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Шановні колеги, 
електронна копія видання, яким Ви користуєтеся, з’явилася в рамках проекту 
Лабораторії фольклористичних досліджень 
"Електронне перевидання класичної науково-теоретичної та джерельної 
спадщини української фольклористики". 
Цей проект передбачає: 
– електронне перевидання фахових серійних фольклорно-етнографічних 
видань (наприклад, серій Наукового товариства імені Шевченка 
"Етнографічний збірник", "Матеріали до українсько-руської етнології"), а 
також фольклорних збірників, наукових розвідок і публікацій українських 
фольклористів; 

– створення в перспективі електронної навчальної бібліотеки української 
фольклористики. 

Головна мета проекту – зробити доступними для науковців та студіюючої 
молоді, а також для якнайширшого кола поціновувачів української 
народнотрадиційної культури класичні науково-теоретичні та джерельні 
праці й публікації з українського фольклору і фольклористики. 
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Передне слово. 

Випус1шючп в сьвіт отсю збірку знадобів до га· 
иць1ш - руськоі демонольоrії l\1ушу зазначити, що nопа 
буде обіймати в флос'І.'И два тоши, при чі1'І другий 'ГОМ не 
буде мати нїяr�их нових рубриr\. (як се було приміром 
з леrендами, надруrиnанпми теж у двох 'rомах), лиш таr{і, 
як отсей. Рjжниця між обома 'rома�ш1 буде лиш 'l'a, що 
І{ОЛИ в отсїю подано недРJтБовані ще нїде :ма1'еріяли, 'l'ІІ до 
другого тому війдуть і деякі передруrш, хоч нечисленні 
зрештою. Звичайно записувачі звертають найбільшу увагу 
на піснї та казrш, а 11ньші матеріяли, між 'l'ИМ і такі, як 
обняті СИ1'1 томом, записують лише припадт�ово. Тимчасом 
як раз таr{і матеріяли мають спеціяльну цїпу для нас 
і то не лиш 'l'ому, що їх зібрано відповідно дуже мало, 
але й з тої причини, що в них містить ся багато елементів 
властивих лише нашому народови, а не перебраних із 
загально - людської скарбницї Фолькльорної, як се в примі
ром із казками. Розуміеть ся, що тими словами не хочу 
я приписувати сим матеріялам цілковитої оріrінальности ; 
звертаю лиш на них більшу увагу, якої вони заслугую1'Ь 
вповнї. 

Через те, що збірка роздїлена на два томи (головно 
з Фінансових причин), річевий по1шжчик до матеріялів буде 
падруRований аж на нінцї другого тому. Так само паралелї 
будуть зібрані в оr<ремім роздїлї при кінцї разом до (Ібох 
'rомів. 

Що тикаеть с.я поодинокик записів, то мушу зазначи1'и, 
що вони досить ріжнородні, не одностайні; та так муси'rЬ 



бути все зі збі1жа:ни, до ш�их входять записи ріжних лю

дий. УнЇФОр;\1увати їх зреш'rою нема нї.�шої потреби, бо 
вони призначені не дшr широ_кої публї1"и, але для спеція
лїстів, а ТИ!\1 усе одно, в якій Фор1ні бачать неред собою 
предl\1е'г, аби лиш не було балаюуц'r1ш. Чисельно nредс'га
вляють ся сі записи 'r::ш: У сїх оповідань надруковано 'ГУ'Г 
400. 3 того заш�сали: В. Гнатюr� 196 оповідань (при 
них не подано імя записуваqа) ; О. Деревшша -- 94; А. 
Веретельнюь - 53; В. Левинсьrшй - 33; Л. Гарюатїй -
7 ; В. Раnшок - 7 ; Н. Леrшцька - 6; В. ГорницЬю1й, 
Е. Бохенська� Н. l{,озлопсьr{ИЙ і Ма1жевич по одному, разо:н 
-- 4. Майже всі записи підписаного (зібрані 190 ! р.) і за
писи дд. Деревянк.и, Веретельюша, Левинського й Гарматїя 
зібрані коштом спе1�іяльної підмоги, признаної Браеnюн 
сой1ноl\1 ЕтноІ'раФічній l{оюісиї на збиране етноrраФічн:их 
матеріяліп. 'Гаr�им чиНО!\І сей 'rом являе'rь ся першим, що 
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зюрании l виданим І:оштом І{раево1 ШД!\ІОГИ для 1rашо1 ко-
місиї. Шrtода лише, що висО'l'а сеї підмоги не дозволяе анї 
розшири'ги видавництво, анї розвинути ширшу і успіш
нїйшу аrщію в корис'rь nр11збируваня матеріялів, юtі з по
ступо1н осьвітн вигибають між народом чимраз швидше. 

Дякуючи всЇ!\1 П. 'Г. Добродїям, що нзяли участь у СЇ!\І 
томі, прошу й далї присилати всякі l\Іа'1·еріяли на адресу 
Іtомісиї, в якої :1ножна �геж засягнути :кождоrо часу інФор
маций, що cal\Ie і як належи'rь занисувати. 

Аллянд, ВО марта, 1904. 



1. Чи е 'Чорт па сьвітї? 

'l'o буу йиден такий. пітпанок, шо ни вірну пьі у Bora, ньі у qорта. 
І той йиn1у ви ана1'и, хто шо rовориу, то він усе кавау, шо таки нима 
ньі Бога, ньі qорта. А віи буу на Майданьі коли Дирнова і рас ішоу 
до міста, вінріу дужи. І прийшоу до міста, віпріу дужи і прийшоу ·гам 
па поли до овира, шо там йе і стау купати сьі - а то було у саме 
полудни. Шо но він вайшоу по пахи у воду, тей йиrо шось хан ва 
ноги тей на сиридину тьегни. Він сьи ни дайе, а воно тьегни, ві11 сьи 
борікайе, а воно уже аатьигну ло йиго на сиридину і вискочило йиму на 
карк. Али нін буу сильний. хлоп і йак сьи митушнуу тей ськинуу то 
а себи і в цьілойі сили шарпнуу сьи і вир вау сьи тей. вибіг на беріг. 
І йак він нрийшоу до міста, то буу такий бльідий, й.ик глина і опо
відау, шо то мучну йиrо qорт. Він видьіу те, шо йиго у водьі душило 
і кавау, шо то було так, йик свиньи в рішками малими а рудойу шер
стейу. А ту шерсть nокаt1увау нін льудьим, бо була йиму ва паньісь
цьаши, йак борікау сьи в ним. І він варас пішов і висповідау tJЬИ 

с того і віт тодьі віриу, шо йе на сьвітьі Бог і qорт. 

3ап. в маю, 1902, на Rриволлю�ї, Rамінецького пов" від Івана 
Юrrака, А. Веретельник. 

2. Ян на Йордаиї nе'Чуть 1юртенят. 

Миньі сьи вдаии, шчо то отой Йасько Дримухіский 
шоу до млина ДО Залісьи пИрид другим сr,витИ�І не'ІИР()М. 

ЕтНО11'}..ФІЧНИЙ ЗВІРНИК. Т. XV. 
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дужи завівно j темна ньіч була, жи він до дому ни міг йти уже і пі
шоу до мельника, шчоби пириночувау. А той мельник посrилИ:у йиму н а  
лауцьі під вікном і кавау там спати. Аж десь коло одинацьітои1 го 

дИни пукайи до вікна і кажи: Лукйни ! ЛукИ:ни ! устань ! - А чо, кажи, 

хочиш? - Дай миньі санок. - На шчо ти санок ? - Іlовикигати 
дьіти па беріг. - Та ІШ Ш'ІО? кажи. - Бо будут ааутра ПИКЛІІ, ни 
;зпайиш? -- Та, кажи, вовьn1И си там, а:�и абИ:с ни поломау і абИ:с ми 
приюіг. - Кажи: Дббри, Иа прикИгиу. -- Виходпт рано, санок уже 
нима; копаничкИ зИівдиу, лиш копИльцьі прикИr. Той (Дримухіский) ни·· 
тами сьи: lli'lo то ;за Ииден вас клИкау ? - А віп кажи: E!l, 1·0 Ииден 
сусьід. - А чо-ж, кажи, він кавау, жи йиrо дьіт1і буду'r пичИ? - Бо 
у нас, кажи, ваутра Ардан, то будут воду сьвитИ:ти. - А то, кажи, 
такИИ сусьfд ? -- Кажи: такИй, такИй. - На тьім сьи ровьійшлИ. 

Зап. в вересни, 1895 р. Нужниках, Бучацького пов. нід мами. 

3. Чорт у 'ЧО.lІовіцї. 

То умерла Иному чулувfкови жінка і він дужи тужиу, шо шу ноч1 
вона снила СЬl иму. Аж рас приходи та пура, шу вона мани прийпі, 

а на :ііі місци приходи дьітку у ИиИі пу ставі і кажи ду не гу: " Знайпш 
шо, куханий чуловічи, віт пиньі Иа буду уже вауши с туббйу; вічинИ 
губу, а йа ульі3у у теби і буду сидr,іти у тибі і уже ни будиш тужй:ти". 
- Тей хлоп сьи утьішиу, ві чинну губу, а чорт гбп у негу ! Тей він 
оuанувау йг6 і хл6п скавиу сьі і так кувопадиУ сьі, аш сьі пувісиу-. 

3ап. в лютім, 1903 р. в Камінцї Струм. від Петра Лехнюка, А. 
ВеретІJльниR. 

4, Чорт ховавть ся пі11 'ЧО.1tовіuа. 

JІовауторішного року Проць Ступа пас волИ на гран:Ици вістриньекі 
і коропецкі. 3ачИло сьи хмарити, вачішо гриміти , ві11 стау в волами під 
дуба, нара� �загриміло, упау грім, пару вольіу поб:ИJ[о, рбги позьльіта,1и 
волам, ударну цуІ' чІ1рис пличе Ииму від грбму аж до п6Иаса. Упау 
ві( до вимльі горілй:ц, дошч 3ачИу еьи льль.Ити, відольльИу го дошч. 
3найшл:И йиго там, уаьИли на фіру, пару вольіу поховали. ЧИрие кіш,ка 
місьицьіу буу глухИИ, а вигльидау Иак піу ньімИИ: ч:Ирие кілька місьи
цьіу. Типер відьійшоу на своіІ:И мfсци нават. А під него сховау сьи 
влий, шче3 би, тому так йиму стало сьи. 

3ан. в лпнпи 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси Сепьчука, 
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5. Грі.-лt убиває чорта. 

А вноу буу йим у Колодьіуцьі. І стойімо 3 жоньцом так на го
стиньци, али ту 3ачинайи гриміти дужи. Ми стойімо, а ту йидuа шопа, 
там друга шопа, а межи ними пльац вИrороджиний. І у той пльац грім 
удlІриу. Йак удариу, а вітти литИт, тай лише: Ш-пі-пі-пі-пі ! тай 
у стау. Потому зноу удари.У грім у стау, а нат тим ставом була хата, 
хлоп сидьіу. А він с того ставу тай до тойі хати. Допірож йак у туту 
хату грім удариу, аапалИу, розьірвали хату, а у тьі хатьі ньіц ни було, 
лише но кольіна ноги у панчохах, али йакі? Кіньські. А бfльши ньіц 
ПИ <!Г0рl1ІО1 ЛИШ 1�ота хата; горfла так просто, Й:аК СЬВlЧКа. 

3ап. в червни, 1902, в Пужниках, Бучацького пов. від Ігната 
Косїнського; 

6. Чu.1t .1южлtа відс'граши'L'U 1юрта? 

ХодИ:у чорт до дьіуки. Не мож нИй:ак І'О бьшо відогнаrи. Али 
ворож:И:дьі вь'rворожили: Кобь'rс мааа водильан (зїлв) і чорнотойу і бес 
·roro кбло себе носИ:ла і курИла хату і мусит сьа лишИ:ти тьа. - Він 
Иакурат у вечир прийшбу і вачуу \ща.лека того смороду, шчо аакурено 
чорнотойу і водильанбм і почау плакати. Йак сьа пустИу йти ВІТТІ{ 

гет уже, ж жадьу, вИдьіу уже, жи його уже не буде та цочау сьпівати : 

ЖебЬІ бЬІдо не водильан та не чорнот6йа, 
Тож бьr бЬІла, ffeyнe бЬІла, дьіучИнойка мбйа. 

Йак ВИЙшоу на гору, На ТаКМЙ Камінь, ЙаК витьау гуаrі:цеу, T::\ll 

вабну сьи ; а у камени в:Ибиу таке rет, што вИ:дно так Пак с фо·1·0-
rрафійі і пуцьку му і Иай:цьі і гу&:Ицьу. То прауда, наші льуди вИдьіли ! 

3ап. в .мартї, 1899 р. у Мшанци , Старосамбірського пов. від 
Гриця Олїщака Тердецького. 

7. Пасїчиинова Jtїберія. 

'110 був такиj пасьішник, сидьів в пасьіцьі. 3лиj дух приходит теj 
си сьів, аакурив си льульку, сьів собі коло вогньу, а до него пасьішпик 
вогорит - а він jиго по пjигах піанав: Ци вольно, jакби влиj дух 
приjшов, ци вольно jиго бити? - А тоj кажи: Дльачо' ньи? - Али 
биспе<шо сьи в ним бити? - Дльачо' ньи ! - Ци він, кажи, маjи jаке 

·право до чоловіка? - Ньи. -- А тоj тог ди jак мав бучок, jак дасьць 
му повауш, то ·roj jак пішов в гору, то буду аж роаньіс. А льуберіjу 
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своjу лишив. Toj чоловік сьи втьіmив, теj ·rо1'ди сьи дивит па туjу льу
беріjу, а то с кобили тельбухи і котпюх. 

3ап. 1902, в Будеапові, Теребовельського пов. від Каськи Книш 
О. Деревянка. 

8. Чортівсьw,а пасїw,а. 

Ииден чоловік йіхав па йармарок. І фступив до йидноjі коршми там 
соо1 випити горівки. І там бsв йидеп подорожний. Боии сьи воба 3МО
вили і кажи той tосподар до него: Робиж, жиби миньі сьі пасьіка вел<t 
- а '10СЬ ми сьи пасьіка ни виде. - А той подорожний кажи до Пеl'О : 
І'м". кажи -� що ми даш, то ііа тьи нараджу - будеш мав пасьіки до
сить. Йак підеш до дому, диви сьи, де йи переступінь; і воаьми той пи
реступінь і викопай і ни бири йиго всьой, но го во;н,ми половину, а по
ловину ;закопай так нават, де був; а туйу половину вовьми до скриньі, 
:замкни йі і най стойіт, то будиш мав досить пас1>іР.и, 11и бі сьи. А ;за тойи 
миньі дай півкварти горівки. - 'Г<tй Господар йиму дав півкварти го
рівки і с тим роаійшли сьи. Так той :Господар йіде до дому, так сьи 
тьішит, шо вже му сьи буде пасьі� вела. Приходит до дому, ввьив 
рискаль, пішов шукати ва пиреступним\ Викопав переступінь тt�й думайи: 
Гм, він миньі кавав половину ввьит:И, али Иа в6вьму всьой - льіпши 
миньі сьи буде насьіка вела - буду мав більши пасьіки. - Ввьив той 
пиреступінь, замкнув до скрипьі - то сьи дьіИ.ало рапо, Иак він той 
пиреступінь копав, - чикайи він до сполудньи, відмикайи скрип ьу, ди
uит сьи - там бий го божа си;rа ;злий дух сидит. Али той сьи дужи 
настрашив, Иак лопнув вже тогди віком -- ;заперла сьи скрииьи, той 
сьи тогди настрашив, .аж фпав до аимльі. А тоИ во скриньі сьи вобви
ваИи : Ни льлкай - ти мій, а йа твій. І тоrди ввьив, закликав жінки, 
винисли туИу скриньу до комори. ТеИ той вже собі rосподарит, пасьіка 
Ииму виде сьи. Biu навіть ни догльидайи тойі пасьіки, али пасьіка 
йиднако йиму сьи виде, аж uи майи де подьіти. Йиму тота пасьіка ни 
в голові, ньі чо йиму ш1 мили, іно йиму все йидно на голові і він все 
пат ТИМ сумуІіи, ХОДИТ ІІО КСJ,ОНД3ах: ДО СПОВЇДИ і ЖаДИН ГО КСЬОНЦ НИ 
хочи висповідати. Аж йиден ксьонц здибав сьи такий молоденький, аж 
той го ксьонц висповідав і кажи до того іосподара : Ни гри.зи сьи ньіц 
-- він до тебе права ни майн. Він ни м<tИи права до твоИі душі, бо ти 
сьи йпму ни ваписаu, ти собі йно Инrо купив, то він до ·rвойі душі 
права пи мани, іно до тьіла. - І тогди той чоловік пішов собі до 
дому. То той влий дух йЙго мучив десьіть льіт. І пасьіки досить було 
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покі він ше жив. А йак rосподар помер тей всьа rtасьіка ще1ша, так 
йак би мітлов вамів. 

3ап. в серпни, 1902, в Будванові, 'l1еребо3ельського пов. від ма
тери О. Деревянка. 

9. Я1: чорт y,JJ,apuв амопа в Jtiщe. 

Надьійшоу йа раа 3 міста, а Манастириск, тай буу 'l'рошка під 
охотоу - так оповідау Проць Бойко в Григорова - али приходжу на 

ту дорогу, шчо йде до ГрИrорова в rостИ:ньцьи, місьиць сьвіrит, вИтко 

сьи, діrуііу сьи, йде йакйсь пан. Доходжу йа до него тай кажу йиму: 

Дай Божи добрий веqер ! - А він сьи ни об3пвайи. - А йа собі 
юі:сьльу : Чикай, ііа тобі варав дам. 1'аіі йином підньіс палицьу, иьіу 

йим ro ударити, а той йак свИснув мене у пИ:сок, а йа аш пиривирнуу 

СЬИ (аш СЛННа ІІОТИКJJа1 -- вам. тата). Йа устайу, днуйу СЬИ, НИМа Пана, 

тьfлько вітир сьи ввійау ! А й.а собі мИ:сьльу : Ага, то танИй пан бу у? 

Уже Йі1 б:льши с тобоу ни xoqy сьи ваqіпати ! 

3ап. в липни, 1902, в Пужпиках, Буqацького пов. від бра1·а Філька. 

10. Чо.му пе .можна піжги? 

Али л так у стайни був, і вішов та став на поріг, та В3ЄВ л та 
як аапілв - як когут. А вітак л лишень хотїв дру1·ий рас так, нїби 

запіяти, а ·ro мине в писок як тарахнуло." Али л пи анав, шо тото 
мине вдарило . . . 

Зап. 1903 від Дьордїя Черешньовського, в Стецеві, С:нятииськоrо 
нов. О. Деревянка. 

11. Як чорт перейшов ,JJ,ївчат. 

Ми йдного року ходИли на с1·расьць до Добротвора, а пас було 

три дьіуqини, а бfльш1,1 ньіх10 не ходйу. Тей ми вертали, уже десь була 

піуніч; а так трохи місьечно було, тей йа1t ми вИ:йшли 1ш полье гет 

піт льіс, дИвимо сьі, а шось вййшло в льіса і стіІІо на с1,1редИ:иьі дороги 

тей стоИіт. Ми м1іслили, шо то гайовИИ, тей: сибі бай-бардзьі ! Йдемо 

блйшче, дИвимо сьі, а то стоИіт па дорозьі пан у чар пім губраньу, а 

такИИ високий, йак сосна. СтоЇІіт собі і фаИду таку доуг у кури, йак 
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кбцьуба. Ми сь1 иак подивrіли, ·ro так сьі польекли, шо страх! Тей шо 
ми тут нешчасливі пі чнемо '? іlертати бойіftІО сьі і й іти бойімб ci,i. Али 
так стойімб тей йа кажу: "'Га шо буд�мо так стойати? Ходьім, ньіц 
албго права до нас не niaйe ! " - 'Гей ііа аачьела мовити молrітву : "Да 
оскреснит Бох" так голбсьно мбульу і йдемо. Йак но ми вачьели йти, 
а то чап-чап, тей у льіс. І йак сьі вара' вірвау віт�р, то такrій, шо 
мало пас не ПОП\)ривертltу. А ТО бу у чорт і хто впай9, шо було п, Йаfби 
ііа сьі 11� була ааЧЬ\)Ла молИти. 

3ап. в липни, 1903, ві� Маринки Коваль у Стриганцї, І\аміпець
кого пов. А. Веретельник. 

12. Яті повитухсt бабида в чортів. 

llішла баба повитуха у поли жати і вдибала під межейу ропуху 
і нвьела, вробила йі гньіадо. Али та ропуха була вагітна: "'І'н мойа ро
нушенько, йак ти будеш дьіти мала, то йа прийду тибі відбирати йіх". 
Раа снит сибі та баба, найівдит карита під вікна: "Нук-пук ! отвори, 

бабо!" Тей входи пан до хати. "А що там, паноньку ?" - "Ти, бабо, 
приобіцьала мойі кобітьі, йак буде �а дьіти служити". -- Баба сьі 
перельекала: "Коли ваноuьку? Йа того ни ка:щла"". - "А що там, 
кобіто дурна, кажеш, сьідай на бричку і йідь !" - Йіди , йіди, йіди, 
прийіхау µ,о такьих покойіу, диви цьі, лижит жаба та сама, котру вона 
нидьіла колись під межей:у. - "ОП добре, бабуньу, ви меньі приобі

цьели, тей: йа по вас післаJІа чоловіка". - І та баба від ней і малі жа
биньета відібрала. І так баба сьі нвивай:и по покойу, с 11 рьетай:и, та 
обвивайе цьі до ней:і жаб<t: "Бабую.у, все рухай:те, тілько котрі горшки 
там й:е понакривані покришr\ами, шобисьте ни рухали". - Али баба 
була цьікава і хтьіла внати шо там йе. ВідкриваИи й:іден горнец, а там 
вилитьіла душа с того горшка і кажи: "Бу1' ваплаць тубі". - І вова 
ввьела, повіткривала всьі горшки і всьі душі, шо там були, повипускала 
і кажда душа вийшла і ііі подLекувала: "Бу!' ванлаць, Бу!' ваплаць". 
- Приходи дванайцьита година у ночи і бере бабу до брички і нааад 
відвови й:і до дому той: пан і дау й:і чирипкіу. Баба ваьела, подивила 
сьі, жи нима-но чирипки, Пак прийіхала до дому, тей: ваье11а, висипала 
піт поріг. Виходи рано нивістка с хати, а то саме влото тей: иабрала 
то. Виходи сама баба рано і ше :застала пару 3олотих: "Ой кае "дьі
той:ки, то не бу у пан, та то йЛИЇІ бу у. 'Га він мипьі дау чири11кіу, а то 
влото" . І баба до відала сьі, шо ІJідбирала у чорті у чортиньета. 

3ап. в липни, 19021 на С·rриrанцї, 1\амінецького пов. ві;� Марипи 
Коваль, А. Веретельник, 
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13. Швець на �ос1гипї в 1top1•a. 

Ішоу швец 3 йармарку моцuо папИтиі! і ни мау комші11ь1и1 3 Jrьу-
1ши ньік6rо, бо усьі уже булі� у д6ма1 а він сьи припі�нИу. ПриИшоу 
коло льіса і хоць пИаний буу, али подумау собі: l\обИ ми притрафила 
СhИ компаньійа, бо чирев льіс страшно самому йти! -- ДоганьИйи го йак 
ра:{ влиИ дух у постати чоловіка, І кажи : Добрі1й вечир. - Швщ віт
повіу: Дан Вбжи а)Lор6уйи ! - llнтаИи сьп швец: Де йдети, чолові чи? 
- Кажи: Йду до )16му. - А ваш де дьім '? - Вітповідайи влий дух: 
Мій дьім ту у льісьі, бо йа гайовИИ. - А швец ка:ки: �Тій дьім ;зноу 
далеко і ньіч невИтка і йакбсь ми банно сам6n1у йти до дому і 'l'рудно, 
абн СЬИ комrтапьійа трафила. -- Вітповідайи 3ЛИЙ дух: Ни кбн•ш мусиш 
йти до дому. Йа нодорожних с чИста пиритрИмуйу, тай тибе пириночуйу. 
Йа СЬИ добри майу - дьйкувати Богу -- дам ТИ йісти Й !ІНТИ і !10-

сте:rьу ти файно, пириспі11п ньіч і підеш собі рано ДО дому. - Швед 
сьи уконтинтувау тИми словами і вітповіу му : Дай вам, Божи, 3дороуйа. 
ІІрийшлИ льісом до до:віни, а влиИ: дух бире шиуц1,!1 ва руку і виде го, 

кажи: То до мени сьудИ дорога. Веде йиго стешкоу і так го вапрау
йийи, шчо шиуцеви усьо йасни і успаньали поюівуйи, йак дорога, так 
і околицьа висела му сьи иробИла, йака у такйх степах ни могла бути. 
Іlитайи сьи швед, ци далеко шче до йиrо дому. Вішовідайи влий дух: 
Ни дужи уже далеко, али шче кавалок. - Швец юіжи: То йа сп шче 
вакі'РУ льульку. - Кажи: Добри, вакуріІ си1 тай йа си вакуру. --- ВИ
тьиrнуу швец льульку с кпшеньі і т�1·ьун і вакурІіу собі, а ;ший дух 
собі вакурйу. Іlрих6.1ьит шt місци, дс · ;JЛиЙ дух врихтувау шиуцьИ пи
риночувати. ІІри·rставили сьи там шиуцеви покбйі, файна хата і вапро
сйу йиго сьісти ; а то булб усьо баиро, а шиуцуви вигльидау покуй 
і вигідни місци на нічльіr. 3лий дух трактуйе ши}тцьИ припИшиоу пи
чениу, шчо дужи шиуцеви у смак }тпала і була то дьіла штуRа, йак би 
3 льісовИх скотьіу вигльида11а. І швец ХОl�Ь сма•шо йіу, али ии міг 33ЬlСТИ 

лиш половИну. 3лий дух просит : ЖивИ сьи дальі ! - Вітповір:айи швец: 

Дьакуйу тобі ва твойу rречньісиь, шчо мииьі ни жИлуйиш такбііі см�ч
нойі і д6бройі пиченьі, минь{ сьи вдай11, жи шчем такойі ньі1'ди ни Иіу. 
Ужива.У бим більши, али ни n1ожу, а йак твойа ласка, то даш миньі вау
тра на дорогу решту - 3лий дух у�ьиу і туту пиченьу ііиму дау, аби 
собі сховау на дорб�·у. Ну, кажи, ужес повичеріу, типер шче сьи на
нй�Імо. - Набрау калужі у чарку і дау шиуцеви пИ:·rи. А швец вачИ:у иИги 
і кажи влому духови: Напййти сьи й ви еі мпоу. - 3дий дух вітповіу : 
Йа, ЧОЛОВі'ІИ, ПЙу раанара:3 ТОЙ трупок, ТО МИНьі СЬИ ТИ ІІер НИ баЖНТ 
Ииrб, ни можу пИти. І питайи сьи: А тобі смакуйи той трунок? - Ка
жи: Дльачбrо ньи, та то таке вино 1\обри, трбшка вИнни, алп дуже дльа 
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мени скречни. - йак с1,и ШВ<Щ наниу, а 3JІИЙ дух кажи йиму: 3акурИ 
си типер по вичери, таИ йа си с тобоу закуру, тай будемо льигати спа
ти . Ноаакурували си оба, а <ШИЙ дух кажи: 3аміньИймо сьи. аа JІьулькИ. 
-- Швец вітповідайи: Ваши вигльидайи йак срібна, а мойа б:1ьашанка . 
То хіба би ви таку добрість длл мени робИ:ди. - 3лиіі дух кажи: Йа 
так хочу, а тибе тот6 най ньіч ни опх6ди·r. Будеш мау памйитку ,  дес 
п учувау._ І юіжи іЗЛИН дух : 'l'и майиш спати 6вьди - покаауИ:и му пі
сланьИ -- а йа Иду до другоИ:і станцийі. - І ровійшлИ: сьи. А шеуцьи 
сои огорнуу і аарас твердо ааспуу. Cuay собі шчіслИви у 6зирі па бо
л61·ьі до раньи, бо буу пИаиий віт т6Иі горіуки, ш'Іо у мfсиьі сьи  на
пИ,у, та віт того вина. у стайИ: рано, дИвит СИІ на сьвіт, валедво, жи 
3 головбу ни зариуу у болота у тих очиретах і сам пи знайи, де він 
Ии. Д:Ивит сьи ;10 тлумачка, шчо мау с собоу, жи дешчо у мfсьтьі но
ку ниу, :шаходит половrіну ниченьі тою; а то було niy ж:Иби вилИкойі� 
І варав му сьи вроб:Ило дужи нудно, бо си наrадау, жи ноловИ:ну ввьіу 
- хоць пйаниіl буу - ІІОІ'Льенуу КОЛО себи, на осоцьі стоИ:іт і льу
льо•ша Ииг6, Ш'ІО си в�'rміньиу у ВЛОІ'О духа - а то буу слимак доугий, 
енний. І ровдумау собі, шчо то буу ва rайовИй і таюі:й добродушний 
ЧОЛ JBIK і притстаВJіу СИ а арав, ЖИ ТО ИЬіХТО ИИ буу ННЬШИІІ, лише 3ЛИЇІ 

дух. ВИльіа а багна) пооомивау сьи нак міг, опчИстиу сьи і подьИ:кувау 
Бог)·, ш•16 n1y Боl' повво,�иу шче жИt·11, шчо у багuьі житьИ своu:И н и  
скі1І'1И:у. ІІовирнуу с ь и  д о  дому, оповіу льудем і родИиьі свій трафунок 
і віт того часу нокИ:нуу l'оріуку шіги і попочи сам по дорогах ходИrи. 

3ап.  в липни, 1!J02, в Пужникак, Бучацького пов. ві;( О. Ро
вовсь�юго. 

14. Ян ніт грив па баої. 

у Иидного rоспо.(ари буу кіт старИ:й уже, а коло ТОІ'О �'осподари 
у сусьітстві були муgИки. І йакісь панн прийuшИ наймати йіх ; �1узнкн 
п ристали, али аб:И ск6рши були на місци, наИмИ:ли того rавду, абн йіх 
підв{ 1.  Йід,УТ собі ви чи ром і вайіхали до велнких покоіlіу такнх, пала
цьіу; і він кбньі аь іставиу на 11одвіру, а сам nішоу до покбйу дивіпи 
сьи, так в далеку. А там таві ИідьИт, ннут, столИ: повастельуваньі; а 
в К,Уточку пидалеко него стоИ:іт чири110•1ок а йакоусь мастиу. І\отрИй 
юій;�,и с танцьу, Иде там, тай смаруйи н а  ш1rось бчи. А він nомалинько 
вакрау сьи і собf посмарувау. Йак посмарувау, дИвит сьи, а вонИ н н  
у пок6Иах, rілько на  такИх овирах, такИх мочаретах, а Ииrо кіт сидИ:т 
к6ло них і rрайи на бас ;з н:Ими. ДИвит сьи ва хв:Ильку, пан:И пошчивали, 
лиш мув:Ики лишИ:ли сьи на мочиретах і він; і кота нцма. Так вон\!: там 
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мало ни цьілИй день бідИли, ньім (j того ІІОВИJІавьИлн. Нрийшоу він до 
дому, кажи жіньцьі : Дай шчо йfсти, бом гол6дин, вмучиний дужи. Ми, 
кажи, ледви повила3ЬНЛИ 3 овира, а наш кіт грау на бас. -- А кіт 
тогд:И с коnтина тай до того чоловіка тай му в:И:дир обі очи, шчо по
тому ни в:Идьіу. 

3ап. в липни, 1902, в Пужниках, Бучацького пов. від мами. 

15. Чортівсь1'а C1(pun1'a. 

3а давних часів, ще ва панщини, був собі оден чоловік, Іваном 
ввали. І\авав єму пан робити панщину, але Іванови пе хотїло ся робити. 
Покинув він роботу і пішов сьвітами. Якось рав прийшов він до о \НОЇ 
хати, що стояла пусткою на поли пе да11еко від села 'ІИ від міста. 
Ляг той Іван у тій хатї підночувати, тай васнув твердо. Около півночи 
прийшли чорти до тої хати, привели в собою якогось мувику і казали 
єму гра1·и, а самі пустили ся танцювати. Музикант грав, грав, а далї 
вмучив сл тай ие хотїв грати і повідає : 

- Най вам той грає, що оитам на пщу відпочиває ! 
А то був Іван. Він уже давно абудив ся і нї живий, нї мертвий 

дивив ся, як чорти танцюють, Чуючи, що муаикант на него покавує, 
він обіввав сл : 

- АJІе-ж л не вмію грати, відчепіть ся від мене ! 
Але чорти як пристали до него, то анї суди Боже . Кажут єму : 
- Не бій ся ! Хоч ти не вмієш грати, то бери смик і потягай, 

а вже скрипка сама буде грати. 
Хоч не рад, увлв Іван смик і скрипку, як потягне, а скрипка лк 

не ааграє, а чорти далї в танець . 
Чи довго вони таn1 танцювали, чи нї, ;�оси1·ь, лк вачали когути на 

бантах крилами лопотїти, то чорти кажуть до Івана : 

-- Годї Іване грати ! А ва то, що ти нас нинї так роввеселив, то 
на тобі той гачок. Аби який птах летїв у повітрю, то ти лишень ним 
махни, то він варав до твоїх рук ирилетить. А крім того вовни собі 
й отсю скрипку. 

Ледво се скавали, аж ту когути вапіяли і чорти щеали. Перено
чувавши ніч, Іван пішов собі рано далї в свою дорогу. 

Аж ту надйіхав якийсь пан, а Іван не хоче вму вступити сл в до
роги. Нан кричить на него в брички, а Іван каже : 

Пане, не вачіпай мене, бо не внавш, яку л силу маю. 
- А лкуж ти маєш силу ? 
- Ади, онде летить орел високо-високо, а єго вараз відтам струqу. 
ЕТНОТРАФ!Чl!Пll 3Б!РНПR. Т. XV. 2 
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Ну, виймив свій гачок, махнув раа, а opeJr від разу �шетїв на дїл 
до Іванових рук. Видачи тото пан перехрестив ся тай уступив ся Іва
нови а дороги. 

Тоl'ДИ Іван пішов собі нааад до свого дому. Єго пан каже вму 
внов іти на панщину, кукуруву сапати. 

- Добре - каже Іван, - піду. 
Пішов Іван на лан ів людьми. Посапали троха, а далї Іван каже : 
-- Чекай1·е, відітхнїмо троха. 
Тай увІІв свою скрипку, як ваграв, а всї люде ану танцюваrи ! 

Та по кукурувах, скачуть, гопають, rет кукуру3у витовкли на болото. 
Надходи·rь той пан тай питав : 

-- А то що ? Ви чого танцюєте ? 
А Іван каже : 
- Та ІІ ось трошечка ваграв на скрипф, а люде собі трошечка 

підскочили. 
Ровлютив сл пан, та до Івана, але той як не хонит скрипку, лк 

не вачне грати, а пан і собіж у танець. Танцює, танцює, а с ам аж 
І'валту кричить, так сл вмучив. А Іван г�ає, не питав. Доти пап танцю
вав, доки не обіцІІв Іванови, що го вовсїі увільнить від панщини, дасть 
му Грунт, худобу, пчоли і все, що потрібно до господарства. Так чор
тівська скрипка вийшла Іванови на добро. 

:Зан. в Нагірлнах, Борщівського нов. Маркевич. 

16. Як, швець про/І,ав 'ЧОртови ,o,yuty. 

Був такий бідний швец тей кажи : 
- КобИ дьіт1.ко прийшов, тей дав миньі гроші, то йабим му свойу 

душу ваписав. 
Ось ту прийшло по полудньу. Приходит дьітько тей кажи : ІПось 

ти кавав, шо миньі свойу душу вапишиш ? -- Но, кажи, та шом кавав 
Иа так вр6бйу, али ци будут гроші ? - Будут, кажи, гроші. 

Прийшло -- ввьав йиму, пітписав сьи. Али піт писав сьи : "Али 
свбйу Иа ти душу вапишу, а до чуж6йі - йа ни майу права" .  - Те И 
пішов дьітько. 

Али так Ииму гроші сьи сипйут, так му Идут. :Зарас ш часьцьи йи .  
Али приходи1• - вже він трохи васлап. Вже приходит дьі·гько до него, 
а швец кажи : А ти чо прийшов ? 

Дьітько кажи : - По душу ! - Е, &ажи, чикай. Миньі ш че бу
ди траба. 
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Тей пішов дьі'rько собі. 
Вже швед і поздоровів. Вже сьідайи на варстат, тей припинайи 

душу. - 'Га миньі mче траба, бо ш че робити буду. 
Приходит �шов дьітько до. него тей кажи : - 'Ги, кажи, вже ро

биш ? Йа хтьів вже душу ввьити. 
І\ажи : Та-жи видиш, жи миньі шче траба. Йа шче мушу робити, 

миньі шче душі траба. 
І пішов собі знов дьітько. 
Приходит можи ф кільа льіт ;шов до шивцьи тей кажи : 'Га вже 

дай миньі ·rуйу душу ! Доки йа вже буду ходив до тебе ? - Швец сьи 
всердив, скочив в варстату : - Е, кажи, вайди собі в дьітьком. Йа ще
бим троха робив, а вже видирайи ! - Відвйивав душу від себИ, кинув 
му : На, бири си, колис наважив вже. так борво ! 

Дьітько став, тай сьи дивит на него. Швец кажи : Та бири си. 
Та чого сьи дивиш ? 

Кажи : Та ш чо буду брав ? 
А швед кажи : Та душу. 
Йа ни таку хочу. 
- А йак6йіш хочиш ? Йа йинакшою душі ни майу. То йа тобі 

казав, шо то й ист мой а душа .  Йа сьи так с то бо в в годи в ;  йа сьи так 
пітписав. -- Та йист душа мойа, а тота йист боска. Йа до тойі права 
ни майу, ііа йі ни сьмійу продати. А туйу то миньі вольно і дурно дати. 

Тей ввьив дьітько той фартух, туйу душу, тей полетьів. 

3ап. від Юльки Отедїй в Будаанові, Теребове;rьськоrо пов. О .  
Деревннка. 

17. Чорт і �ова.ль. 

Так бЬІу йиден коваль, а шчо робИ:у, ТО йак вр6бит, так н:Ихто бЬІ 
ни 3робИу, й дьітко. Шчо кому вр6бит : На, так бЬІ ти й дьітко ни  вро
бИ:у ! Али дьіткови сьа наунувало, жи він го так усе rаувуйи*) і прий
шоу раз, перебрау сьа йак коваль : КобИ ТЬІ мене прийау ва чельадника. 
- Али тот не хоче : На шч6 ми чельадникіу ? - Йа бу Ду у тебе, не 
хочу нич ,  ни юсти ни вич ,  а шчо варобйу, подьі;rимо сьа. -- І так в ін 
бЬІу пи rет в р ік коло нь6rо. Але йде такЬ1й старЬІЙ, 1·ак сьа трьйасе, 
до кувьньі, такій так:Ь1й чорт, йак він : КобИ ТЬІ мене, кова'1ьу, переро
бну ! - ДаИ штири соткьr. - Тот вь'rпьау тай дау. - Той двіста схо
вау, а двіста дау коваль6ви . І м6вит: Дан штИ:ри міхЬІ вугльа. -- Тот 

"') Ганьбить. 
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дау. -· Ровьігріу ВОІ'еІІь, йак тбго усад:Иу у вогень, тот сьа так чер
воньійи у вогнИ. ВИ:ньау І'о, увьау на банку, справи.У му трохЬІ голову, 
шче шчось там, шчо сьа ньіби скрИ:нило, ааносИ:у бочку водЬ1, усадИу го, 
хьтба вашваркотьіу : Врш ! І віттак уже йде: Птрс, птрс ! птрускуйи 
в водь1, жиш то вахлиснуу сьа у водьі, такЬ1й красньrй, червонь1й, моло
дь'rй тай пішоу ! І тот коваль, Ш'ІО бь1у кбло нього, 3ЛЬІЙ, такжи пішоу. 
Али бьrу у тьім сельі пап старьrй, а паньійка молода. Іlовідат вона 
пану: Ни можиш ТЬІ піти до ковальа, ньаИ бь1 тьа переробИ:у? - А він 
не хоче. Айбо вона конечно : Йди, а шчош ТО датИ: штнри сбткьт? -
Сьіла на брнчку с паном, прийіхали ДО ковальа : Кобі1 ТЬІ переробну 
мбго пана! наньійа мбвит. На ти штнри сбткь�. - Йа пи хочу. -
Альос тамтс1'0 перерабльау. - Нарештьі йак .то дауно бь1ло, може 
й мусьіу, хоць не хотьіу. І у&ьау шт:Ири міхьгвfгльа, ровьігріу вогонь 
добре, йинб старого верх, хьrба сьа вбіх у шкварок. Тота зайбйкала : 
'l'ЬІ пана спалИу ! - І уже вевут го вішати на шИ:беницьу. Али тот 
3ЛЬІЙ ув:Идьіу, жаль му ва ним. Перебіх, тай вабаадуриу, жи ни внайут 
нич тоть1, шчо І'О ведут. А він сьа пь'rтат: Та де тьr ідеш? - 'l'a вИ
диш, мбвит, на ш:Ибеницьу черес тебе. - Давай сьуда мундур сьвій, йа 
.за тьа піду. - Тот борвt' ровгорнуу, дау, тот сьа вагорнуу : А тrir 
цьікай ! - Али вь'rвевли д шн6еници і повісили, а воно сьпьіпка. Ей, мбу
йат, не вИнен він нич неборак. Див:И, сьньіпка в:Исит ! І тот увьау, ва
біх пак до коваль а : ТьамИ: еи, бьrс так другий рав нИколи ни мовиу, 
бо ТЬІ ІІІЧО вробИу: На, і дьітко бьr таке ни вроб:Иу. А теперь в:Идиш, 
ііаке йа вробИ:у, а тьr ни міх! 

3ап. в дютім, 1899 р. у Мшанци, Старосамбірського пов. від І'ри
цн Олїщака 'І'ерлецького. 

18. Зва.лашеи��іt чорт. 

Буу йиден •1одовік тай мау енна і хотьіу йиго оженИ:ти, али ни 
поввальnу му туту брати, ІІІЧО СИН хотьіу. Али ві11 сьи напер, тай увьиу 
йі. ТогдИ тато віддьілну йиго і кавау му, абн сьи будувау. Поставну 
він собі хату, шопу і стодолу. Али CTO)J.OJIY . поставну на nичисьтьім 
мfсци. А той, ш•rеа би, увьиу тай му снопИ 1·ет вИкндау с стодоли. І\а
жи він до жінки : Будем пириносити, жінко, стоJ�,олу, бо на нич:Исьтьім 
місци. - Типер нима нак пприносИ:ти, бо типер ЖІІІ!Ва. Али йди ж:Ито 
віt:молоти, а околоти 3ЛОЖН на тьік, а він собі най гульайи там. - !!і
ш6у чодовік, молотит, али ш•10 удари1· сьньіп, сьньіп пі'l·ско•шт, а в і п 
на бальку сидИ:т і ногами махайи. С.кочиу 3 балька тай кажн: Дай ми 
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цьіп, йа буду молот:Иу. - rroй дау му цьіп. в і !І йак ударИ'l', то пи
ритuе сьньіп, а сьпьі1r пи пітскочит. І в і н  кажи: Шчо таке 3нач:Ит 
с1,и ? Ти бйиш сьньіп і він пітскакув, а йа біlу, і ни пітскочит? -
Тому, кажи, бо йа сильньfшший. - А в і н  кажи : Та йак, ти сильшіш
ший від мени? - Сильньішиrий. - Та чуму? - Бо йа, каж:И, вва:rа
шиний. - А, кажи, кіль кось сьи rоИіу? - Три дни. -- То 3валаший: 
мине. - Той: до каменьи тай: му відріаау rет вьі усьім, а той: пішоу 
аш по піт облаки. ВертаИи вітти, а rаада кажи: І! риЇІди тре того дньи, 
й:а под:Иуй:у сьи, йак ти сьи вагоИіло. - Молотит чоловік й:иден день 
і другий день, на третий: пи ХО'ІІІ йти молот:Ити. Жінка кажи: Чому ІІИ 
йдеш моJrот:Ити? -- Йа, кажи, так і так вроб:Иу, 'Гак і так. А він прий
де, тай: мипьf відріже. - А вона кажи: Скидай: XOJIOllIHbi с сеои ! 3ро
била собі вуса с сад1кі, убрала СЬІІ у холошньі, йде й молотит. А він 
у доктора бу у, Й:де ТИП ер ДО 'lОЛОвіка, таЙ: кажи ДОКТОрОВИ, абн Й:ШОJ 
з мастиу аа пим. Кажи : КолИ ти ввалашиний, апуж покажИ ти миньі, й:аt\ 
ти сьи 3аrойіу? -Тота скннула холошньі, й:ак 3адерла поrу до гори, а той 
йі лапкоу шче хтьіу поrла'\ИТИ. Али вона йак п . ... е, а той у ноги. Зди
байи доктори тай кажи : Вирн:И: сьи, бо там, кажи, така рана, ЖІІ тра 
масти 3 ва коньИ. Тай: віттогди дау споки тому чоловікови. 

3ап. в червни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Ігната 
І\осїнсько�·о. 

19. Ян 1сор1' служив у вoi'icьlly. 

ХодИ:в жоуньір на варту десь ід маrав:Инови, а там 3ЛЬІЙ:, пек му' 
усе приходИ:у, та сьа дивну на 1'ото, Йіік він там ходИ'І'. Али то сьа 
так трафйало с кільканай:цьать раа на йидного жоуньірьй:а. АJІи ріів 
приишоу зльrИ ід йидному і повідат : Ко6И тьr меньі дау тот свій: мун
дур, йак тобі( красно ход1іти, і йа бьr 1'ак ходИ:у. Йа бьr сJІужИ:у ва тьа 
рік. - А жо)Ч!ьір сьа убертат, МОВИ'Г: :КобьІ то ТЬІ беспечно бьrу. -
Буду. І на той: час, й:ак вь'rбуду, обЬ1 ть1 приіішоу на тото саме місЦе. 
- І тот ;r.оуньір піш6у і бьrу дома цьіль'тй рік, " аа рік йде там, де 
бь1у, на ТО'ГО місце; а'ІІІ ТО'Г сдужиу у вос1,ку добре, ТЬІЛЬКО ремfньа 
на охрест жоуньіри носИ:ли дауно, а ііогб 'ГОТО пекло; Ш'ІО му поспрау
йайут тото файно, а він фирк па й:иден біr' усьо. Шчо го сьа пабИли ! 
А він сь" нридау \амо так Иак тот жоуньір на обшіча. І моу!Їа1' йому: 
Шчо тобі й:и? Йак тьr пуцуй:иш сьа і десь тотб на йиден бік мечеш ? 

- вr;1й:шоу тот час, вьrИшоу він на тото nricцe, де забрау тото 3 нього, 
р:Ишrунr тот і мундур і новідат зльrй:: ·На ·rи усьо, шчом у тебе уоьау 
і на 'l'll гроші аа цьі:Іь'ІЇІ рік, ІП'ІОМ фасувау. - Та й:а нп хочу. Воаьюі 
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собі дашчо. Ой бідньі тотЬ1 твойі кирвtіві гроші. На ти усьі, '&ьмИ си, 
а йа бьr більши ни служИу у воську, хоць бьr ми мільйони дана1и, ни 
то ть�х трИ:Идьать tрайдаріу. 

3ап. в лютім, 1899 р. у Мшанди, Старосамбірського пов. від Гри
ді! Олїщака Тер.іІецького. 

20. Чорт - ,цuма.ло. 

Буу один чоловік, що пи сьвйиткувау ни неrілю, пи свєто. ІІишоу 
вин рав ва снопами у поле, а була то недїля, така слокина, ишоу дощ 
цїлий день, та були груви. Иде вин вовом, аж то кочиє си ;�:Имало1) �а 
ним цїлу дорогу. Вин иде, а да:�ї влїв в вова, та вану то димал:о. Вил їв 
на вив, а то в того вилївав чоловик, та кажи : "Не бій си, чоловичи ". 
І\аже: Я: кочиу си ва тобоу дималом, бо ти си мепї дужи вдау ! -

Приходьи на ниву, напакували, та повев:ІИ д' хакі. Приходьи д' хакі. 
Чортик каже (бо то вип буу, щив би !) : Но, маєш бога то хлїба, чоло
віче? - А чоловік каже: Є ! - Коли є, то будиnr робити горіуку. -

.Їавда каже: добре! - Зробила біда кітли а ловини, вимастила �·л ипо у, 
та аачала варити. 3варпла, напи:Jи си, !'авда каже: О то добре питв! 
- Пишла біда 3а кітл:нrи і приноси мідїиі r-:ітли. Зачали варити, нава
рили І'Орівок, - ванросили других, пили, біда іх лишила, а rавда вачиу 
собі сам шинкувати. 3 того ri:11щa вабогатїу. А приходи біда і каже : 
'l'обі си лихо шинкує, гоами собі Жидіу до помочи 1 - !'авда ваьиу. 
Жиди врікли: Ми у тебе виарепдуємо, тобі мемо лиш гроші платити, 
а самі мемо шинкувати. - !авда пристав, мау гроші, ро:шиу си, а Жи
ди від цеrо чису вачюrи а Грунту вигонити людин, а цего, шо їм ва. 
арендувау горіуку, першого. 

3ап. в мартї, 1903, в Головах, Косівсько1'0 пов. від ІІетра Ше
керика, Л. Гарматїй. 

21, За .марииu грі�и. 

Пирибрау сьи влий дух у постать шандарску приИшоу до хлопа 
і кавау Ииму, шчобИ му продау жінку снойу па йидну пьіr1. І давау 
Ииму вил:Икі гроші, щі лу сотку. А жи муж:Иt\ ни хтьіу, бо ка�ау, шчо 
сотка с6ткоу, а жінку мбжи шандар увьИти і ііиму вбавпти. А жінка 
сама чоловіка памовила, шчо то с6rка йи вилИкі гроші. І у&ьиу мужИ:к 
сотку і сховау до скр:И:ньі. А шапдар своИу абройу повісиу у хать� на 
клИ1юк, шчоб:И: чоловікови пи було скуqно, шчоб:И ни у:1ьиу у сьвіт Ииrо 

1) Міхур. 
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жінку. 1 сам мужИк 1101за�u•1іпау сьи, поаамикау двер1 1 льиг на пос'l'или 
спати; а жfнка ш шандарем пішла до стодоли. А буу хлопак, йійі син, 
уже мудрий. І жиль му було за мамоу і пішоу , льих піт стодолоу і слу
х ау, ци ни буди шапдар му•шу йиrо маму . І чуу хлопиц, й.ак мама дужи 
сикотьіла і стогнала. А устау 11оловік рано і здуміу сьи , ІІІ,'ІО йиго жінка 
ни ух6дит до хати. ПодивИу сьи на скіпу, а шандарскойі збройі на 
клИвку нима. Він до двирИй, двері  ІІО3амІшаньі .  А чоловік вдуміу сьи, 
шчо такого, кудИ шандар увійшоу, шчо :зброй:у :забрау. А й:ак прийшоу 
до студоли, то :застау св6йі жінки ·rьіло окреми, а шкіру окреми, шчо 
шандар· йиго жінку облупИ:у. А йак увійшоу до хати, подивИу сьи до 
скрИньі, то сотка лиж:Ила. Сотку о!ІИЙ дух ни уаьиу, бо й:иму ва жінку 
ваплатИу. І жінки поабуу сьи ва мар11Ий гріш. 

3ап. в цьвітни, 1897, від Тимка Гринишиного, в Нужниках, Бу
чацького пов. 

22. Чорт під еоршко:м. 

Йидного раву йа ж жінкоу йду в вісьільИ: по вичери до дому. Али 
Й:де йакас потвора, 'ІОЛовік НИ чоловік, худобnна НИ худобrі:на . 3бли
ЖНЙИ сьи бл:И:шчи, кажу й:иму: ДобрИ:й вечир. - А він миньі вітпові
дайи: Дай, Вожи, вдор6уйи. 'l'ай пи1а\Jи сьи мине: Дести ходИ:ли, добрий 
чоловічи ? - На вісьіль:И:. -- Ци д6бристи сьи мали на тьім вісьільу? 
- Йа кажу , жи добри. -- Ни внау, кажи, ЦИ йа би ни пішоу там на 
вісьільИ? - А й:а вітпов ідайу : Йак маИиш охоту ! - ІІитайи сьи він 
мине: Хтош там йи шче на вісьільу? - Йа йиму Еажу: Нима уже НЬЇ· 

кого ж жонатих, тьілько кухарка тай старос1·а і мувИки і хлопцьі . -
Питайи сьи він мине: Шчо тaftt вовИ: р6бйи? - А йа йиму на тоііи 
в ітповідайу : Шче 3аучИ:су то гульали в дьіуками, а типер уже півно, то 
йакіс там штуки покавуйут. - ІІитайи СhИ він мине: Шчо ва штуки? 
- Йа му в ітповідайу ю1 тойи, шчом в:И:дьіу, Иак па со:�ом і  йайце пиклИ, 
па стиблови. - А він на тони вітповідайи: То уже миuе там ни по
трібно. - Али ііа сьи придиульИ:йу троха льіпши на йиrо поставу, а у 
него ноги так йак у когута . ДИуйу сьи на обл:И:чи, пугач ни пугач. При
вирайу сьи блИсчи, вуха ни вуха, а то рішю\: мальі. Аш типер уже ііа 
в:И:джу : Се живИ:іі дьfтько. Да'Іо мnньі страх і бойу сьи й ни б6ііу сьи, 
бо уже мfсьщь аачИ:у схоJИти і ту буу йим ж жінкоу і слухайу йа, 
йдут �лопцьі, співайут. Такі б:1Иско уже приближИrи сьи хл6пцьі до 
мени, а він кажи: КобИ ти мине де сховау . - Йа му вітповідайу: Та 
де тьп сховайу ? Йак бис кіт, ТО бим тьи сховау ва павуху. - А ТО мп 
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булИ ма гостИнци, а при гостИ:нци вИсьіу па плоть� горнец 'rакИИ, мбжи 
у ньім було во пйить !'арціу, шчо сьи у ньім rолупцьі варИ1· па вісьільи. 
'l'o навіть моuа жінка ЖН'ІИЛа рас ТОІ'О горшка . А він JI.O мени: Будь 
вдороу, товаришу 1 - - А Па ним}· на 'ГОНИ: Шчі<;ЛИВИН таниц. - ТаИ 
він. Ш�ІИК 1 піт тоИ гориец. Али жfнка ДО мени : Та ход:И: уже. А на хо

тьіу постойати Ш'Іе, аби хлопцьі той горнец ни вбИ:ли. Али вона кажи 
минь! : Ход:И:, бо ііа амервла у ноги; ходьім таИ борши будем спати 
і абн СЬИ хлопцьі до теби ни чіпали. -- А ту уже хлопцьі чим рас сьп 
вближ:Ийут . - А Иа кажу : Та шчо сьи майут до мени чіпати? Най сьи 
учіпйи до плота, ни ДО мени. - Прійшоу іі а  кількадесьИть КрОf'ЇУ на
nирет с того місцьи, де йа в ним ро3маульау . Али кажи Іваи до Шти
фана: Див:И сьи, йак:Ий опди. тепь!'ий горнец на нлбтьі. RобИм так буу 
кіу НИ юінуу, буу би Йа му дау 30 ;�ва рави; Ш'!О СЬИ майут горшкн ПО 
ночих к:Игати '? -- А Никбла rфки: Чикайти, йа еьи верну по той бук ; 
НИ будим С плота с!ОМати, абЙ: !'авда НИ J'IYJ, НИ ВИЙШОJ Та НИ вдер 
шчо в нас. - Приньіс Никола той бук рав два, у тьі хв:И: :1и, а Іван кажи : 
Дайно миньі йиr·б ! :Йа сьи йиднако юінька нr,і с кнм ни биу, най хотr, 
rорнец пібйу. - А Штифан кажи : Йак сьи тоі! rа:зда довідайи, шчо 
йиго горнец1 тай сьи буде гньіва1'и на нас . Дай спокій. - Ет, шчо мине 
йи1'0 гньіу опходит ; йа йак би йиrо ни ;збиу, тоби навіт'ь пп спа у! Під
нь:Иу кіу до горн, та по І'оршковп. Али шчб сьи мау відати давін гор
шков:ИИ, а 1·0 вісльачий. Йак ;щвишчИло, аапікотьіло, так йак би до купи 
десьіть псіу шчіп:й:у. Тай наупрауцьі городами пошуміло. Пиридоrань:Ини 
мине таИ кажи миньі : Файно-сти миньі повінчвали. Чомусти миньі пи 

каваІІИ : Дан, Божи, вдороульи, али добрий таниц - а йа такИ-н таниц 
мау, шчом на кольі піу лиць:И си відорвау. - А то було на ровдорожу 
тай: смо сьи варав росходИли, бо уже мало бути rю опіуночи. Тай вио у 
він миньі кажи: Добраньіч. - А йа йиму вітповіу : Йак льИ:жиш спати, 
абИс ни n1іг ус1ати 1 Тай йа пішо.У собі спати. Пріспау йа сьи ньіч, 
шчем си в дньи аробИ:у полов:И11у НО'ІИ і уже було коло полудньи і по
хмарило сьи. Йак вгуркотьіло і нараа чуйу: ударну грім так, аж вікна 

сьи ватрісл:И:, а ііа сьи пробудИ:у . І вьібрау Иа сьи , ііду собf в ноу ві
сьільИ докінчувати. Йду йа коло того ро;здорожи, а там так а десьить 
сr,ижень була тепьrа купа беинИ. Али біrайи дит:й:на по вулици 1'аЙ: пла
чи. Питайу йа сьи: Чо ти, енну, плачиш ? - ОИ-ой, біда, бо ми рить:И:к 
(грім) тата убиу ! Можи бисти булИ такі добрі, шчо бисти пішли uoмoчi'r 
ми спорщиrи . - А деш ти мешкайиш ? питайу сьи ііа йиго. - Та от 
ту нидалеко, буди 3 десьить сьижень ходу. - :Кажу йа: Ход:И скорши, 
бо йа маИу йти на вісьіль:И. -- А ТО хлопй:И: вітповідайи: Тай мойі тато 
були J'!Opa на вісьільу, а н1шька уже треба й йіх спорИ:джувати. - Йде 
той ХЛОПИ!� ва пиред, утв.ар:И:йи двері, уходжу йа до хаrи, д:Иульу сьи --
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на 3ИМJІН так йак би І'арниц дехтьу ВІJІЬJІЬИу. -- А деш твій тато лижйт 
умирлий ? - Та 01' ТО сИ:рит хати. -- Та то с твбrо та·rа ·rаке Пи ? -,

Наши фамільійа йак ходйт жива, то цьіла, а йак умираІіи, то ньічб, лиш 
деrоть СLИ а него робит. - 3араа Йа уаьИу СЬИ ДО роботи, постьиrау 
йим дошкИ роб:Ити домовИ:ну, а хлбпциви кажу : Біжи аа цьвИками, бо ни  
майу чісу дьіркИ виртьіти і кілкі роб:Ити, бо миньі би  шче йти на в і 
сьільИ на обід ! Вйміриу йа  трунву десьіть цальіу аа  удоушкй, штйри 
цальі за широка, а піутора \За І'льибока. Приньіс х1r6пиц цьвИки, вбиу 
ііа туту домовИну, а хлопцьи післау йим ва рабіном, абИ йшоу рабін 
йиrб ховати, а сам увьиу йим тотб тьіло у домовйау скидати, йинб ни 
г611ими руками, али вилками. 'l'отб тьіло у домовИну спорід:Иу, цьв:Иками 
прибйу, а сам на в ісьіль:И пішбу. А йак йиrб у порадьі ховали, том на  
той чис ни буу, али другі ми каваюr. 

3ап. в липни, 1 902, в І\оропци, Бучацького пов. від Данила 
Гнатюка. 

ktпоrгАФІ'ШІІJі ЗШРНІШ. т. ХІ'. 



ІІ. СТРАХИ. 

23. Отраrо бтt4010. 

Буу Вас:И:ль Кіндра'r, файниИ І'осподар . ЗаймИу у ноч:И: на лап па
сти шт:И:ри вол:И:, аж від ульігріускойі rран:И:цьі. Пас він там тьі волі{, 

аж О ПlJНО'ІИ ПОЙаВНЛа СЬИ банда, дужи КраСНО rраЙН ; 'дНВИТ СЬИ, Tl!n! 
ланом шум, банда ріжи, ни можи сьи устойати, а тьма паньіу дужи диуно 

rульайи. Али й волfr тьікайут с тим шумом. По1акидали си опанчі, rу

льайут так йак у повітьу, аш сьвітло межи н:Ими сьи пока3ало ; ніп сьи 

вострашиу тай в волами утьік. А то пішло у беввісти, у скалу, у ріку. 
Шум дужи буу. І віт тоrд:И: уже пи rнау пасти у ночfr. 

3ап. в липни, 1 902 р., в Коропци, Бучацького пов. від Олек<;и 
Севьчука. 

24. Страх у виді весі.ля. 

Рав ііа шшоу собі аавИтка на мув:И:ку подивИти сьи і буу йа там 

доушиіі час. Ни внаііу, Иаюі була нора, йду уже до дому, слухайу, йде 

висьіль:И:. А ііа собі м:И:шльу : Добри миньі сьи трафило; буу йим на му

в:И:цьі, шче буду вИдьіти й висьіль:И:. Припер ііа сьи до пл:.1та і чикаііу . 
Йде тото висьільИ, так латкайут, мувика грайи і фірн Иідут, шчось 

шісьть чи сьім фір, аж просто на мени с кіньма, ві усьім. А йа сьи 
ПЇТ'1уваЙу ДО ПЛОrа, ШЧОбН мине ПИ ростратувау, а він таки На мени 
йіди. Йа вач:И:у крич:И:ти : 'l'a· де Иідиш, та тобі очи ни повилавь:И:ли, жи 
йа ту ст6Иу. А він сьи ни ві'rвиваии йиден 3 другим 1 шди дальі так, 
ЩЧО Йа мусьіу В:ЙІЬЇСТИ аш на ПЛЬЇТ, бом СhИ бонау, абн мине ПИ ростра-
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тували. І поминули мине, пойіхали від иени так с шу кільометра , уже 
того висьільИ чути пи було. І ни анайу, шчо сьи дальі стало, бо йа 
буJ у такім  страху, шчом ни міг до дому вайтИ. 'Го с тИждинь ми 
було uИрит очИма тото висьільИ і Усе-м сьи у той чис бойаУ. 

3ап. в липни, 1902, в Нужниках, Бучан,ького пов. від Я. Мах
новського . 

25. H1f. страх іуJ�лв.  

Ту У кольІЛу коJ1ьідували хлопцьі . Муайка буу порИдний, файно 
1·рау і вабауйИ:ли сьи йак ввичайно хлопцьі, сьпівали, кольідували, йи

деJІ ДО друго1·0 до хати ходИли і так сьи вабаУйили. Али 11ьібра11И сьи 
від млина пиривіскоrо ітИ до Івана І\улик6скоrо. ДИJйут сьи, йде йакйс 
панок файно вьібраний, виrарок аш снпйайи, па1и1�ьи у руках ; місьиць 
�1,вітит, хлопцьі лишИли сьи ,  по вадьf йшли, а мувйка, йак 11вичайпо 
нішоУ на пиред с свойім тамбором і кажи : Йакйс пан йде, ваграймо му 
файно, можи ми кйни Ш'Іо у скрйпки. - �  І вачйли файно грати. Той 
11µ01·ьіу них доходит блйшши, аач:Иу пітскакувати той панок, вачИу гу
льати . с тойі палицьі ароб:Ило сьи Уже дві у того панка у руках і бйи 
йидноу у другу і дужи д:Иуно гу;1ьа\Іи. Али Увдріу муайка і 'rотй хлоицьі, 
шчо то ни йи панок, али шчос вле мусит бути. 3апу ..�:и У  сьи мувйка і ста.У 
грати; аж більши прибуло хлопцьіу 1[0 вадьі і вастрашили сьи і вастановйли 
сьи на тьім панкови, шчо так гульайи . Михайло Куликоский відкИ!' на бік 
мувикантьіу і поминули того панка і виде ДО свого вітцьи, Івана Ку
ЛИКОСКОl'О, ДО своИі хати, шчоб:И й 1·ам ааб<івили сьи. І той панок. ни  
лишйИи сьи йіх Уже. Іде тоУпа хл6пцьіу чйрис шісьть сот крокі.У понад 
води , городом, аж до Івана Кулик6ского. Приіішлй до фіртки, той панок 
аник. Прийшло сь и  утварйти фіртку, ни мож Утворити . Аж пес оrаУкау 
на нодвіру і 5rтворИ:ли тотИ двері і ;щч:Или чудувати сьи, шчо силй йи. 
Вйтко, ш'!о то біда була! Іlирижигнали сьи і скаааJІИ : НаИ Бог стириже 
пас від усього влого. 

Зап. в липни, 1 902, в Коропци, Бу'Іацького пов. від Олекси Сав-' 
ково1·0 Сеньчука. 

26. О'грах - .муаика. 

Йидного paqy пішоу йа на вичирнйцьі. Побуу ііа у товаристві хл6п
цьіу бл:Исько одипацьітойі годйни і 3амйслиу Иим йти уже до дому, бо 
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пі�на пора, а на другий день мау ііим пільну робогу, до котрош хоть1у 
спочИти. Клnкау ііим товаришіу своіііх, али ми вітповіли, ш чо шче пи 
підут до дому . .  Пожигнау йим товаришіу і пішоу ііим до дому сам. То 
0ул6 далеко на другім кінцИ сила, де й.а буу на вичирнИ:цьо;.с. Йак й.им 
сьи виртау ввітги, учинИ:у й.им сьи на сиридИ:uьі сила, була там х ата 
побудована нова, Боскоrо Никоди, при котрі шче двириіі і вікон ни 
було. Дау миuьf  сьи чути голос, ш чо мувіша н а  цимбали грани у тьі 
хатьі нові, нидокінчеuьі. Стау й.а, слухану, уже ни граИи. 3ачИу й.а Ити 
тихонько на пальцьох, а муаИ:ка 1шоу rраИи. 3дава:rо миньі сьи, шчо то 
у тьі хатьі, а наколИ:м хагу миuуу, варав И:им учуу, шчо то у сутичй 
у рові , у бв:Инах ,  алим ни вИ:дЬіу хто. І пішоу И:им собі даль і і лишИ:у 
й.им мувИку . О вісьі м дисьИт крокіу на пиредьі було ров;�:орожи - просто 
Rрета - і у вінкли ровдорожа того була мурава . 3обачиу Иим •�далику 
бі:1ий копец. Престауйшrо миньі сьи ньіби куІІа сьньігу, аш сьuьігу ни 
було, бо то було у листопадьі. Було мра•шо, али ни було ньі  болота, 
ньі сьньну . Приходжу аж блИсько ко:rо него , r\o:ro того кі пцьИ:, дИ:уйу 
сьи на него, а то вигльидаИи пьіби худобИ:нка мала, али нИ чу1·п 3 него 
аньі віддиху ньіИакоrо, аньі ньічого. Ни мі1' йа у ночі� роспівuати шчо  
то, а схилИ:тим сьи бойау, бо  пи внау, шчо то таке. Хтьіу йа кончи внати, 
Ш'Ю то і увьиу Иим сьірнИ:к с кишеньі, васьвітиу Иим і вобачИ:у Иим, ШЧО 
то хорт вилИ:киіі білий, вложИу сьи Пак в вИ:кли пес до снаньИ:, поставиу  
l'О,�ову на аадньі ноги, в:Итр ішчиу ОЧІ! па мени і н и  рушИйи сьи  3 місьцьи .  
йак Иив1 виходИу в вичирнИ:ць, ни мау Иим  жа,�нойі па11ицьі с собоу ; 
али буу пльіт старИИ KOJIO дороги, а Иа увьиу кіл, тому Ш'ІО далеко 
було шче  до дому, а у пас тогди воуки по сильі ходИ:ли, абИ:м на при
падок мау сьи чим оборонИ:ти. У:зьиу Иа той кіл і три рави ним ударну 
попри хорта сторцом, а він аньі муркне, аньі сапне, а Иа  пи уступну 
сьи, бо хотьіу йиго почистувати. У вьиу Иа, підньіс кі;r до горн йак 
пальну йиго на  відльіть, Иак лижиу, а хор т аньі васкавульіу, али вдоИ
!.ІІ:Иу сьи на ноги, стау дужи вилИ:киИ, Иак дау шуса Иидн6rо1 то ми сьи 
;щавало, жи двацьіть крокіу буу пльіт далеко, скоч�у аа той пльіт 
і пішо.У там, де грау. А Иа собі га�,айу: Ти миньі грау,' а Иа тобі ві
діграу. - Али страх мпьи так огорнуу, шчом ледво до дому прийшоу 

.і на вичирнИ:цьі більши ни ходИу. 
3ап. в липни, 1902, в Пужниках, Бучацького пов. від О. Ро

вовського. 

27. Страх у видї панї. 

У дворі ріаау йим пацьука. �же була півна rодИна, дванацьіта ; 
поробИ:у Иа сальцесони, кишкИ, коубасИ і хочу Ити до дому. Кажи миuьі 
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к11ьучницьи : Ни й;�ьіт ДО дому, Синиуку, бо типер дванацьіта годnпа, 
можити сьи ватр:Имати. - А йа кажу : Ей шчо, Бог усьуда, на каждьім 
місци. - Паньі відложИ:ли ми коубасу, со;rон:Ини і гроший, йак авИкли 
ріаника вітправити. Йду йа оrрудом, краеьпьі чічк:И на свІідr,і, йак 
найкрашші rоvrіньійі бfльі, або бульдинерийа. ЛеТІІl' п6 11ри мени піньи 
с ш}тмом у обручІіх. Іlирийшоу йа той корч, а он{� по11ри м ени, попри 
той корч, тай п ішла у саджіуку купа·ги сьи. Там талапайи, лускайи, 
прийшоу йа до клатки, Ити на клатку - Иа па скарбовім б6цьі клатки 
а ои6 на нашім боцьі. І сидИ:т на клатцьі уже. Вода вилИ:ка і мИ:сьльу 
собі : Чи ти мине трутиш у вбду, чи йа тибе ? - ІІирихристИ:у йа сьи, 
і кажу : Духу сьвітИ:й, просьвіт:И м ине, стирижl! мньи віт усього вл6го ! 
- lІрих6джу аж до беріга, хухнуу йа у руку по божі воли, приходжу 
ДО него -- пи уступайи сьи. ІІомацау йа аа голову, С1'удепи. Е, гадайу 
собі, шчо ти будеш миньі робІіrи? Тай кау: ХодИ ! А оно йде так йак 
Иальіука, ни убрана. Йа йду до хати і оп6 йде. Кау: Жін ко, сьвітl!, пи 
лихосл6у. - Жінка аасьвітйла, а то стоИіт так гі  тильИ у хатьі. -
- Кажи жіuка: Шчос привіу? -- Або Иа в найу ш чо ? - Йа с хати 
к:Игну, то сьи уперло у одвірки, ни мож віrшгпу1·и. Вікигнуу йим до 
СЬ!НИИ, )\НУ ИИМ па відльіть І\ІJІЬКа рав макогоном, а \tПО кажи : Пусти, 
уже тьи бf;rьши ии буду пу,\жити. йак йим утвориу двері, йак вітир 
сьи <Jвійау, пішло, уже- м  білЬІпи ни вl!дьіу. 

Зап. в липни, 1902, в Коропци, Бучацькоl'о пов. ві;t Олекси Uеньчука. 

28. Страх - папиа. 

Як-им був леrінем  ще, тай шов я ДО rівки. Так було півпо, коло 
urrівночи дес нидалеко. Я: і.jиИшовим пат сило тей прийшов б;rиоько води. 
Дивлю си я, а там купав си шос в водї. ДР1влю (;И, купав си панна; так 
г�й до чє ·rєдини подібна, біла. І ві так ашшав си - хотївим утїкати , 
али гадаю я си: Нїби парупкови утїкати від дївки - то встид, я к  
вона купає си. Приглядаю я с и  блищи і дивлю си па тото, а то вс е  
- 1•0 пітхопит си  до  гори тей сrrускає си. І я чим блищи зближию си, 
а вона вже пи пі·rскакув так, як адалек,v. Я гадаю собі типер : - Що це 
ни щиває'? Біда буди. А можи яка біда обморочит - прийду, подивлю 
си  ! Приходжу я блищи тей нахилєю roJioвy, а то  вже  лишеиь гоJІову 
витко, вже ни купає си, лиш так мало потроха. А я приходжу блищи, 
а то вода так піткидає тов шумов в води. Тей я би був niix на то ра
хувати, а то ниправда було. 

3ап. 1903, від Васпдн Варчука, в І!еченїжинї, О. Деревянка. 
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29. Стр�х у ви4ї жіюпt .iїiJe па ipy1и!fy. 

Микалис�10 коноuльі - вже в осени. І вітак якисмо вмикали та 
йдемо вже до х ати. Дивимо си, жі нка стоїт . Ну, і м и стали, та стояли 
так квандрас. І дивимо сп, а вона дря 1тає си но грушцї .  І так  ми пі
шли  до хати тай лишили ї. Хотїв шпурити тей ка3али : так ни ;паде . 

3ап. l �ЮЗ, в ід Волощука Василя у Ту лові, Спятиньского пов. 
О.  Деревннка. 

30. Страх у ви4ї 4ївІfи. 

'І'о йиден па!)убок uадьі іІшоу в виqирнИ:цr:. у вимі, таіІ: прих о,1,ит пи 
далеко Пак то міст коло школи (в l 'ригор ові) . .КаїІш : ДИ:уИу сьи, й ;�,е 
дhіука ; а йа СІJбі мИ:слиу, жи то Н асьтьи Ріснойі ,  тай кажу до нейі : 
А ти ле йдеш так nі�но ? Таіі йим 3лапау йійі ва руку. Йа іі і  увьиу на 
руку, а ИіИі рука така волохата ! А вона - кажи, сьіла минь!  па 
нле•�і тай не м6ж йі скішути. І lриИшоу йа нидалеко церкви, ко, 10 того 
христа, ШЧО Ии, xoqy сьи нирихристИ:ти, ни мож і пи  мож дальі йти. 
Йа биру, виртаИу сьи нава (. При ходжу аж там коло моста, KOJIO школи, 
;шоу пи пускайи дал:ьі. l'адайу собі : ШІJо ту робИ:ти ? l:)иру тоrдИ, И;1у 
у дол:Ину. 1 Jирийшбу Иим бив воду, бив потьічок таИ йду попід гору, а ту 
миньі 1•ак ть:Ишко, Т\1К ЙІІМ іJЬіпріу ! Аж йим прийшоу коло тоні фіrури, 
IU'IO коло Турка, аш там йим сьи нирихристИ:у тай ·rогдИ дьfу ка 3 мени 
� ІІьійла. А йа при.йшбу до дому тай в ідлежиу дві не;1,ьіли і ;\ругиИ рав 
уже Дhіуки на дорбвьі ни чіпау у ночі� .  

3ап. в липни, 1902, в Пужниках, l:)у qацького нов .  від б рата Філька. 

31. Страх - JВ:ид,. 

Йду я Иидного вечера до дому вже півпо , а Жид стоїт па доровї. 
Али л дивю си - так іду по- при него - нїчо л є 1nу ни кааав такого, 
тей л так кажу : Шо ти, мой, нисеш ? - А то, вихір як си ввіяв, 
як вачвло камінями ш пурлєти ! Али я дивлю си, а той Жит мине пи
ригонив аш  коло коршми. а в1·0 лишвв , а він вже  юширид меии.  
Кажу : Шо ти в мо,  шо ти мавш мине пуджити ? - А то  наш1рид мвни 
відійшло, тей си вробив . . .  вробило СІ! песє малr. Али '!'О иесє RЯ!!ЄJІ О  си 



кочєти пиридомнов ; я JІИшень хотїв i·o нми·rи , а воно вітскочєJrо від 
мени, і с того писєти, та си зробив хорт такий 

3ап. 1 903, від Дьордїя Черешньовського в Стецеві , Спятинського 
пов. О. Деревянка. 

32. Страх у видї Жидків. 

Йіхали с :Коропцьи на жнива льуди сторонноrо пана с Подоли;. 
А Иидна жінка боИала сьи дужи бідИ у но чИ, али решта, на  ть і  фірі 
сидьі:10 баrато л�,удИ�, тай сьи сьміИа;rи . ТаИ каут : Оу в" ! Шчо до иас 
біда n1айи ? Йа кобіr вfдьіу, нака біда ! - кажи оден . А фірман кажи : 
Х6чити вИ:дьіти ? Й:і вам покажу вараа. - Трісну у батоl'ом два ра1ш, 
nонавило сьи дво.Ип мадИ:х : одно меньши, друти біJІЬШІІ. Так в ігльицало , 
ш,іби ЖидьИ:та. Тай кажи тон фірман : Адьіт, онде уже ни двойи.  -
3ачИу кіньми рушИ: rи фірмап, ни мош ; шчос вітак вмуркоrьіу той фір
ман, кбпь і іlак сьи пірвали, нак аачИ:ли литьіти, віт nіткіу аж й:йскри 
скачут. Льуди сьи поuапуджували уже на фірі, одньі СЬІІ Богу мольи ,  
а дру1·і моучИ . І тот:И лить:И, ньібп Жид�,Ита. ДойіжджИйут аж до дру 
гого сИн, дИуйи сьи, а тот:И уже па пиредьі двоИи дьіт:Ий, уже стойа 
вноу. Тон фірман ;шоу траснуу два рааи батогом, тотИ дьіти внИ:кли, 1·і 
льуди подь:Икували Богу, а той фірман сьм ійау сьи. І кажи : То мойі 
помічник:И. 

3ап. в липни, 1902, в :Корошщ Бучацького пов. від Олекси Сав 
кового Сеньчука. 

33. Страх -- xJtonчuк. 

Други -- я йшов с села десr, коло дивєтої, або дисєтої годи ни . 
І привідїв n1інї си на болокі однїм хлопчик. Я: си nирихристив, а в ін 
щин. . .  но ввдрів. 

3ан. 19 03, від Василя f риrорійчука, в Видюrові ,  Снятинського 
пов . О. Деревянка . 

34. Біда - дитипа. 

Йду рав раненько до СїсчИхи. Д:Пвю еї, а перед х атов така ди
тИна, малень ка , в сорочІінї, простоволоса. Пішов н до хати 'ra пора-
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хував д1rи. Всї бул:И. - А чиЯ то там, Оїсч:Ихо, шt дворі ди г:Ина ? -
А уна на то нїц. lІрибіt'аЮ до МОЇ небіжки мами тай І<ажу : у Сїсч:Ихи  
бідум видїв. Але мама не  вірила. А потому лЮде всї сї переконали, Н(О 
у СїсчИхи була біда. 

3ап. 1 903, в Дрогобичи, від Сенл Кушнїра. В. Левинський. 

35. Страх у виІ{ї тюпя. 

Йидного раау 'йіхау 'Іоловік ж жінко.У в місга, 3 БучИчи. Нида-
л еко сила на гранuчпьі і\Оро,�ьі надлетьіу нагли кінь вилuкий страшпи 
СІUЬННМ І'альопом, жи аж іt:кр:И аа йиrо копнта:uи сьи сІшалп, 3обачила 
ЖllІКа, Ш'ІО З ваду СИДЬІЛа Па фірі, і ІІИрИСТрашила СЬИ дужи ТИМ ВІІ
ДО КО\11 і кричИла ао страхи до 'ІОJІовіка свого : Жиюі йак наИборши кон ьі, 
бо ва на:uи лит:Ит так:Ий к інь вилИкиИ і моц110 литИт так, жи аж с1 ,и 
іскри, аа пим сішйу1'. - Ни  помогло тото ш чо нагань:Иу коньі чоловік 
і йіхау б6рао ними, бо той кінь далеко борши  летьіу і цава.110 сьи, 
Ш '!О хоче й і х  ІІ:і воаьі свойім бігом побіпи. Hapaq йак СhИ дужи абли
аИу блl!сько аж до самого воза, скочиу раатом на бік і до льіса поле· 
ть1у, а вогонь сьи за ним сИпау. А тотьі коньі у вовьі йобаqили того 
копь:И у побігу, то так шалено рвали до дому, 111 '!0 трудно йіх було 
стрl!мати. 

Зап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від О. Ро
вовськоrо. 

36. Дивпа �онипа. 

Йшоу йа рас с Нужник. Прийшоу йим на Кіаьу, а там йи такни 
жодуб або ріу. Д:Иуйу сьи, а там конИ:на, спутана, пиривернина до горl! 
ІІ')гами. А то вилИ:кий там ріу від новосьілецкоrо. А йа гадайу собі : Та 
шкода, аби вдохла. Треба йійі роспутати тай в:Ивисти в того жолуба. - 

І тримай.у сьи ва путо. Накол:И: й і  йа вИ:віу і хтьіу й.им пустИти. Вона 
йак віукни, йак дИрrни, йак піди ао мноу по корчбх ! І мау йим мішок 
На собі і кужух, ТО подерло на МННЬЇ J ШКаМаТЬИ так, ШЧОМ СЬИ ЛИШНJ 
тьілько у портках. Вітак йак вдоймало в мени uорткИ, то ужем у такім 
страху буу, ш qом ни міг вИ:тримати, бом си гадау, ш qо буди ішче :щой
мати шкіру. Али боли лишИла (мала сумльіньи - зам. тата) м ине Богу 
дьйкувати м:Ижи рбсохами н;� вирбі пат f! амбу кручоу. І Ш '!е канцьі ли
шИло ми  на ногах. 

3ап. в липни, 1902, в Пужниках, Бучацького пов. від Я. Мах
новського. 
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37. Я" парубо1' с1'а1'ав иа страта. 

Раа йа вИвіу конИпу па пашу, а самйим пішоу на вичирвИцьі. А та 
конИаа прийшла с паші тай приблИжийи сьи до города, хоqи вальіст11 
у город. А йа й ду а вичирнИць тай дИуйу 3ьи : Мойа ковИва, rпьіда, 
майи п а  чольі лИсину. МИшльу собі : Роспутайу тьи, тай ВО3ЬМУ тьи до 
дому, бо вальіаиш у І'ород тай наробиш шкоди. - Прих6джу до тойі 
конИни, роспутауйим, путо увьиу, на шИйу валож:Иу (собі - вам. тата), 
а самнм увьиу сьи ва хрибет ковИ:пи, тай І'айд, так йак то на коньи. Йа 
дИуйу сьп, а йа цапки стойу на другім бощ,і. Так йим сьи пот6ук, 
а конИна ни ввайу, де сьи подьіла. йак мі с1•рах в ьібрав, шИпкум лишИу, 
йак йим вачИу утьікати до дому ! Приходжу, а мойа конина у дома під 
оборогом, а тота, ШЧО Йа сьідау, Tv НИ внаау де СЬИ ПОДЬІJІа і ДО НННЬі. 

:Зап. в липни, 1 90 2, в Пужник<�х, Буqацькоrо пов. від Я:. Мах
новського . 

38. Страт у видї Jtoшa1r,a. 

Я:к-смо рав їхали до Стрия і то сї вчіпило наших копий І'еЙ 
лошьи. Таке цалком подаба;10 на лошьи. Али mинї йно дивно було -
де воно сї ваяло коло копий. І все с самих Лисвтиq до Тисарова • • •  

Али я як сидїв на фврі, аж волос ішов в ropy, як я то видїв, бо все 
чогось цавком коло віска. Я: бичом навіть І'ОПИВ і воно сї такой ни 
пускало. 

3ап. 1 903, від Гриая Бавуса ,  в Івапівцлх, Жидачів�ького пов. О. 
Деревянка. 

39. Страт у видї те."Іtлти. 

У йидпьім дворі повиход:Или вечиром тильИта с кльітки ; а пастухи 
сr,и бойали, шчоб:И тильи.та ни померали або абн ни пороабиваJІИ вьвірі ,  
ходИли у ночИ і шукали. Йид(щ йшоу упиред, другий обдишИу сьи ; 
і вдИбау шароу І'одИноу, жи шчось йшло подьібни до тильИти. І вачИу 
йиго клИкати : Мальо-мальо-маль6 ! А тильИ йиму сьи покриуй:Ило так 
сами, Иак би віл І'оворИу свойім йавИком. А він піанауши, шчо ни м6жи 
бути, аб:И так тильИ вітповідало, пириаустИу йиrо і пішо.У дальі. А йак 
надьійшоу другий і о�обачиу тото ти11 ьИ, прибіх прітьма і влапау ва 
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шИ:йу. І учуу, шчо 1'ото тюrьИ було дужи аИ:мни і кИнуло ним дужи 
кИшко до вимльі. І доуrий чис ни міх спамньитати сьи, де в ін  йи. А йак 
сьп схопи.У, то оба поутьікали вьі страхи і у3напи, жи то ни були ти
льИта, али аьльі духи. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від Тимка 
Гринишиного. 

40. Страх у ви4ї �сови. 

Йиден буу Дутка. Пасли кози на лувьі, ш че :щ na111 Мислоуского,  
старого, Ант6нього Він йіJ.И в двора кою�м,  бул6 більши йак мИльи до 
р6rи, показало сьи йиму на внак коаьИ:ти сьвіцкого, міrжи JІьісами. А він 
альіс с коньИ тай увьиу ту коао'!ку па коньИ тай кажи : І\03очко мойа, 
КО30ЧКО ! І виве на копИ ДО компаньійі тих ковьИr. Нидалеко уже було 
дойівдИти до обори ковьИчойі, а тота скочила кбзочка с коньИ тай аа
чИ:ла плискати у дол6ньі і аачИ:ла сьи сьмійати : Ха-ха-ха ! Ковочко 
мойа, кбвочко ! - 3ачИ:ла шче й кп:Ити 3 него. Той йак сьи спудиу, 
вачИ:у тьікати до свого кумпаньістоrо і тота лиш:Ила сьи коза. 

3ап. в липни , 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси Uеньчука. 

41. Страх серио10. 

Було в ()Дноrо І'осподари висїлє - хлоп цї танЬІ�ьовали в веч:Ир 
в хатї, а там серпа прпйшла ; і х;101щї вїмаJІИ три рани в руки, а шерсть 
в руках св лишила, а вона ввестfr св ни дала до хати. 'l'o певно був 
дїтко ! 

3ап. 1903, від Миколи Бачинського в Лівчиць, Жидачівського 
иов. О. Деревянка. 

42. Страх баранцем. 

Йіхау Иидин rосподар а млина чириа льіс так десь коло шуночи. 
Й ак вийіхау на тоn м істок, шо йе там під Оьіпьцем (бенис.) у " 3 алі3-
ній " *) аш чуйи, шось так стало тьашко коньам, шо так стали соити, шо 

':') 3алі :ша - уро чище м іж .7rІ'сом на шля:ху КаміrІКа - Добротв і р  під 
Сїльцем б . ;  там покавують ся ріжні страхи. 



27 

ледво тьаrнут. ОгдьадаИ:и цьі він, а у ааду на воаьі сидит білий ба�  
раньчик. Шн уже анау, шо то йе ,  теІі обирнуу сьи і дальі й іди ,  а йак 
вийіхау н льіса, уаьау того бараньчика на руки і давай христити йи1'0. 
Али той І'осподар варас aac;ian і піу року лижау, а шоб ни буу йиго 
аа чи пау, то ньіц би йиму ни було .  

3ап. в ід Марини Коваль на  Стриrанцї, Камінецькоrо пов. в липни, 
1 902, А.. Веретельник. 

43. Bi;1,'нui't баранець. 

Йак тато роб:Или, нибіжчик, у Струсові, 'rali тами1ши пошхау чо� 
ловfк на ііармарок, на друrи, чи на трети сило . А до було у вим!, дужи 
була аавируха, тай той чоловік дужи сьи припіапИу. Али другий буу 
3 ним, йіх двох ; йіхали в міста пі.шо дужи, ньіч. Йідут п6лим, а піт 
фі1'уроу лиж:Ит йагньИтко маленьке і трісе сьи, бо вИмно, с студиии ; 

таІі ваблеІіало. А той чоловік, ш чо в ним йfди : . То, кажи, пеуно хтось 

l'Hay віуцьі в міста, а тот6 сьи йагньі1тко ОДНО ЛИШНІІО. І кажи : Воаь
мім тото йагньИтко, бо шкода, абі1 вмервло. -- У вьИли тото йаrньИ, аавИли 
у вирету ' ПОЛОЖІІЛИ на сапи і йідут .  Прийfхау tа�да ДО дому' йаrнь:Итко 
уаьиу до хати, і поклау на пІіиц. А той, шчо а ним йіхау, пішоу до 
дому, бо він буу аж на другім кінцИ. Типер тото йагньИ на пй:Ицу 'rак  
сьи вагрfло, тай: таке сьи вробИJrо вю1Ики, жи поуний пйю�. І то прауда, 
пра у да ! ТОІ'ДН тото йаrньИ кажи : Чолові чи, виаИ n1иne, кажи там, вfткис 
мине у31,иу, бо Йак НИ віrвивеш, то будеш вИ:дьіти, ПІЧО с тобоу СЬИ 

стани. - Той чоловік тогдИ ст<tу і думайи, йак тото вести : нь fч темна 
і ;1ужи вавируха і далеко, типер і того чоловіка нима, лиш він сам. 
АJІИ р ад-нерад, дИ:вит сьи, жи то ни жерти і вапрігайи коньі до санИ:й , 
скиrайи ЙаІ'НЬН с пй:Ица, а:rи бо сам пи можи, кілько Й жінка помаrайи, 
бо йаrньИ вил:Ики уже, поуний пйиц. С тьишкоу нуждоу вИдвигали йиго 
На сави, ВИ3е ЙИГО, али ЖИ БОНЬЇ T<tK ТЬаШК\J Йдут, Ш!JО аш ЦЬіЛКОМ 
мокрі. Привfс там на тото мfсци, скотну іс санИй і лишИйи ; а воно 
тогдіІ у сьміх, зачИло сьи сьмійати і кажи : йакбис буу мине ту ни вИвіс, 
тоби ти уже друr'ИЙ рас пеуни йагнь:Итьи ни брау с 'ГОГО МІСЬ І{ЬИ. Шче 
Ииму сьи й покривИло, кажи : Бідний баранец, бідний, а то амерс ! - А той 
вьі страхом до дому ледво прийfхау. 

аап. в вересни, 1 895 р., в Нужниках, Бучацького пов. від мами. 

Паралєлї : Житє і Слово . Т. П. Ст. 354.  Чорт· бараІІ 'ІІІК. 
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44. Як вівця пе дада uмити ся. 

il Устю на вборах був л і запі�нив си там. Йду - на вулици 
с·rоїт в івцл. Нішов л, чоловіка збудив і сказав вму, аби той чоловік 
п ішов вівцу ймити, аби і пси де ни занудили. Той устав, саму дївку 
вірідив, аби дївка йшла ловити, а сам став на пороаї, на дверих. Дївка 
вішJ�а і ми ловили в дївков обов і ни могли ймити. То бавило пів го
дини. Швцл побігла, утиюrа - пішла травами, толоков. 

Зап. 1 902, від Дутчака Николи у Тулові , Снятинського пов. 
О. Деревлнка. 

45. Страх віще10. 

Я ночувавим а биками так під лїсом і накладаввм вогень .  1'аквм 
аачив пичи бульбу - лїзи таке лк вівцн і приИшло - л тогди в�нв 
·rакий коштур тай в него квнув. І пішло . . . лк  л квнув". Як пішло �rїсом, 
як вачило лїсом ломити - моцпиИ Боже, . .  том св ледви в іховали, то 
копицю ледві до гори ногами ни пиривирнуло. 

3ап. 1 903, від Семка Лесїва а Ісиптич , Жидачівського пов. 
О. Деревинка. 

46. Страх у видї ягняти. 

Йпден чоловік с сИном lііхали ;i Буч.Ичи. Була то пfана пора 
у ночіr. Прийіхали коло гранИцьі валь1сецкою І барискойі, надбfг ба
ранец, йагньИ, і вачИу модно блейати так, йак би сьи просИу у тих 
льуд:ИИ, абн l'O с собоу увьИли. Кажи тато до енна : Стань-но, бо Иа
кесь йаrнь:И вгуб:Идо сьи в ід овед десь. Треба го увьfrти ДО сила. -
СтрИмау син коньі, 3ЛЬЇ3 3 вова і йаrнь:Итко uлапау на руки і вИсадиу 
на вів до тата. Тато Пагнь:И тримаИ:и і rладит го ко;rо �еби, а син коньі 
жине і так тr,ашко коньі тьагиут, йак би коло пйитнацьіт цитнаріу ваги. 
Прийіхали коло rра111іц1:.і пужнецкойі - ту на л1:.існпчіу 1�ьі - а кон1:.і  
так піпріли ть:Ишко, жи аш шума на коньох стала. І стали коньі, ни 
хотьат дал1:.і тьигнути. ЙаrньИтко а вова скочи:rо, пиримінfrдо сьи у по
стать чоловfка, сплескало у долоньі і �асьміИало сьи голосно і поуто
рИ:Jrо тотьі слова, Ш'ІО старИй до н его п ромоудьну : Тпру-тунцьу, тпру
тувьцьу, бідни Пагньитко. Ха ха- ха ! І лише вітир ва ним повНіау, ІІО
бі1·ло навад, али уже у постати чоловіка там, ввітки йіхало.: А ко нь і 
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рвали до сила до дому так, mqo трудно й.іх було у руках утрИмати ; а 
1ато с сИном оьістрашили сьи моцно, шчо над йаrнь:Итьом амилосердИли 
СЬИ1 а ТО у постати ЙаІ'НЬНТЮt бідоу ЙаКОВОСЬ худобу СИ помучил:и і самі 
сьи пострашюш. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від О. Рововськоrо. 

47. Дивпа череда овець. 

Йак тато шче були хлопцем, тай йіадпли на ньі q с кіньми н а  ба
рискі сьінож.Ита, бо то дауно ни так було, йак типер. Були там пуж
нецкі, барискі . "  багато йіх ноqу вало . Мали сокіrру с собоу, рубали па
·r ик.И, роб Или вогонь, повrань:Или коньі до купи і енали . Надьійшло овец 
во дванадьі.ть . Йиден в них устау, тотьі віуцьі привирнуу аж. до воrньу , 
али вонИ кажут : Шчо тим в Іуцьом вроб:Ити, абИ он:И рааом а нами були  
ДО раньи , абн ни пішли ві ,L нас ? �  О ден кажи : у мени йи нові обрутьип
кИ ; вл апаймо йид11у  і другу і припньім. - 'Гай вробИ ,1и так ; вИтьили 
паль, полапали на обрутьинкИ і припйИли , а решта уже стойала ко.rо 
·rих. І ПОЛЬИІ'али спати. у стайут рано, аньі обрутьинок, аньі ltоликіу , 

аuьі йидпоііі віуцьі .. . Той, ш чо йиrо коньі, ни мау на шчо полапати, бо 
обрутьинкИ віуцьі увьИли. Він половИу к611ьі у руки і так до дому при
провадиу, паткайучи : 

Віуцьі МОЙІ1 ТО чорньі, ТО біль і, 
Дести мойі обрутьинкИ дьіли ? 

аап. в вересни, 1895 р в Нужниках, Бучацького пов. від мами. 

48. Нгпя аа11одить паруб1'а в озеро. 

Разу йидного йшоу йа в вичирнИць. Приходжу до дому, дИуПу 
сьи, вИбігло йидно йагньИ с шопи і б .1ейи і уrань:Ийи. МИ:шльу йа собі : 
Тра влапати і кИиути до шопи. Йа ва ним, ни мож ; шапати . Десь буJІа 
дьира і утьікло но116 на ropoJ і уганьИйи по городьі і блейи. Йа роз
дьиrнуу r.ьи і мИшльу : Мушу 'ГЬИ злапати, бо ТЬІІ шчось 3Ь3f.ЇСЬТЬ і буде 
шкода. УганьИйу, ни мож аJІапати. Аш ту воно в города 1 1обі 1·.·10 у 'І'акИ:й 
льіс, а йа ва ним . Йак йи�r вaq{iy угаю,ити, у 1·аньИу йим  цьілу ньіч 
і нн алапау Иим йаrньИти . Так Иим си очи подер і так йим сьи амучиу 
і упау йим у йакусь йаму. Рано дИуйу сьи , а йа у овир і у такім rльи
б6кіл і у такім болотьі і аньі йак вИльісти , авьі кого аа rшікати, абіІ 
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МНЬН ХТО віікиrнуу . Йакось Йа Вll:дЬів, при ходжу ДО дому , вале;rво, ПІЧО 

жийу п а сьвітьі. І уже віт того чrісу пьі1'ди бим ньічого ни лапау . 

3ан. в л и !lни, 1 902, в І Іужuиках , Буча1�ького пов.  від К. llши
блукев ича. 

49. Страх у ви�ї св�тї. 

Йи дного часу буу Иа у сильі Rорбпци у госпбдари, робИу Иим ро
боту кушпь:Ирску . Дьійало то сьи у половrіньі черфца, колrі rосподаріу 

дома пи було, бо булИ у поли. Буу йш1 йак рпміснИ:к і падаfрца йіх 
усього господарства сам у дома. А то було у су боту по полудпьу. Кін
чrіу йим р оботу і ни мау Иим ш 110 закурИти ; прrікро ми було , али тирпіу 
йим до ве ,1и ра , бо хотьіу йил роботу скіuч:rіти. У диуйатьі 1·одИ:иьі у ве
чнр н рийавИ:ли еьи господарі до дбму, а йа у кінчИ:у робо гу і удау йим 
сьи на м істочко па трафіку аа тьутьр1ом , І вабавиу йим сьи там в ана
Ибмими JІl,у дьмИ до кіньцьа дись:rітоі1і го;1Иш1. \ ! о  дись:rі1·ьі годИ:ньі віт
х оджу на n1іще, дем цалий день робіІу. Приходжу коло церкви, пнр и
хр ис1И:у й и м  СLИ і п ішбу й и n1  даш.і. В:rісши церкви йи хреС'Г на на:uйитку 
папьщини ; щ.ийшоу йа rtoлo того хреста, вдойn1 1іу капильух, пирихри
сті1у сьи і в<1ч:rіу нащ,ир говорИ:ти. 3робИ:у йим коло сто крбкіу вИ:сши, 
учиu:Иу й и м  сьи коло цвинт;�ру, ІUЧО ть:rігни сьи сто пйидисьить крбкіу 
попри дорогу . І парав у чуу йим наглий побі 1· і тупіт так:rій , шчо ІJИД!t
вало, й:ак би стома ногами нара1 цупало. - 'Го кр уто було, круто . -
Наrацау йа собі, шчо то можи бути біда, а ариповідайут льуди, шчо 
сьи обrль идати ни можна. І іа ци обгльидау сьи, бо ми сьи усьо дало 
чути повадьі мени. 3ближИ:у Иа сьи просто капл:Ицьі , шчо стоііт у по
лов:Ипьі цвинтар.f кбло дороІ'И, а той: тупіт і біда пришльусувала аш до 
льівого боку коло ме uи . А йа відвернуу голову на правий бік, бом н и  
хотьіу вИ:д ьіти тойі бідИ. Ду мау й и м  собі : Скінч:rі1· с ь и  цвинтар, тай біда 
сьи л:rішит коло него , '1 йа піду собі ;tал 1 . і .  Ни X'l'ЬlJia сьи б іда ЛИШН'ГИ. 

Ш че два кроки було, аби скінчіІу сьи цвинта р,  а біда ста;�а на поперек 
дороги науперід мени.  да .1 ь ім уже йти ни м іг, мусь іу йим стати н а  м іс
ци. 3 і  страху м нь и  піт обі:1ьл ь:rіу і мусьіу йим бі,1у 3мірити очИ:111а, му
с�.. іу Иим сьи див:rіти па пьу. Буші біда дбуrоrJти 6ільши Пак п{у rора 
льіктьа, а біJьши ЙііК лбr;оть високости , чбр1rа йак вутоль на подобу 
свиньі вил:rікойі, али жи ньіг і голов:И ма;10 можна було рО•J ріжнИти, така 
йак боуван . Постбйау Ииrо коло нйить м і 11у 1' і біда стойіт. 3а �1Ислиу йим 

обійт:И біду ; ;зверuуу йим на право, 3робИ:у йим ;зб два кр6ки , а бі ;1 а  сь11 
такжи посту 11Ила і в:Идала �зноу так ві сто стукіу пара:� . Ста у Па тогют 
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і ум і.У Иrа1 �IOJillTOJ багато і говориу иnм  молитви, а ІІІ лише у дусьі, 
бо пr'�ском н а  голос ни мож було . Нарештьі мо:�итвіr кіньчу,  а б іда с1•0-
Иіт (слухав - прим. мами). Аж миньі сьи н аупрішрило стойати і увдих
нуу Иим ;10 ьога і помИслиу Иим си у JІ.усь і : У і �1ен 11 нрис�:.ватой і ТроИ
пи Господи ьожи допоможИ миньі с тuу бідоу сьи роауйиаати. - То ни 

жерти були, НЬИ. - Йак вона МИНе с•rраШИЙИ ДО сего ЧНСJ - так 
м ись1rьу .....,. най би йа йійі настрашиу. Мау йим метер йидностайний у 

рущ,і, йасиновий , цаль грубий , ніу�·ора широкий ; вробИу йим у правий 

бік обрут ПО улаНЬСКИ і МОЦНОМ біду бухнуу '!'ИМ м етром на вfДЛЬЇТЬ 
йак  у бубпи. І у тьім  момептьі віхир сьи авійау сИльний, /ІІЧ О  м ало де
риво на нвитару і грушюі у городь і  нерет нвинтаром не поломали сьи. 
В:И:джу, жи бід:И: ним а, ollllKJia, а І И  носту11И1·и сьи бо й у, бо так вітир 
СІІJІ І,НЙЙ, ІІІ ЧО М И  СЬИ вдавал о, ШЧО би мине пош,fс. l lошуміло кіл 1,ка мі
нут і той шум  с правну сьи по •ш цвинтар, а йа п ішоу собі  ввітти. 3ро

бИу йим з десьіть кр окіу і на ріуньі дороаьі льіву ногу у правий бік 

ПОТ ЬІІГЛО Ш ЧОСЬ1 а Праву у ЛЬlВИЙ і так ЙИМ СкЛаJІ.JІ О СЬЇJ, Йак ТОЙ тем
НИЙ, шчо на л ьfру 1·рай и , так йим сьи вложиу. Хтf.іу йим СЬИ сперти 
на свойJ міру і стати, а 11и нагли днуйу сьи, ШЧО міри uима, лише KlJIЬKO 
у руцr,і. Спер йим сьи на руку, устау йим і пішоу йим до дому і уже 
мине більши ньіц ни чіпало . На другий день ностановИу йим собf в найтИ: 
решту мір и  свойі. Приходжу на тот6 місце, ннайшбу йин часьть більшу, 

Иак у pyRax ми сьи лишіта, а треrойі части міри і до нИпьішного дньи 
ни бачну йим . А цалий тиждинь мау uю1 ю�аки на долови від па3уріу, шчо  

ПО3атискали сьи  ми у долоньу1 йак  йим  стиснуу руку. О повіу йа І'ав

дИн и  свойі , у котройім робИу, 111110 м ине така біда сrтіткала 1 а тьім міс

ци, а вона миньі оповідайи, ш •10 н иб6шчик  Антось , м·уж u ій і , одного 
ра'1у йшоу до дому півно у ночr'r с сила 1 на тьім місци учшила сьи го 

біда у постатьі чоловіка і товаришувау а ним, пиривfу го попри йиго 

хату ровами і він ни міг півнати н ьі того місьцьи, ньі обіtJьцьИ свого 
йак йшоу попри него і аапровадиу го у льіс, Вадову . Буу т:tм льіспИ:чий 
у ть ім  ю,Jсьі. НаколИ кури вапfйали, товариш шчеа, а м у ж  й ійі , Антось 
леГ(во до схіт сопьцьа до дому сьи дьістау. - 3а r�ьілу ньі ч вайш6у. 

Зап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від О. Рововсько1'0. 

50. Страх Jtьoxo10. 

Йа йшоу в вичирн:Иц. Йду чИри� 1·ороди паупрауцr, і , 1 увьиу иим  
юу па плеч і .  Дйуйу сьи ,  Й;{е льоха на упире ;{ мени : рбхкайи. Али йа 

· буу під охбтоу, :шьиу кіу і туту л ьоху колом. Льоха рох - рох - і у 
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бвИни валетьіла, мало бвИпи ни вілома 11а . І ііа сьи спудиу, шИпка ми 
у горі, мало ни спала. 

3ап. в липни , 1 902, в Корошщ, Бучацr,кого пов. в ід Івана Ва
силика. 

51. .Льоха в пацлта�и. 

Нк шов Нсько І'луховского до м іста і тогди видїв л ьоху с пацє
т:.tми. То дужи пі вно, над ріков . - І пирики пула сї (в) кобіту. І вийш rа 
тот;t кобіта врав 3 ним аш на місто. І ·1·огди як шла враа 3 ним (3а па�  
цєта - вже ни внаю, де сї подїли) тей на мосьцї тогди єму повіла : -
"Пу, бувай вдоров ! " ." І кавала : Якис ходив до тої дївчини , так будиш 

ходив, 1•акі сї с тов дївчинов вожениш. - Ну, теіі вже сї в тім ро
нійшли. 

3ап. 1 903, від Орини Андрущишин в Іванівцях, Жидачівс1,кого 
пов .  О. Деревянка . 

52. Свиня вачіпає товариство. 

Перед сьвитами рівдвиними я колєдував тай систра була в мени 
тай просила мине : Відвиди минв до дому ! - А я взР.в гай пішов 3 ньв, 
тай пішJrим у суткИ в нев. 'l'a я в�єв с собов 3ЄТЯ свого , бо іі н си 
бонв. Али я ііду - ідимо троє нас, то минї тут у сгиrно торкнуло си, 
а н си тєгну. Алиш наслухаю -- то внов торкнуло ; а н лапнув руков 
та іімив еми свиню, али си вірвала. 'Гай потому н пішов - систру 
відвів єднако, а він вирнув си. 'Го вже нїчо мнї ни вачіпало. 

3ап. 1903, від Василя Лаваренка в Русові , Снятинського пов. О .  
Дсревявка. 

53. Страх - ваяць. 

Н був ва вартівника в двор і , али дивю си, а то шос гт)имнуло ра с ,  
а ві так і другий рас ; а я кажу : rдокі т и  будеш мине пуджєти ?"  А то 
відііішло та в долонї та все лус- лус теіі �за'rєло си сміяти. 'Гоrди внов 
нк наев камінь, як луснув, аш я си спудив. А то такі коло мени ни 
далеко було. А прийшов я, дивлю си там, шос гримає коло кошницї. 
А так як я приходжу туда на то иісци, де то гримало - а то нима 
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нїчо. Я: лишень відійшов , а то  внов бире - ро:збивае кошницу - ко
руд:зу пускав. Али я приходжу на то мі1.щи внов - агі, нима нїчо. Що 
то такого ? Али я в:зев, та Иду ; я йду вже віти, а то си :зробив ваяц, 
нїби то в полю, таке вухами стриже коло мени і тими лапками так як 
та мала дитина грав ти руками - так тон :занц Я: ему кажу : "Шо ти 
є ти, мой, :за вден, шо ти си мппе н и  боїш, али ти биреш •ra мине- пу
джвеш ? А чо ти биреш -- тогди тїкаеш, як я прийду туда ? "  А то нїц 
минї, пїчо ни ка:зало анї рас. Так я си с того спу див, аш минї капилюх 
підіймило до гори, так м инї стало дужи лечно. 

3ап. 1903, від Дьордїя Черешньовського в Стецеві, Снятинського 
пов. О. Деревянка. 

54. Страх у ви4ї пса. 

Одного ра:зу робJіу Иа жнива у Новосьіуцьі ва ПідrаИ:цьами. Прий:
шоу йа у нидьільу до дому ДО св6то сила, ДО Пужник, ПОДИВU'l'Н сьи, 
Ш'!О сьи у дonia р6бит. у попидьілок виртау й.а назад до Новосьіуки, 
а товариmило :зо nшбй:у три кобітьі і одна дьfучина, котрі так !Jамо ро. 
бІіли жпива у Новосьіуцьі . ВИИшли ми с Пужник цьілком с полудньи 
і на половИпьі дороги нам сьи цьілном :запив:Идньіло. Десь коло дисьа
тойі год:Ини були ми у Голгбчах пИрит Підгай:цьами ; пакол:Исмо пири
ходИли попри млин і й:а й:шоу у пиред а дьіуІJиноу, парас скричИли усьі 
три жінки 3 ваду і ю!:нули сьи на мени. Йа вмішаний тим кр:Иком, пи
тану сьи, чого кричат. А вонИ покавуйут рукбйу на  1·ребльу і кажут 
миньf, шчо стойіт пес вилИкиИ, шчо вИскочиу в водИ. Йа сьи дивну 
доуrий чис у то місци, де вони нока3ували, алим пса жадного н и  в:И
дьіу. І вачинайу сьи в них сьміИати і кажу так на жарт : ВИплинь біда 
в водИ, льіпши 8 бід6у, йак бев бідИ. Нараа увИдьіу й.им, йак в:Искочиу 
в вод:И той: самИй пес, котрого шірит хв:Илиу вИдьіли тих ·rри жінки. 
Настрашиу сьи і йа того чуд6вишча і пусrилисмо сьи йти дальі, а 
той пес ва вами такжи. Наколи йа сьи обrлLJіну, то він стани, а йак й.а 
сьи ни  дИульу, ТО в ін  йде ва нами. Так йшоу доуrиИ ч ас. А Иа мйшльу 
собі : Дам Ииму кілька паліщь і пириконайу сьи, шч6 то йист: Али 
потім йа собі припімнуу, жп Иак то пес прауд:Ивий, то буде Иісти хльіб, 
Ш'ІО Иа Ииму дам. Увьиу йа, улупИ:у кавал\ІК хльіба і хтьіу йим Ииму 
кИнути ; накол:Им сьи обирнуу с хльfбом до него, він скочиу ва фосу 
і вач:Иу сьи в нас сьміИати. І кажи так : Коб:И ти буу миньі дау упирет 
палициу, то бис буу сьи добри пириконау, али дбброгос сьи домИслиу ! 
І лиш:Иу сьи на тьім місци. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від брата Гілярка. 
ЕТВО!РАФГШИЙ 3ВІРНИК. Т. XV. 5 
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55. Студеииu страх. 

Дєдиви покавав си пес чєрвоний. Вони єrо били палю�ив тай тї
кали, а віи ва ними біх. Лєrли спати, а він лєх верв них - такий сту
дений, аж вони внимо1·ли черис то. А вітак на полудни покавав їм си 
пан в блищичєми rудвиками". Аж внимоrли чєрис то. 

3ап. 1 903, від Параски Легкун, у Видинові, Снятинського пов. 
О. Деревянка. 

56. Як страх ріс. 

Та як шли всї троє, та ішли до лїски і в вдріли там пса. Тогди 
той син его ввєв, тай виломав кіл і тріснув по лїсьцї, а той пес вачав 
рости в гору. І як  вони всї троє, як  до того пса прийшли, і дуже сє 
були полєкли. І ни внати, де СІ> подїв той пес. 

Зап. 1 903, від Орини Андрущишин, у Іванівцях, Жидачівського 
пов. О. Деревян:ка. 

57. Страх у видї хортів. 

Йа буу на Дуброві. Тато кааали, шчо війдут ДО мени йачмінь 
упивати, у жнива. Увьиу йа кавалок хльіба в дому, :кавали , шчо вінисут 
миньі обід тато . - нима. Науйивау йа дванацьіть полукіпкіу йачменьу, 
снопИ-м поносну, шісьть полукіпкіу вложИ:у йим у копи, али уже лівна 
пора, можи уже була одинацьіта год:Ина, набрау на вів йачменьу, йіду 
ДО дому - сьньідано:к йим дr,істау, обfду ни мау, вичера півна. - При
йіхау йа до дбму, покавали СЬИ хортИ пИ:рид нолами, а воли : Фу-фу ! 
Йа так:Ий нидобрий. Узь:Иу йим прит:Ику в вова, йак вачИуйим бИги йак 
вачИ:ло йайкотьіти усьільакими голосами ! Дау йа волам йісти, мИ:сьJІьу 
Ужем побіrу. Пополуднувау йа, уже равом повичеріу, подьИ ::увау Богу, 
пирихристИ:у йим сьи, вговорИу молитві, льих спати. У стау дбсьвіта -
нима ньічбго. І ужем пи вИдьіу більши ньічбrо. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучщького пов . від Олекси 
Сеньчу:ка. 

58. Ят� пес переіішов парубка. 

Ходив я до дївчини на той бік ва воду і там приспівнив си мало. 
Вітти виртаю си нават і перейшов мине пес і я с 1·ав право него" .  нраво 
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того пса. 3асьвітив оден сїрник, васьвітив другий, третий і дало минї 
лвк трохи. Пішов я до другого товариша до свого, кажу му : "Ци ти ни 
спускав пса свого, шо він там по яру ходит ?" - :Кажи : Нє ! мій пес 
присилипий ! "  І скінчило си .. . 

Зап. 1903, від Дутчака Николи, в 'l'улові, Снятинського пов . О. 
Дереванка. 

59. Страх котом. 

Один чоловік ходив до м іста. Потім він шов чирис корчі і вздрів 
, Rота, шо пиримінив св влий дух. Він того кота вачвв бити, кіт слїдом 
ішов ;щ ним до .міста. Він ни міг обігнати си злого духа . А потїм ві
дігнав, али сє вапудив і вмер. 

3ап. 1 903, від Онуфрія: Льонця, в Видинові, Снятинського пов. 
О. Деревя:нка. 

60. Rіт иа черешпї. 

У йидньім сильі служИу у дворі йиден парубок. А йшоу до дому 
�ша д11ьИ бис нвиюар і обгль:Инуу па чирешни дорідливі Йагоди, пога
дауши собі : Йак йа буду йшоу у ноч:И, Иа Иіх си нарву ! - бо то були 
чирешньі вапроданьі, то ва дньи пільнували. Йак повиртау коло опіу
ночи, місьиць сьвіт:Иу, дужи йаспа нь іч  була. Він вИІІьіа на чирешньу, 
нарвау досить долИноу, а потому підльів у верх, шчоб:И му сьи там в:Итче 
було від мfсьицьи. Чіпайи сьтт ва гільу обома руками, а кіт собі обома 
ла.бами. І він сьи дужи вьістрашиу, бо шче такого вил:Икого і силь
ного кота ни в:Идьіу. Йак увьиу тьікати ш чирешньі, то аж гіль:И шу
міло. А йак прийшоу до дому, то  с тбго страху хорувау доугиИ чис. 

3ап. в липли, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Тимка Гри
нишиного. 

61. Rотя. 

Али йду я одного раву, так в чечир, та�\ ни дужи пізно, ни  дужи 
ва рано, али кбтє , як си ввло", теИ я ва 'l'ИDІ к6твм біх і ни 111іхи111 
го ймити. А вітак я хотїв то котв в;1овити , а то к6тє пішло дес від 
мени -- ще�шо. Али я Иду далї - а то с того відай кот6та вробив си 



36 

пес. Я: вго вввв тей лиш хотїв так в;�:арити, а в ін  минї нїц пи ка
зав, али другий". Али він кажи : "То лиши, чоловіче, лиши, бо ·ги ни 
внаєш лк  то1·0". 

3ап. 1903, від Дьорділ Черешньовського в Стецеві, Сш1типського 
пов. О. Деревяпка, 

62. Страх у виАї інАи1щ. 

То мінї повідав оден : - Їхав - єм в ярмарку. Приїжджаю коло 
коршми, али -м  їхав в ярмарку саньми, івва коршми виходи·r щось подіб
ного до 'ІІалого чоловіка і стало побіч зі мuою нова рів посувати сї. 
Пириїжджаю вже в половинї дороги, приглядаю сї блишши тому чоло
вікови, а то подібни до індика. Нї, так : ноги подібпї до індика. Він 
нагнав скорши кіньми і то щевло. 

3ап. 1 903, від Михайла Татчина, в Іванівцях, Жидачівського пов. 
О. Деревлнка. 

63. Страх - iHAU1'. 

Ішов · еми с толоки - тут гезде коло сеї хати, тай став-еми коло 
плота. Дивлю си, а то мигав, все біжит віт плота, віт суток, таке як 
гй:ндик ; і то пи витко того, лишень так лк  мигає. І потОТhІУ все бігав. 
Я: пішов блишши, а то, лише но відбіжит ·rрохи від м зни". Тей сто я в 
і дивив си, а чупир як здув си до гори, а л втїк до дому. 

3ап. 1903, від Івана Волощука, у 'Гулові, Снятинського пов. О. 
Деревянка . 

64. Страх гус1'ою. 

Мій чоловік ловив рибу - піано. Чює -- а тото шос хавкає так 
поnіт береги. Він йде, йде -- дивит си, а то гуска. Він гадав курат, 
шо то хтос вастрілив гуску, та я йму. Та поставив лукатку, тай при
ходит ловити руками. В ін  пришов - ловит руками, а то - нима гу
ски, тілько такий будєк гарний. А там акурат Максимихи утопила си 
дївка. 

3ап. 1903 від Параски Андріящук, у Видинові, Снятинського пов. 
О.  Деревлпка, 
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65. Страх нугуто.м. 

Ішли в вечир парупки с коршми, а то було м ісяшно. Дивют си, 
піт пирилавом когут в'вваний, а то було при доровї цїсарскій. А то1 0 
днв був ярмарок і вони гадали, шо хтос ішов на ярмарок і п·ос там 
ва�·убив. 

Мой, вар а  до Шльоми". буди :з око ! 
3доймают когута, бире під паху тай до Шльоми. Шо крок посту

плют, шо два - когут росте як ни самовитий, к' їк на дріщох. Зробив си 
к' їк подушка, потому як дві, а їм чупир в i·opy як піди , . .  Квпилюхи 
вдиймав, а вони когута фурили той як піди дес туди як яр, як вібв 
крильми, як политит". тако1•0 JІОскоту наробив, такого тирла, шо най
більші дерива си вігипали від в ітру. 'Га тілько ми вже тих когутів 
:здоймали у вечір. 

3ап. 1 903, від Івана Галайди Харука, у Тулові, Снятинського 
пов. О. Деревянка. 

66. Страх у виді нурки. 

Ту у Иидньім сильі було дв6йи льуд:И:й і вон:И: йак сьи пожин:И:ли, 
не могл:И: сьи пьікбли ньічбrо J\оробИти. Десь си купйи йаке пацьи -
воно в дохни, то йакесь тильи -- 'ГО самош так. 'Али бо уже вои:И: мали 
й дит:Ину - н:И:дьійи і так аж умре ; ба йидна, й друга • . .  досить, жи 
ньіц ни можут сьи доробИ:тн. 'Али дИуйут сьи, у стайни у них yt:e 
йакась ч орна курка сид:Ит у бантах. І так вон:И хоть:Иr йійі нарав вла
пати, али вона шчеани, ни МОЖ,У1' йі паИ·rіr. А він буу ткачем і роб:Иу 
аа варстатом, мау усьільакі коло себи кава:Іки .  І йак тота курочка 
С стайньі десь ш чеала, уже НИ бу,•rа там, ТОГДН перенесло СЬИ ТОТО ДО 
хати на стрих : гуркайи, стукаі!и, али вони ни внайут ньічб ,  ш чо то. По 
стр:Иху н ьіби віск6м йіди, ньіби дрова кидайи". с стр:Иху йак кИ:ни чим ,  
ТО аш СЬИ хата трісе, а ВНЙДJТ ДИВНТИ СЬИ1 НИМа ПЬЇЧО. 3аЧНЛИ ВОНН 

кавати ксьбндаови і льудьам, шчо у них йи йакась біда. Ксьонда вач:И:у 
йім кавати, шчо бідИ нима пьіrде. 'Али так дбуго ни давало йім спо
кбйу. А вонИ мали таку другу станцийку, ваньк:И:р і уже так сьи до 
них увь:Ило, жи вонИ лише у тьім ванькир:И: сидьіJІи, а у вил:Икі х атьі 
НИ давало ЙЇМ СИДЬІТИ, бо КІЛЬКО ВеЧИр настау, ТО Ш'ІО бу ЛО ва варста
ТОМ, кидало у них. А йак уже ни стаJІО ньічого, ТО дерло вемльу 8 

групки, там де підньішки йи. 'Али рас прийшбу дьід до них. ВонИ 
йиму ІЗаЧ:Или кавати, шчо у нас йи біда, ми ни мбжим сидьіти. А він 
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кажИ : Illчo ва біда ? Йа ііі вИжину , ііа сьи бідтr ни боііуо Йа бу !lу у 
вас нучувати. - Кавау собі постилИти на прИпічку ніт комином. іlонИ 
кажут : Шкода ваходу,  бо ти там спати ни будиш ! - Лише настау ве

чир і вачИло дешчо  кидати в ва варстата. Дьід лижну і дивну сьи, 
а нарештьі ііак увьИ:ло вашку від варстата, йак кИнуло у комин, то пи
рилетьіло аж на  друтий бік на пйиц чирис комин. А дьід вьі страхи 
утьік у ночИ аж до другого rавдИ. Рано вонИ йиму юіжу1•, чому в ін  н и  
вИrнау, а він кажи : Йа добри, шчо сам утьік ; й а  уже у н е  йидньім 
місци буу, али шчем такого ни вдибау. - І вон:И мусьіли с хати усту
пИти сьи та побудувати си хату у йиншім місци. ТоrдИ уже мали худобу 

шчось двойи дьітИ:іі. 

3ап. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького нов. від мамио 

67. Страх у видї квочки. 

Йак йа буу у диуйидисьИтьім р6цьі у свойі ць6тrш у службі -
а цьотка мойа була удов а - і нас ни було тьілько двоііи у хатьі, в:И
льів ііа на пйиц і спйу. Ту парас слухану - поза хату йде квочка 
с цьИ:айитами . Йак то ввИкльі квочки кво, кво - а цьИ:пйита ва неу 
щ:Ипаііут . .Кажу іі:а до ць6тки �. Цьотко, чи  ви вагнали курку сь цьнпііи
тами ? - А вона сьи вітвивайи : Загнала, загнала. Спи, ни вітзиваіі сьи ! 
- 'АJІи мине дужи нипокоіііло, мИшльу собі :  ПодИуйу ііа сьи у вікно. 
3ль{�йим с піl�іца, д:Иуйу <!ЬИ у вікно, ньіц ни  вИтко, тьіJІько худоба ли
жИт па оборі і стойfт мижи неу пастушок у виретьі в батогом. І у тьім  
отвИрайи ворота і вачинаИи впганьИти худобу. І живе на вулицьу. Йа 
кричу : Цьотко, а дивіт сьи, йаюісь сотопник пігшіу ху добу. - А вопа 
кажи : Та де ? - А ііа кажу : Та десь туда на вулиць у. - Най, най, 

пай живе, він прижпне. -- І пігпау просто до потьічка до водИ:. 3а
вирнуу до вод:И так, ньіби би йакИ:й чоловік той, шчо напуваііи. Потому 
в:Игнау і пригнау на мfсци, худоба у св6йи мfсци польиrала, а тоИ па
стух поць:Ипау в11оу пова хату. Ужем більши НИ вндьіу ГО. 

3ап. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Я. М ах
новського. 

68. Яп страх переJ>tінловав ся. 

І lішоу іі:а раа на вичирнИ:цьі, посИ:дьіу йа там десь так до дис1,И:
т0Иі rодИ:ни. А то було у вимі. Дужи буу мороа і місьиць сьвітИ:у. ВИ:й-
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ШО.У иа с хати і биру, йду дорбrоу чИ:рис силб. А йиден rаада в ийшоу 
такжи с хати віт свого тата, вдИбалисмо сьи на дор63ьі, йдем рааом. 
Йдем собі, так воrбрим, так во, аа біди. Нарав дИ:вим сьи, сидИ:т ко
тьИ:тко чорuеньки, таке худе і 3у пкИ аашкірило, такі більі йак ріпа. -
Еажи він до мени : То йакесь бідни котьИ:rко, ни майи r'авдіr, та таке 
худе. - А йа niay прут, тай йим так шваruуу. А воно сьи ни рушИйи. 
Йа кажу : Воно вамер�ло. - Тай у3ьиу, тай копнуу ноrоу так, ньfби 
у камінь. 'Аньі рушило сьи. - Він кажи до мени : Най, ни рушИ:й, хто 
внайи, шчо то йи. - І мииулисмо і пішлИ. ІlішлИ:смо так во двацьіть 
крокіу, пириходит нас нес такИИ, йак лошИ , кудлатиИ, шчо воуна сьи 
ть:Иrни, аш по вимлИ:. А він кажи : А вИ:диш ,  де уже тото котьИ ? Ни 
йдьім сьуда, підем нова городи, тай минем біду. Най воно собі уже хо
дит, бо то йиго чис. - ПішлИ:смо, али дужи сьпігй були, було вле йти. 
Ві1Ишлисмо па Иидно обісьть:И на дорогу. Акуратньі трафилисмо впоу па 
біду. Уже грайи па цимбали. Еажи : А в:Идиш ? Минулисмо там, то він 
уже пирибІг і грайи нам добраноц. - Йдем даJІьі, а йиrосмо там ли
шИли. 3роб:Илисмо в десьіть крокіу �шоу, лижИт хортИ:цьи чИ:рив дорогу 
така, шчо йакби вміриу, ТО би було с нйить метріу. А він кажи : о, 
уже аш ту ни пирейдем. - А йа кажу : Та чуму ? - Бо, кажи, нас 
пи пустит. - Е, йа кажу до него, йак дам •Ю два буки, то жИ:во пустит. 
- Він кажи до мени : А ти пи вИдиш, жи воно чим раа доуши сьи 
робит ? Ходьім нова городи, тай минем. -- Тай ми впоу пішли ІІО3а го
роди. Та мало, шчо ни до дньИ- смо так ход:Или то нова городи, то силом, 
ледво-смо сьи опампьитали, шчо ми робим. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках ,  Бучацького пов. від Я:. Мах
новського. 

69. Метаморфози страха. 

Тимко ГарасИ.�1іу Ишоу пfвпо до худоби па Дуброву, Иак ввІікли 
парубок. Біжут віуцьі чИ:рис ровдорожи і пітскакуйут, брикайут, йак 
вв:Икли віуцьі. Ві'п йакурат собі подумау, жи то віуцьі булИ ниаагнаньі, 
пішлИ: вИ:бриком, трахтом, до горИ толокоу вишши косьцьола. 'Али д:И
внт сьи, с тих овец вроб:Ило сьи два хорт:И білих ; уже він сьи напудиу, 
в:Идит, шчо то ни віуць і .  3роб:Иу сьи вітак с тих хортьіу хлоп, вач:Иу 
ЙИІ'О пириход:Ити і ни давау му спокойу піу мИ:льі дороги, доrш когут 
пи вапійау. Йак когут вапійау, усьо шчевло. 

3ап. в липни, 1 9 0 2 ,  в Коропци, Бучацького пов. від Олекси 
Сеньчука. 
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70. Страх па Шиї. 

Бул:И парупк:И: на вичирнИ:цьох і там собі принесли гор1уки, напи
вали сьи. Йиден буу відважний так:И:И, шчо сьи й самого ЛьунИпира ни 
боИау, а усе в в:Ими грау, бо сьи усе с чИ:ста адибау. 'Али того вечири 
йде він дорогоу, а тота дорога навиваИи с r,и Ш:Ийа. Спускайи він сьи 
на дол:И:ну і адИ:бау кота, тай того кота бух ! буком. І той кіт утьік.  
llриходит до водИ, а просто йиг6 города була клатка . Поступайи в ін 
на клатку, а на клатцьі аноу кіт. Він аноу буком і той кіт утьік. Ни
далеко другого берига етойіт па  клатцьі подушка. А він туйу подушку 
буком і десь тота подушка подьіла сьи. А він такИ:й итрах дьістау, 
шчо аж ни можи йти. Приходит в ін до свойіх воріт, а у воротьох .сто
ют такни слуп виличеапий, шчо вирха ни в:Итко. Він туда, а с1rуп нау
пирід него і так го пи пускало s годИну. 'Али жи він буу mоцний хлоп 
і мау тілько с:Или, шч6 сьи дьістау до вікна і аачИ:у крич:И:ти : 'Га ту, 
утворіт ! - Н ь іхто сьи ни вітвивайи. -- Мамо, утворіт. -· Таюки сьи 
ньіхто ни в ітвивайи. - А йиму сьи так вдавало, ш чо він голосно кри
чИт, а він тfлько губу ровьдвьаульИйи, а голосу ньіхто ни чуйи а него . 
І так кричИу до раньи, Ш 'ІО аж 3ахр:Ип. Рало виходьи, а він піт вагатоу 
стойіт. Тато сьи вітвивайи : о, майиш сИна волоцьугу, по но чех СЬИ во
лочит , упну СЬИ тай ПЇТ  хатоу С ІІИТ. Уже му горіука НИ дала ДО хати 
прийт:И. - А в і н  сьи ни в ітаивау, бо ни міг і до тре1·ого дньа Богу 
душу дау. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від Я:. Мах. 
новського. 

71. я/(, страх жеиихав ся до дївч�ти. 

Іrнац Ром буу гуменним і вамок с парупком моИj дь1уку у сту
дбльі сьіпо уйивати. А она сьи бойала, жибИ йі ни арадиу. І к:И:нуу сьи 
до пейі бу у. На той час відмок гуn1е11uиИ ит у долу, утвор:Иу і ньіц сьи 
�шого ни стало. І Ишла вона піаньішшими часами від віплату і шче3 би 
влиіі дух поИавіІу сr,и, йиго потрать,  того парупка. Ішбу до дому, вьібн 
урав в неу і давау й і  плат:И:нку. - Вона кажи : Ни внайу жадноИі пла
т:И:нки, тьілько внайу Матку Божу, кажи, і Оуса Христа - уна уадріла, 
жи але - і ньіц, кажи, 3ЛОГО ни внаііу. - Він  'ГОІ'ДН лапнуу в неііі 
вубами платИ:ну і кажи : В:Иднш ,  йак йа аубами уаьиу туту плат:Ину, так 
тибе льуди во3ьму r у аубн. І кажи : Твоііі сьльід:И собі биру, а свою 
тобі дану. - І йшла вона, ровговором усьільаким вач:Иу до нейі бала-
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кати і дйвит сьи, Ииму с пИска Иде так ri поломі нь  ; тай кажи : Ход:И 
на машІшу молотИ:ти ! - у ночИ. -- Кажи : Типер йа пи йду у ночй 
на машИиу молотИти ; Пан Біr дау на  тото пьіч, шчобй сьи Боrу помо
лИти і у божий чис спочИти, а Иа тибе пи знайу і жадноИі компаньіИі 
с тобоу ни маИу. - Прийшла до дому і с того страху . то слабува,ш 
шість місьицьіу. ЧИ сто Иі голова бу ла обльівла. 

3ап. в липни, 1 902 , в Коропци, Бучацькоrо пов. від Олекси Сав
кового Сеньчука. 

72. Ят-r дївт-rа вдиба.ла ся ві страхом. 

Ту нидалеко у 3альісьу - т6 сьи дьійало шче вза паньшчини, н и  
так то було йак типер - і у одноrо rавдй � буу добрий rосподар 
були три коньі ; а він пи мау хлопщ.іу, тьілько дьіукИ ; і він висила.У 
йидпу дьіучипу с кіньми на ньіч, бо дауньішши йівдили й хл6ицьі 
і дьіучаТі.І й rащи раобм на ньіпьіг. І тота дьіучина устаJІа у ІІОЧИ, 
дИвит сьи, а йійі коний нима. Вона пішла за пПми, ш чоби Иіх вавир
нути тамка, де  були ; али  ходит, ходит - пима. Слухайи, форкайи ко
нИна ; приходит до нейі : Гоу, косьу, поrладила йі по верха. А вона 
така суха1 така висока, шчо вирха дьістати ни  можна. 'Али вона ду
маИи собі, жи то ни моИа конй:на, бо мойа тлуста, а сьісьа дужи худа. 
І лишИли, йде вноу. Йде, йде, приходит, мацайи туйу коиИну і вноу 
тайі.t сама. І так вона кілька рас коло пе.йі була. 'Али ходит, ходит, 
Иійі сьи вдайИ, шчо вона уже усьі корчі опшукаJІа, а она на. одньім 
місци поза корч доко;rа крутит сьи. Так ходИла доуrий час, жи сьи уже 
тик дужи вмучиJІа, Ш'ІО ледви тепла. 'Али вй:йшла на стешку, дй:вит сьп, 
а напротьіу неИі уже ни кобй:ла, али качка. Тота тоrд:И сьи пирижи
гпала і кажи сама до себи : А Сі\Се шчо  за обмана, жи Ні.І ходжу, хо
джу і усе йи;щоrо йакогось коньа вдибайу, а типер вробйла сьи качка ! 
Оrльадайи сьи, а йійі коньі писут сьи на самім тьім місци, де йіх пу
стйла, а вона ни далеко копий докола корча 110 траві аш чорну с1·ешку 
удоптала . Тоrдй: приходит до тих ньі <шьіжй:нникіу, кажи : Шчо аа дnво ? 
Йа сьи так аа кіньми находИ:л<J. і усьуди нашуr<ада, а мойі коньі Иак 
Иим пустй:ла па то місци, так сьи пасут і ДО типер ! 

3ап. в лиипи, 1902, в Пужпиках, Бучацького пов. від мами. 

73. Перестрашепи�'t ніпь. 

Іван Чемний у Коропци rпау півно коньй: пасти па варінок конец 
свбrо rорода, у півьньі порі. Покавала сьи свиньа, с тойі свипьі стало 

ЕТНО!РАФІЧНИЙ 3ВІРНИR. Т, XV. 6 
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полотно біли. Юнь війшоу пире,щими ногами на тото 110Jroт110, стау, ни 
можи сьи поступИ:ти, а той сьи напудиу, Іваа Че11ший, тай ни  n�ожи 
н ьічо говор:Ити. І стойау дбугиИ час с конем і 11а кон:И сидьіу. Али 
дИвит сьи, виве чоловік до м лина. UкИнуу ш:Ипку і І'ОВОрит MOJ!Иl'Bll і 
урав йде е фіроу. Йак вач:Иу молИ:ти сьи Богу, а то йак вафіуко'ІЬіло, 
таИ: полетьіло на спек·rа у паньский оrруд. Там тарахкайи, лускайи 
і той тоrдИ сьи обіввау : Слава й Суеу Христу. - На віки Богу сла
ва. - Питайи сьи Іван Чемний : Шчости вИ:дьіли, rа;здо ? - Кажи : 
ВИ:дьіу ЙиfіІ шар вуланьіу від вашого коньИ: аж до плота більши йак 
шісьдись:И:ть мужа. І так шабльі понастауйИли (покаву в). І кажи : Йак 
йа вачИу сьи молИ:ти, то ми  сьи вдаваJІо , ж.и тьі вулаии на мени литьИ. 
- А Іван Чемний кажи : Йа уже ни вИдьіу жадних вуланьіу. Кажи : 
Добри, ШЧОСТИ СЬИ МОЛНЛИ, бо Йа ПИ внайу, ШЧООИ СЬИ було 30 МІІОУ 

стало. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси 
Савкового. 

74. З па·на l(inь і пес. 

Вувим коло коний у дворі -- був штольвах, нїби - варта. Али 
а курив двиrар так на лавцї. Я дивю си - якис пан пішов попири·r 
мени тей він минї нїчо так ни кавав. Я лишень ва тим паном... вввв, 
іду такі ва нищ у слїд, хотїв а видїти, шо тото ва одно . Али дивю си 
с того пана". а то кінь си ::1робив". кінь си вірвав, Яf\ вачвв по стайни 
брикати - я ва ним вачєв бічи, а с то1·0 конв, та еи вробив пес -
в' явив си в стайни. А так я кажу : " Чєкай, ти будиш мине пуджити, 
кажу н сам до себи, ти гадавш ,  шо я си тибе напудив ?" Як то вачєло 

си ні так в ме пи сміяти. Я вму кажу : " Смій си, смій, я тибе си ни бою " .  
Вітак як  пішов". як пішов духа від брами, як вачвв вирищєти, так як  
мала дитина. Али  в і н  гадав, жи  я єго си напудив -- я єrо си  ни 
дужи бояв. 

3ап. 1903, від Дьордїя Черешньовського, в Стецеві, Сннтинського 
пов. О. Деревянка. 

75. Стерин в пса. 

ЙИДНОГО раву ПаСЛИСМО КОНЬі у ВОСИНН і пiш:rUCftlO так у вечир 
кукуруцви оббирати віт кониИ у сило , нас двох. 'Али Идем nш с сила 
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до к опий, а тут піт ТемнИм лижйт пес такИ:И вилИ:киИ на містку. Л Иа
кИИ то йа авИча й мау, мауйим па11ицу у руках і того ПС'1 удариу. Йа 
йнг6 ударну рал, а він сьи ни кивами навіть і другим рас, таюш н r,и, 
а тон мій rщльИ:Іа утьік від мени другий, а Иа увьиу ·rаИ третин рав 
иавириуу на відльіть тоу коJІьбоу. І тоі! пес ввоJІьік сьи на ноги, а 
такИИ шшИки іі  буу йак бик і шерсть бул а  ііак жельІвна і миньі стала ш1 

дороаьі тоrди (;тирньИ тай йа тоу стирнеу йшоу і пи мігйим ньіrде на
дИбати цьілойі дороги. Том вайш6у с Коропцьи тоу стирнеу аш KOJIO 
Дньістра, коло Горигльіцкого. Так йак учуу йим голос курИй, шчо пі
йали, в Бістройі, там сьи тогдИ 01шмньи1·ау. І прийшоу йим аж рано 
до І:оний. 

3ап. в липпи, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Івана Мель
иич,у ка. 

76. 3 1'0ТЯТU ТЄJІ,Я. 

П був так н а  саме рівдво там у одної дївки в другим паріпком 

у вечир. Я в ітак іду сю1ом" . ми прийшли коло Шевчика, просто воріт, 
а воно сидит таке маленьтв як котик ; і ми прийшли д' нему, а воно 
серид вулицї лижвло і ни хо1·їло си в дороl'И вступити. Потому ми хо
тїли то убити , а воно парас стало вавбільшкн як порвднн теле і роги 
мало. І ми нітак прийшл:н д' нему і вго аачвJІи лудити і воно парас 
вробило си малепьте і пішло в жИ:дови віконця. 

3ап. 1 903, у Тулові, Снятинського пов. О. Деревяпка. 

77. J 1'01-lЯ ХJОрт. 

Я: йшов одного раву с поля, теИ дивлю си - а то кі нь такий 
теньrиu попри мени біжит. Та а вго лишепь хотїв влапати, а нін як си 
ровбрикав !.. Али с того . " в ін  побіх від мени". вже вітак я хотїв его 
влапати, а с того та си 3робив хорт. 

3ап. 1 903, від Дьордїя  Черешuьовського, в Стецеві, Снятипського 
пов. О. Деревюша. 

78. Зі страХJа попі.л. 

Йа Иак Иим бJ у при воську, поставили мине на варту кбло ма:І'а-
3И:пу. 'Али йа буу рикрут. ДИ:уйу сьи , уже дванацьіта годИ1rа1 йде бан-
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да, муаика, ТаКЇ ДИВИ('а вuраб:ЙНЙИ Та банда, гульаііут, у ДОЛОІІЬЇ ПЛВ
шчут, від вимльі у хлопа скачут. 'Али йа сьи дИ:уИу. ХотьІу йа бути 
цьікавий, nустИ:у Иіх дальі. ПириИшли вонИ так пльац6м на сто сьижень, 
вітти сьи виртайи колода вилй:ка, груба на 'l'рИ льІктьі, а на шісьть 
дбуга, а йа вріхтувау сьи уже с1•рільИ:ти, '1'0 сьві чена кульи� 11 и б6йу 
сьи .  МИшльу собі : Віс1·рільу с правоИі рукИ, повбауйу му житьИ. Вир
вула сьи та колода від мени, ианудила сьи. НавиртаИи ДО мени нибавом 
вноу, покавала сьи голова, усьільакиИ с т6Иі головИ блиск, руський 
вікрикаИи виск, Иа  с правойі рукИ йак Иим вістрилиу СЬ сьві ченого r'вера 
сьвічепоу кулиу, таИ йим го вабну. ГоворИу Иим цьілу ньіч молитвИ: 
(ва помершого, вам. Данила Гнатюка), наконец йи:�т сьи пирихристИу йак 
ввИкли, а влий ду х вастиу. ДИ:уйу сьи на ·ro міrщи, а то нима лише 
11.опіу в него. СИ:лоу божоу, мол:Итвоу, можна усьо побивати, нима сьи 
чо бойати. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацькото пов. від Олекси Сав
кового Сеньчука. 

79. Ходяче ирісдо. 

Йа сьі буу рас васІіJьіу піщо у свеuі дьіучини, було ІІИОИ десь 
иіуніч, а на дворі було трохи місьашно. Йду йа сибі серидИ:койу дороги 
і приходжу до жидfускоrо гокописка, дИульу сьі, а тритуаром йде сибі 
диривльане крісло. НИби ходи сибі, Иакось обиртаИи цьі і йде на дорогу. 
Йак Иа сьі подивИу, то так минь:f стало страшно, шо Иа сам сибе ни 
памньатау. А піт минь! кап-кап і сльбви в вочИИ таr'жи капаИут. Йа 
уптираИу хустИ:нкою, дИульу сьі, а то крбу іде миш.і в вочИИ, так ду
жи-м сьі настрахау ! І нак Иа етау вмикати, том сьі навіть ни воrльадау. 

3ап. в червни, 1903, від Гринька Куріл, в .Камінцї Стр. А. Ве� 
р етельник. 

80. Страх бочкою в дегте.м. 

Так у Львові було си рас трафило . Али аабувим коло котрого 
маІ'а3ину, бо я тоди був шос три місяцї у Львові. Стояв оден воя к на  
постї - вістрилив. Ми тоди." в чув оден вафенфірер - то л був тоди 
яко фраИтир. Вістрилив, а ми пішли вrо облювувати, а він кавав, шо на 
него котила си бочка якас в дехтем. Так ми вrо облювували, а він ни 
говорив шос годин у. 

Зап. 1 903 р., н Спятинї О. Деревящtа, 
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81. Страх боАttею. 

Я йшов віт І Іи 'І'ра l3ахпюка і с Питром таки Вахнюком. І допро
вадив він мине аш до границї - поки вго горот. 1" я вму тогди ска
зав : "Виртай до дому, бо минї пи потрібно вже сда - л пирей),у са
n1иИ р ів .  Оджи л помижи верби вігнув си ім перискочив в ігнений в яр  
той - аю'жи, х:Ильци. Підоймив голову до гори, а навпирит мени таке . . . 
боди.а стоїт, таке цу ндр я ; нї голови, нї то". Беру л то -- обмипаю , 
в бік іду, хочу лишити ·гото -- 'но фурт посував си, таки мине ни до
пускав. Так л :  то в о ден, то в другий бік, а воно мине на жадин спо
сіб ни хтїло допустити. Оджи л тоrди, панє, до верби і в чімхав гіл.а 
і тото - бах рас, а с того си васьвітило ·га як дві лампі с цилїндр.а. 
Як то си васьвітило, то л тоrди став дириввний, лишень схлипав. Том 
боров си с тим аш до хати, до цего Івана Тофана. Вітак як л си 
дїстав ід хатї тей воно си пішло там на другий:" .  сусїда город, а л 
хотїв того чоловіка вбудити, або вікликати, а то -- нима вже пирит 
хатов. Готов би був тот чоловік ска:затн, шо л так напи·rий шов. Кавав 
би, шо тобі си привидїло. Я віт хати далї до дому іду так на опхіт 
трохи, прибігаю тут просто !Осипа, а :з Василя дучи воно внов вихо
ди·г. Так мижи плотами. Вже мусїв кричєтп rвавту, али ни міг, бо ми 
голос си ватовк, вжем ни міг духа с себи вікєгнути. Оджи так мине 
припровадило am до мої брами. Йти". а воно мине в ворота ни пускав 
такі, до одної половиІІи бю си - ни пускає, то до другої половини 
бю си - ни пускає, а чєм гас гірmи бире. Оджи л такі в одну поло
вину хотїв, аби в одну половину." ба лиш лк  воно в одну половину 
стало, а л яким бахнув, ше ни була ваперта. Як си вихор авіяв -
трохи дах ни вірвав в брами і брами  ни росквнув. Я прибіх під вікно 
і крикнув : втворіт ! Вони втворили минї двері хоромнї і хатнї втворили, 
то в мени капилюх полетїв с хорім аш у хатї піт стїв. Том во страху 
обутий і в гацлх і в кожусї аш в іскочив на пвц. Вітак, внавте, так я к  
філкри коло хати дввінки дввонили, так минї т о  в голову в било си. 
Вітак пхало си до хати. То й так то скінчєло си. Я і до лїкара ходив 

коштував нї лїкар десїть срібних. 

3ап. 1 903, від Я ко ва Дїдуха  в Русові, Спятинськио пов. О .  
Деревлнка. 

82. Страх ппе.м. 

Їдного ra3y йшла л уже піано у ноч:И від Рутові •ш. КолІі йду, аж 
ту диую сї, лежІіт 1·акЄй велІікі пень поперек дороги, такЄй вел:Икі, жи 
Л ІІИ М QГЛ ам ЇГО ІІерестуПНТИ. Я ув6ла ТОДН, переЙШЛаМ Череа ваш сад 
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і вИІішлам впоу па ту вулицю. а дИ:вю сї, а ту вже того пнєка пима. 
а увЄ11а, пішлам па1ад на то МІСЦf', . \81\\ пер нн1 бра, f{ОЛН JJJIBIO сї,  аж 
ТОЙ ІІПЄК вже ВНОУ Є. Я' ХТЇ:rам ЇГО переСТJПНТИ, але де мепЇ ДО ПJ,ОГО. 
Я' ТОДН у�Єла, Пішла 3НОу 1Іерев сад і Пі ПІ лам ДО дому .  

3ап. 1 903 р .  в Вільках Мавовецьких, Равськоrо пов. в ід  О. Смаль
ської, В. Горницький 

83. Ві,4а в вилї xaмJta.t'и. 

Отутка де Лацьіна сидИт, йа увьиу тай пустиу у вечир коньі, 
а сам йим пішоу дu llшиблую\:впчи н а  вичирпицьі. То бу.rо у восипіі:. 
П риходжу навад, кобИ:ла стойіт, а кінь сьи пасе. Йа діфіу сьи, на ко
бИльі в:Исит хамлаrа черешнева, а вона стой1т. 3ьібрау йа копьі, сьіу тай 
пойіхау, а хамлаr'и не вдоймау. Так та кобИ:ла йде, так сапе, ш чо страх. 
Прийіжджу коло Шафраньско1'0 прос·rо фіr'ури, а с тойі кобіі:ли тота 
Жертка упала , КОНЬі Йа І{ СКОЧJТ, аж ДО ВуГЛЬНрКИ ВаЛеГЬіЛИ ВО MHOJ, ЖИ 
йа ни міг стрнмати. 

3ап. в •;ервпи, 1902, в Нужниках, Бучацькоr·о uов. від Ігuата 
Косїнськоrо. 

84. ГіJtяни иа коиях. 

Тато почували с кfньми па  поJrи, шчо сьи павиваии Карски. А то 
дауно буліі: льісИ, ни так йак типер Тай бувало йак вачни кіньми уrа
нь:Ити по л ьісьі, то аш піпріИут. QнИ д:Ивйут сьи до копий, а то нима 
ньіц, ть:ілько дубова rільаr'а па кон:И. 

3ап. в вересни, 1895 р .  в Нужниках, Бучацького пов. від мами . 

85. Страх у ви!{ї noJtoтua. 

Так йа ра;з буу на вичирніі:цьох. Сидь:іу ііа доуго, али Иду до 
дому уже, дИуйу сьи, стойіт полотно у йидньім садьі, постелини, так 
йак сьи то білит. М:Ишльу собі : Траба йиг6 вьібрати, бо хтось прийде 
тай вбире тай укра;�:е. -- П риближИу Иим сьи до того полотна, настау
й:ИИу руки І'О вбирати, лаппуу йим руками, а то ш чссь таке мньигбньки 
у руках . Приrльидайу сьи, а у руках: гусr,ичий лайнь:Ик. Гадаuу :йа 
собі : Так пьіби Па буу нйапиіl ; ш чо май у полотно бгати, а :йа rус1,ичі 
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:�айньик:И ІЗбирайу . - l ! рИ:ступаuу сьн тогд:И блИ:сши вноу то1'дн ру
ка:аи лалнуу йим . т.н1 с ьи тuк поні к, ньіби кронИ:воу . Д,Иуйу сьи у ру
ки, шчо йи .  А йа таl\ОЙ хрисгьін!шськи ri :11 110 майу у руках ТJЙ так 
с m ирднт, Ш l\О п и  мож вИr р и мати. А полотно стойіт. Га,щіЇІу собі : А то 
ш ·ro ва божа нб rьи ? Сисе і1ак:Ись учішоrt ! 'Али вьібра'rи траоа . І шче 
третий ра:з йим шшнуу. Там таку нбгу с коньИ: вдбхлоrо лапнуу, шчом 

л едво підньау. ТогдИ с ьи по,1отнб десь подьіло. Аж Иим тогдИ :зобачиу, 

шчб то ва полотн о . Тай йим сьи пирих ристИ:у тай пішбу, а руки смир
д1іли від мени С ТИЖДИИЬ, іКИ Йа НІ! МЇХ СЬИ С ТНЖДИНЬ ДО Ха !'И ПО · 

в n рнути. 

3ап. в л и пни, 1902, в ПужникRх, Бучащ,коrо пов. від П. Мах 
новського . 

86. Страт пере.міт1'010. 

Іншим с храму на Чесноr·о Хреста в братом Питром - на т1м 
сим ім тосьцї - тай нас пиремітков пирисrилило. Іlи р истилили нас пи

р емітков, тай еми стали. Кажу : Мнв оца і сина і сьвитого " що - ва 
б іда ? - Тай так-еми нириИш11и - у ступило си. 

3ап. 1 903.  від Василя Лаваренка, в Русові, Снятинського пов. О. 
Деревя нка. 

87 . Страх у тonoJiї. 

Йшло рас два нарупю:!: а вичирннц. Й;�емо дорбrоу, али білий пе

сик, такИ:іі нанцкий, пирибігайи нас на дорбвьі. А й.а тому товаришови 

кажу : Дай но mи бука, най  Йіі т61· 0  веа y,l apy. - Уаьиу Иа той бу к  
і того пса удариу. Т о й  пес вtваутувау, н ьі пес, пь і  христьінИа, диупИми 
голосами і аабіr у то п6ю,у. Та топб.�ьи стрJш чИ:;� а, аш сьи кбнар від
ло��ау від нею ; мu в ідважньі обидва були і прюбдим до тбИі топбльі. 
Гіл:И сьи уломала, Об3Ираіі.имо,  а пса иима. 

Зап. в липни , 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Івана Басилика. 

88. Через роешчду ві,zр�етїв страх. 

Буу йа у насьіцьі на Лугах у rрібИого Баденьі. І рав у вечир 
йшоу йа ДО дому до Пужни к. , Али так сьи дужи похмарило і вач:Ило 
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бл:Иска·rи і вачиу дошч йти, а йа вачИу утьікати, ш чоб:Им сьи де скриу. 
Була там хата у льісьі - нааивайи сьи тоИ ль іс  - ІІольИньски, а та 
хата пуста, пьіхто у ньі ни сидьіJ. Прибіг Иа ДО тойі хати, а ни  мау 
йим сьирника, то уаьrі}Т йим си таку гуrшу 30 uобоу, шчо сьи пчоди 
курит. М И:шльу собі : Закуру си де�ь у л ьісьі - бом ни мау вогньу. 
І кИ:нуу Иим туту гупку J кут, вробИу йим си дв:И�'ар, ваrtур:Иу йим си 
і сnджу. А с тойі гушш так сьи Н <tкур:Ило, жи ни  мош сидьіти. йа 
увьиу, тай в:Икинуу па двір і с:Иджу дальі. СИджу так десь до одина
цьітойі �·од:Иаи, бо дужи дошч й.шоу, ни міг Ии111 йти до дому. Пиристау 
дошч йти, йа в:Ийшuу на двір і шче сьи ровгльидайу. ДИуйу сьи, а в і 11 
навад мени стойіт : ни вИтко ньі носа, ньі Оl\ИЙ, н ьі твар:И бі1юйі, тьі1н,ко 
вигльидаИи па чuлов fкіі. І вурит льуль ку. Так йа стойау в ним с піу 
години, бом сьи ни міг рушити в м fсьцьи, таюІй Иим страх мау ; бо йак 
йим жну, шчем ни  вИ:дьіу такИх льуд:Ий, йак тот6 вигль11да110. 3ач:Иу йа 
сьи у ват поступати, ш ч6би він ни в:Идь іу і мИшльу собі : КобИм ·rак 
скілька крокіу сьи вітступ:Иу, то уже тогдИ буду тьікау. І так Иим вро
б:Иу, йак йим мИсJІиу, і вач:Иу йим утьікати . А там була рогатка, а йа 
тойі рог� тки ни вобачиу, тай ч:Ирин рогатку : бабеух ! І уже мньи тогдИ 
c rpax відлетьіу, бом сьи дужи побИу, ш чом ни міх аш устати . І ни 
внайу, де сьи тогд:И подьіу. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від Я. М ах
новського. 

89. Страх cиnJie огием. 

Йа юхау у кбльійі с Тарнопольи на урльоп і йіхау йидеп 30 мноу 
фінанц. ІІитайи nІИне ,  )le йа Иі1у . -- Йа кажу ДО него, жи йіду ДО Бу
ч:Ичи. - А в ін  мине пнтайи, чи до самого БучИчи, чи може д:ільі. -
Йа кажу ДО него, жи у БучD:чи майу висьідати, а дві MHJfll маИу ш че 
до дому. - А він нажи ДО мени, жи льfнши, аб:Исти підночували, бо 
вауши ньіч майи свой:И право. - А йа сьи вітвивайу до него, жи йа 
того ни вробйу. О дись:Итьі- м год:Иньі вИсьіу у ночИ , а на дванацьиту 
rод:Ину буду у Нужника х . І росходжу сьи в ним, подаИу му руку і ви
ходжу ; там Иист толока, коло тойі толоки йист городиц. Приходжу, там 
булИ такі тичкИ с фасольі. Йа пириломИ:у туту тнqку, увьиу йим піт 
паху і Иду. Приходжу у Гльибоку Дол:Ину, пирибfг м ньи пес. Йа собі 
гадау, пес та пес. Йду дальі. Йду да,�ьі, увійшоу ЙИftІ можи сто крокіу, 
Йде ІІІЧОСЬ друrоу ropoy ПО праві руцьі і Ш'ІОСЬ пал:Ит. 'Али TaKHU ТОЙ 

дим смирдьИчий, жи ш1 мож вИтримати . А Иа  собі гадау, жи то можи 
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йакИсь ньічльіжин пасе коньі і роскладаии вогонь. І пішоу, сховау сьи 
ва гору. І йа ii;i:y дальі, ньіц миньі ни у го:rовf. Приходжу у Вородачіу 
гаіі, дИуііу  сьи, стойіт чоловік на доровьі. Йа собі у дусьі гадайу : Ту 
йи хатИ блИсько дороги, жи то йакИсь вИйшоу подивИти сьи ва кіньми. 
'Али йду блИшши, стойіт, цалком білиіі. Приходжу блИсmи, мбжи так на 
шісьть крокіу, йак посИпли по мИньі вогнем, цалком усьуда, тілько жи 
по лиці ньп. А ііа стау, тай йим сьи пирихристИу, а так ми сьи ни
добри вробИл о  ! Капильух, шчо потИсну на голову, 1.1 він усе устайИ до 
горн. І стойау йа так с квадрапс. Зачинайи той ходИти віт фоси до 
фоси дорбгоу. 'Али йа чуу віт старИх льудИИ, жи росповідали, жиб:И в ним 
на пирикори ни йти. Перши нак йа буу на тьім мосьтьі у Гльибокі До
лИньі, вИдr, іу йим там у г нйу, де тотИ хатИ, вогонь .  Гадайу собі у ду
сьі : Тра сьи нирнути до т6йі . дороги і пітИ до гайу і підночувати. І 

у тьім биру, в иртайу павад дороrоу, потому с той.і дороги ввиртайу ва 
дорогу ДО гану, Йа ЇІду і в ін  іде ва мноу. Йа стану і він собі СТаВИ. 
Досить, жи так мине провадиу нпдалеко вогпьу. Ни ввайу йа, шчо ва 
uогопь. Прийшоу йи.11 м ожи на ві'�.:ьім кр6кіу і порачвау й.им, кілько 
йіх там бул о  коло того вогньу. Було шт:Ири І(обітьі і два миншчnJНИ. 

'Али йа ни 3нау, жи там йаюісь мау вилИку пасьіку. Доки вопИ мине 
ни вИдьілп, то собі ро  н�ауйИли, сьмійали сьи, при повідали ; йак йа лрий
шоу блИсши л:о вогньу, так сьи бесьіда вастаповИла. ОпИ усьойі гатки , 
жи то той, шчб сьи в1.1стрілиу, бо таке убрапь и  йак йа мау, чорни, то 
йиг6 у та кім поховали. Йак йа прийш6у блИсши, скааау йим nомайбіг,  
варав дух у них уступну. Йидна йакась отварта кобіта кажи до мени : 
Папьі, а ви вітки йдети ? - Йа кажу до пейі : Йа йіду в урльопу 
с Тарn6польа і просИу бим вас, жпб:Исти мпьа підночували. - Вона 
сьи  вітвивайи до мени : Д6бри, дльач6rо ньи ; поможити нам повідла 
смажити ; хоць помбжити мі.ш:Ити. - А йа сьи tЗітвивайу ДО нейі, жи йа 
дурно ни буду мішИу, мусити 3ашrатИти. - А о на кажи до мени : Хіба 
вам с:rиуками ваплачу. - 3ач:Или мине приймати слиуками. ДИ:уйу сьи 
на тоІо йидвбго миншч:И;зпу, йакИсь він миш,і внайбмий, пи можу сьи до 
него уаьИти. Кажу ДО него : Пирипрашийу вас, жи ЙНоДИМ такий сьмі
линий, віткись вас �шайу в войска і пи можу сьи увьИти. - А. він мине 
питайи, с котрого ііа року. А йа кажу : 3 диуйидисьИтого чвартоrо. 
- А у котрісти кумпаньійі служ:Или ? - А йа кажу до него : У другі. 
- А.бо ВИ МИНе НИ ВНаЙИТИ ( - ВЇТdИВаЙІІ СЬИ ДО меаи, Уже МИНе ПЇВ-

нау. - Йа сьп вітвивайу до него, жи ш чось так с поздрепьи трбхи 
пі�найу, аЛИ НИ можу СЬП J3ЬНТИ. - А_ в ін МИПЬІ кажи : Йа СЬИ Па3И

вайу Еайвир. Йа служИ:у ра.оом в вами у другі комнаньійі і мине аач!ша 
нога больіти і йа пішоу до супровіту і мине супровітува:1и. - І уаьиу 
мине тоrдіl до хати, кавау систрі дати миньі шчось пирикусИти, йа трохи 

Іі.ТНОП'АФІ'ІНИЙ ЗБІРНИR. Т. XV. 7 
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поnідвнqfркувау, постилИ:ла миньі лушко і льиг йа спати. 'Али ньіц мим 
НИ рОСПОВЇдау, бо Йа чуу віт СТарНХ ЛЬУіLЙЙ1 ЖИ llaK СЬИ ШЧОСЬ ПОКаЖИ1 

абй ни росповідати аж другий J\ень. Другий день устайf, посьньідалисмо 
і там буу такИй стар:ИИ йиго тато, жи мау сьіn1дисьИ:ть льіт. 3ачинаnу 
Йиму рОСПОВідати, ШЧО Jia учора ВНдьіу, а ВЇU СЬИ ВЇТ3ИВаМИ ДО мени : Йа 
уже жийу сьімдись:Ить льіт, а ш че ни було ИИ:дного року так6го, жибИ 
туткам йакісь 3ЬЛЬі духи сьи ни покавували. Ту приходит аж ДО момі 
хати, 1'0 льульку курит, то шчо, то йа усе видайу. 

3ап. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Брон. 
Яжицького. 

90. Чy,11,nuu огепь. 

Я як їхала в Демнєнки тей ту просто Лєrоцкого вони шли єдним 
бо:ком гостиньцв тай якісь панич .. .  тай йшов в ними Typa,i, до границї. 
Потому як ту во вже сє росходили, тогди ввєло і вдарило три рави 

посипав сє вогонь. 

3ап. 1903, від Орини Андрущишин, в Іванівцях, Жидачівського 
пов. О.  Деревянка. 

91. Страх ие дає воялови стрімсти. 

Стойау миден воиак у БирижИнах на посьтьі коло маrа�й:ну 1 иа
кась біда надьійшла до него. Він хотьіу Иійі гальтувати ; наставиу rвер 
і J>ричИ:т : Гальттверда, бо буду стрільИ:ти ! А ·ro .  були два ваііайчики 
і оба бавили сьи, скакали, а йак прискакали блй:сько него, вробИу сьи 
в них чоловік. Той йак крИ:кнуу гальттвер;\а, тнк стау фертік і хочи  
стріль Ити. А йиго ймИ:ло Ш'ІОСЬ ва rвер і ни пускайи, та к шчо  в ін  ни 
можи стрілити. Том вачИ:у тогдИ кричИ:ти : І'ваут, льуди, ратумти ! -

Прибіг варав капраль в лЬудьмИ і питайу1· шче в далеку, ци ти майиш 
памйить ? - :Кажи : Памйить маму, а1щ адьіт тримайи ва tвер ! --- А 
вонй: ньічб ни вИдьит. Прибігаііи капраль, вловну ва rвер, тай кажи : 
АдИ, нима ньічо. - Та пи  вИ:дити, жи тримайи от коло вашойі руки. -
Тоl'ДИ: капраль йиго амінИ:у, а йиrо у3ьиу н а  вахцймбру, там там йиму 
стараиут сьи вИпирсвад.увати, шчо то ньічбго ни було. А він кажи : 
Адьіт, адьіт, стойіт під вікном, тай сьмійИ сьи ! - І .вовИ тогдИ: ус1,і 
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Ииг6 увИдьіли . А він, тон страх, лише шrеснуу у руки, тай скавау : А 
том вас вдурИ:у ! - таИ лише вітир ва ним вttсвистау, пішо.У, на  н:Иньі день. 

3ап. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов . від Мих. 
Косїнського. 

92. С·грах лл1шє вол1r,а, 

Стойау йа рая на посьтьі коло маrаа:Ину у Львові і вд:И:бау йим 
сьи в бідоу. А то так було : Йа буу між 1 1 - - 1 2  годИноу у ночИ, так 
на мени льос вИпау. Прийшоу й а  пі1' той ма!'а3:Ин, тай г<tдайу собі : 
Кілько рас йа тиб� обійду ;ia дві годИни ? - Обііlш6у йим го сьім рав 
і дИуііу сьи, а тu пиридомноу стойіr чоловік, али так блИсько, жи очи 
у 6чи, жи гальтувати го ни мігйим, бо ванат1·0 б 11Исько. Волосьи ста
нуло ми дубом на голові, а шИ�1ка , Иакби ни  була на  голові, влетьіла 
на веnшьу. йа дИуИ:у сьи, а чоловіка уже нима ; у тьі хвЦли шчеа, і 
тьілько на  тьім місци кінь моИ:а стойала. І уже більши ни йшоу Иа на 
около маtаюіну, а навіть н а  варту тудИ більши ни ходИ:у, хоць йим ни 
кааау ньікому, жи там буу страх, бо би й иньші бойали смr були 
тудИ йти. 

3ап. в липни, 1 902, в Пужпиках , Бучацького пов. від Михайла 
Косїнського. 

93. Страх у .іІtа.Гааип�. 

С1,6Иу рав на  вартьі коло маrивИну -- то сьи дь1иало у ль1ть1, -
вачинайи дошч падати. Йа п риходжу до шульдиргауву, стауйим соб{ 
у сиридИ:ньі, rвер йим скИнуу і сперйим коло себи і вачИло ми сьи дрі
мати. Йак МИ СЬИ 31.ЧНJІ О  Jtрімати , слухану, ШЧОСЬ ІІО траві Йде. Дауйу 
сьи, кіт ни кі·r. Приходит блИсши, відало сьи миньі, шчо. то тхір. А йа увьиу, 
байнит йим ма.у нафльанцо!Jаний, спускайу на долИ:ну rвер і rадайу собі 
у дусьі так, шчо йак прий1�и блИсши, так го ва рас байнетом прибйу. А 
вонб прийшло на два кроки коло мени і стало і стойіт. Йа ТЬІЛЬК.) сьи 
Вмfриу ДО него, ХТЬІJ ЙИМ ГО пробJ\:ти, а ВОНО J ТЬіМ ЙаК СПЛеШЧе J ДО

ЛОНЬЇ, йак піде у той маrавин ! А у тьім маrавИньі стойали такі старі 
драr6ньскі путньі. Йак ва чИло тИми пут нь Им а роскидати по ма:tав:Иньі, 
то  й а  собі гадау, шчо той цьілИИ ма:tавин сьи валИт. Йа тоrдИ виходжу 
с шульдиргауву, йакось ми сьи маркотно вробИ:ло, стауйим коло тойі 
брами, жЦ сьи nоста вавбдит, аш ту н арав вачинайц бИ'І'п дванацьита 
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годіша. у тьім прийшоу абльиаунt мине обльувувау, дальі пи анайу, 
шчо сьи стало. 

3ан. в липни, 1902, в Пужниках, Бучацького пов. від Брон. 
Нжицького. 

94. Воя!{, в арештї 'Через страха. 

Стойіт жомньир йиден коло маrавИпу, у тLім вачИу собі ходИти 
около маrавИну. Приходит просто дверИй і стау. ДИ:вит сьп нарав, двері 
сьи отвирайут, а він сьи вастанов:Иу. Навіть вабуу, шчо він майп галь
тувати. Дішит сьи, виходит йак:И:сь чоловік в маrавІіну, виносит на  го
лові лушка в ойскові і путвьі рувьньі, таке старе тарарИджи. А він йак 
увдріу, жи нисе, тай сьи тогдИ спамйитау, жи йак ни вагальтуйи, будут 
го карати. Він кричИт рав гальт ! і другий рав і третий. А вово не 
стай:И, тьfлько йде до него Йак кр:Икнуу третин р а а  і вач:Иу івер ла
дувати. Наладувау і у тьім оно йде дальі, а він сьи складайи і стрі
ль:Ийи. ЙаЕ стрілиу, ЙаК НІІрваЛО від него :fвер, ВННJЛО аш Під мур, а 
він щілком стау, йак ниживИй:. Упау до вимльі і лижИт. У тьім приводит 
юіпраль другого поста, Ш 'ІОбЙ йиго обльувувати. КричИт, Ш'fоб:И він 
01·ворИу браму, ньіхто сьи ни вітвивайи. Кажи він до того поста свого : 
Можи він васнуу ? - А той: сьи вітвивай:и : А йа впайу ? Можи бути, 
жи спит ! - У тьім той каuраль кажи до него : Ану пітсадИ мине па 
мур ! Йа пирильіву тай сьи под:Иуйу. Нирискочиу бив мур, д:Ивит сьи, 
а він лиж:Ит. Приходит до него і кажи : Ти спиш ? - А він еьи ни 
вітвивай:и. - Він собі rадау, шчо той: так твердо васнуу. llідвьіс йиго, 
вач:Иу ro котурсати і важи : Де твій rвер ? - А вів кажи до него : Йа 
ни внайу. - Ш•юш ти ва жомпьир, жи ти ни внайиш, де твій rвер ? 
Ньіц йиншого, льиг йис спати і хтось прийшоу і увьиу tвер .  - Паньи 
капраль, йак жи ХТО міг уаь:Ити, бис 'l'ак:Ий мур ни пирильів ! - Шчо 
ти дурвИй: балакайиш, а див:И, йа сам пирильів бив мур. Сисе йа ни дайу 
віри, то ни можи бути. Та ти дурнИ:й, ш че будеш миньі брихньу 
ваудавау ? 3а'!НЛИ шукати на rвером, находьи tвер під муром. Він йигб 
питайи, Ш'ІО rвер ту робит, а в ін НИ внайи, ШЧО Йиму на 'І'ОТО вітпо
вісти. 3аводит того другого поста на йиго місци, йигб приводит на вах
н:Имбру і вітсилайи йиго в жомньиром на сrаціонсвахи. І вара3 йиго 
вамкнуди до арешту, а па йиrо місци прийшоу йинший. СидИr віп у 
арештьі і вробИли штрафанцайrу на него, шчобИ йиго віддати до tар
ньівону, жибИ він другий раз в нау, йак то у службі на посьтьі спати. 
ВідщіJrи йиг6 до Львова, сидJ!:т ві11 два місьицьі, а мау васуджино три. 



У тьім в йИншойі ку:мпаньійі пішяа служба другий раз. 3апровадиу 
капраль так само поста у тото Ca.'ne мfсци. Той стойіт, дИвит сьи, аку
ратни сьи двері отвирайут тотИ самі віт того самого мах'авИпу. Виходит 
впоу с ТОГО roax'a3HHy такЙЙ самнЙ чоловік і 3ІІОJ писе такі стар{ річи. 
Той вачИу го гальтувати, а він таки йде. А він у тьім стрільИИи. Йак 
стрілиу до него, вноу виривайи від него х'вер. Йак сьіпнуло х'вер, так 
сИльно, жи він правоу рукоу так го у рамй6но ударну, жи ни годиІІ 
буу ним рушити. І у тьім ш че3ЛО від него, пішло у той мах'аІІИН і там 
свИшчи, сьпівайи і гульайи. ТогдИ він уже 3нау, шчо тотб ва  особа. 
Увьиу х'вер на плечі, у тьім натхбдит аольиаунх', Ш 116би йиго обльуsувати. 
Виймайп він кльу•1, отвар:Ийи браму, вітскакуйи у ва .t три крбки і галь
туйи і питайи, х то Иист. Ка11раль сьи вітвивайи : Вахкоманданг. ІЗах ко 

мандант пасірт. - Приходит ДО него, вавіу другого поста, в іи  тогдИ 
вuчИ:у Ийму росповідати туту палу тресьть. Той капраль вітаивайй сьи 
ДО него : То с неунбстиу і с тамтойі компаньійі так сьи стало. 3ара3 
дали внати ДО рих'именту, ДО обершта, обершт написау ДО Львова, :rшбИ 
там с тбго жомньири шче рас протокул вробИ:ти, йак він стойау н а  
вартьі, Ч И  ВіН СПау Т а  ХТОСЬ у�ьиу !'вер ВЇД него, Ч И  ТаК СЬІІ СТаЛО ЙаК 
С ТИМ. У3ЬНЛИ ЙИГО на протокул, а він кажи, ЖИ ЙаК СТОЙау і Ш'ІОСЬ 

несло в маrаайuу лушка і путнr,і, а він у тьім стрілиу і вИрвало від 
него х'вер і к:Ипуло під мур і він аа тот6 пішоу до І'арпьівопу нивИнни, 
бо він yi�aлLi пьіц пи вИнин, іно так сьи сИльно 3астрашиу, шчо йак 
капраль ДО него балакау, ТО він ни міг слова промовити. А той і'О тому 
кааау обльу;зувати і чИрис тот6 він сидьіу у х'арньівоньі. І ;зара3 йигб 
вИІІустили на в6льу, тілько сьи пириконали. 

3ап. в липни, 1 902, в Пужниках, Бучацького пов. від Брон. 
Я:жицькоrо. 

95. Хорт і вояк. 

Буним при воську коло маr'а�ину, нїби варта була. Али дивю си, 
а то ходит так по мурі хлоп. І я в3єв, та все гал ьтую, а то ни хочє 
си, такі бире, та п хає си. Тай я все гальтував, а парас я В3ЄВ і стрі 
лив в него. А він як си ;зачєв сміяти, нк  аачєв у долоні' плискатп". 
Так я на то місци аш рано приходю, а там вима нїчо . . .  Так дивю си 
другого вечєра, а то прихо11ит до мени такий тевьх'ий хорт, та 3ачєв cn 
ластити коло мени. Али я си ни бояв єго нї1�, бо то є всьо сьвичепи 
коло мени" .  Він си в;зєв, поластив коло мени і ваєв собі - пішов. 

3ан. 1903, від Дьордїя Черешпьовського, в Стецеві, Снятипського 
пов. О. Деревлнка. 
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96. Пес у гробі. 

й:ак прийіхали на цвинтар вулани і там льоr'рували. Йак поупи
нали кбнь і ,  а то йиден буу с Пужник. І прихбдьи, дИуйит сьи, йист 
йама в:Икопана і накр:Ита каміним. І йиден кажи до тбrо Пужне1�кого, 
шчо нааивау сьи Шафраньский : Ано во3ьмім відокр:И:ймо тоту пл:Итку і 
uод:Ивим сьи, шчо там. і'!и .  - Відокр:Или тоту плИтку, дИуйит сьи, а там 
лижИт панна, таку сьльічну косу жбуту майи, йак й:Идваб. ОпИ У3ЬНЛИ 
і �акрИли аноу той камінь і польигали спати коло того гробу. Можи 
була одина 1 tьита гvд:Ина, слунйут, шчось гуркайи у тьім гробі. 'А.ли 
той сьи вітвивайи до того П ужнецкоrо : 3найиш ти шчо ? 'l'и віткривай 
1·уту пл:Итку, а йа вИкигну ш<і,бль.v ,  йак шчось буде ало1·0, то й а  uуду 
рубау ш{іблиу. НакошІ той нл:И: rку відокр:Иу, а той підньіс шабльу 
ДО I'Opll і тримаі:и .  У ТЬЇМ ВИ Скаку Йи нес. Й ак ВНС КО ЧИJ ДО 11е1·0, ТОЙ 
І'О х rь іу шаодиу ударити .  а в ін СКОЧИJ UИ3 него, Йак ні шоу ПОМНЖИ 
конь і ,  йак сьи вач:Или коньі рвати і аач:И ,1и ·rьікати віттам с того цвип
тару, \·о оп:И уже :шалп, жи шчось то йи  ни піетого. І мусьіли доночб
вувати щільі Шt поли . 

3ап .  в липни, 1 902, в Нужниках, Буч,щькоrо пов. в ід Брон. 
Яж ицького. 

97. Два па одпого. 

Буу йа при воську у одвьі касарви , там нуджило дужи, жи ньіхто 
ни міг бути. 'Али мине лиш:Или там на вартьі, на штою,ваху. 3ачинайи 
у ноч:И лускати, тріскати. А йа шМлиу йак йим вьібрау но плечих на 
відльі, тай йим  го приголомш:Иу. І утьік від мени ш че .  'Али йа пішоу 
собі на снацир шче по гол.Иньі дорогоу, а той :ший дух аатшикау собі 
другого с цв:Интари, опирИ, ци шчо там. Йак увдріу мине на доровь і ,  
шчо ііа сшщируИу, йак ііа сьи �рихтувау на него, йак  йим ;шоу упороу 
І'О раа, а ТОЙ другий  до мена Йак Йим того J iiЧHJ бН t'И, той Йак нач:Иу 
крич:Ити, йак вачИу ру�ьньі  дивиса робИти, а Й::t такі бйу. А топ, ІІІ 'ІОМ 
го перший рав у,tариу, с 1·ау , уже еьи чіпати uойіт. Йа тогдИ до того 
ша@лf!у - д:Иуйу сьи, уже uима н ьікого. Йаt1 сьи вfтир ввійау таИ кажи : 

Ни вачіпаИ, йак н и  &наііиш кого. Таіі поутьікали. 

3ап. в л ипни, 1902, в І\оропци, Бучацького нов. від Олекси Сав
кового Сеньчука. 
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98. Й1' вояд застріJtuв офіцера. 

У БирижИnах й11дnоrо раау ходИ110 два ли йтнан ги кольИtи до двох 
дьіуУИт. А то убИдві булИ сестри . А воші: сидьіли Иак цнинтар у Ни
l '11ж:Инах. А там на поли коло того цв:Ин гару буу пульвирмаtаJиn. 'Али 
того йидного лийтнанта то в Ииго компаuьі й і  була служба . Онй: йак 
й шли обидва попри той цвинтар, кажи йнден до другого : Мушу Па вба
дати шіньі свойі жом нь:Ири , чи вонй: ;r,обри службу робйи і чи вонИ сьи 
боlій:, чи ньй:. Приходьит там до тих дьіу'ІИ:т і тон вітаиий:Ии сьи, шчо 
в Ииrо комuаньійі служба : l !рошу миньі. дати спідuИцьі. - Дала йиму 

спідньЙ:l1,ьі, він сьи убрау і аробй:у собі таr'у шИпку , йак біскуп майн. 
І кажи : Йа йду :Иіх страшити . --- А той другий кажи до неrо : Дай 

спокій, того ни робИ, онИ й так бfдuьі швіцуйут. - А він на тотб ни 

вважИу , йинб бире, йде. - 'Али той Иак уадріу, жи він йде, той лпйт
нан·г, бире, йде собі ва ним. Прийшлі� коло того цвинтару, той жи стау, 
а той шчо сьи обібрау ва біскупа , йде страшити жомньира. 'Али там 

віт того щшнтару була барабольй:нка у копИцьох . А тогди місьпць сьві
т:Иу і буу вітир і вахмарило с t. и, вітир х мари пирига 11ьй:у ; йак м ісьи 1�ь 
СЬВІТИТ1 ПОКаЖИ СЬИ ааа ХМарИ , ТО ВЇН ТОГД!І ХОВау СhИ Ва КОПНЦЬУ і усе 
уставау вва копИць і ,  унносИу руки до rорй: і так поста страши.У .  'Али 
він собі гадау, жп йиму сьи провИдьіло і собі ходит коло маrа:3Йну і 
усе у туту сторону сьи дй:вит. Нарав йак місьпць васьвітй:у , а він у 

ть ім вачИу до него . йти, пост с того страх.у, йак увдріу таке цу до і. 

приравлІіво та& три рааи крІікнуу : rальт ! жи капраль стау на вах

цИ:мбрі , то аш учуу на вахц:Имбру. І у тьі м  йак третий рав кр:Икнуу 
і стрілиу і. ни вИдит більши ньік6rо. :Ка 11раJ1ь вибіrайи і кажи :  До чбгос 

стрільну ? - А він кажи : Йа ни внайу . - ПрихбдьИ там на тото місци, 
д:Иуйит сr,и, долИвоу дама, а горбу біскуп. Роабирайут, д:Иуйут сьи , а 
то йіх пап лейтнавт. А той JТРУІ'ИЙ лейтнант у·гьік. 3арав вробИу сь.и 
рух ,  подали ·rото до Львова, жибИ у tарньівопсrиріхтьі вбадяли , йак то 
було. Пойіхала цала служба там до tарньівонсtеріхту і вробіrли про

токул, й�ік сьи пприбрау, жи буу до половИ11 и  пирибраний ва даму, а 
ГОЛОВа була біскупска, а ві н J ТЬЇМ с·rрfлиу ДО н еrо , бо Н И  впау, ШЧО . 
то було, бо йиму вИ:дало, жи 'l'O буу дьітr,ко, а в дьіrька вробИу сьи 

пан 6фіцир. І тоrо жом r11,ири цалком увільпИJ[И . 

3ап. в липни, 1 902, в Пужни&ах, Бучацького пов. вiJJ. Брон. 
Яжицькоrо. 

99. Ніиь за�tість страха. 

Я був тоrди у войску, с,�ужив єм у Дервентї. Сrою рав на вартї, 
а дуже темно  було, така пітьма, що на два кроки нанеµе;\ не виµ,ко ; 
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нараа чую, щось чалапав. Я кажу : Гальт ! раа, г1шьт -- другий ра3, 
а воно йде, тай Иде. Як я крикну в тре'rий раа гальт, а воно не стає 
і чую що вже бливько, тоrдим с rрілив ; як стрілив єм і щось велике 
упало, аж болото розтріекало <.;Я, том аж вастив. Як учули  другі, що я 
стрілив, поприбігали, бо І'адали, що то л аастрілив сї, аасьвітили лїх 
тарню, а то кінь л'ежит, турещюго конє вабив-вм. 

3ап. 1903, від Івана Оварка, в І ванївцях, Жидачівського пов. 
Наталка Левицька. 

100. Жuвиіt страх. 

То у йидньім сильі - !ІИ пампLитайу йакурат котрім - ходиу па
рубок до дьfуки на вичирн:Ицьі ; а то була ньіч погідлива. ПостилИ:rи 
на дворі спатп і 1'ам уеьі польигали. Rін сьи ни мау й:ш дьістати, ШЧО· 
б:И го ни в:Идьіли, а він в:ИльіfІ на хату і ки;�;ау 3 rо.р:И каміньим. А llitK 
онИ сьи носхапйИ:ли і усьуда оббігали,  опшукали і ни моrлИ ньічо найтИ 
і усьі увнали, шчо то шчось 3лого воііувано  по обісьтьу. І с того страху 
ноутьікали до хати, кілько дьіjка впала своііі �цогади і лиш:И;�а сьи на 
дворі. Де йи вбиточньі хJІопцьі, то ни тра й влого духа. 

3ап. в липни, 1902, в Нужниках, Буча��ького пов . від Тимка 
Гринишиrюго. 

101. Страх і садівпики. 

У КосмИ:риньі садь1уник найм:Иу сад. І наnм:Иу два сторожі. Бул:И 
файш,і ііаблука і тих два сторожі сцьіли під йа6льіпкоу. 'Али  хлопцьі 
аьібрали сьи і радьи сьи, йак би садьіуникіу наnудити, абн м:И тотИ йаб
лока обірва11и. Один кажи : Чикайти, обірвем. Йа вайду, воаьму ш:Ипку 
кучму, убиру СЬИ1 СКНІІУ С СеQИ одежу, білу СОрОЧКJ майу, риміІІЬ СХО
ваuу, шнурком сьи пітпирежу, ноги білими платниками нообвивайу, а 
вонИ си будут гадати, шqо то умирлец йде до них. А так 1�в:Интар буу 
блИ:ско. Йа вfйду с цн:Интари і бу µу  цітскакувати, а вон:И <;ЬИ напудьит 
і ноутьікайут, а ни підети у йабдока. Тай так ароб:Иу. Йде попри ц в:Ин
тар, аач:Иу пітскакувати, троха нап:Илий буу, вач:Иу штальира (гайдука) 
йти по садьі, тотИ сьи сторожі напуди;ш тай аач:Или утьікати . А той 
шqе душqи ва п:Ими пітскакуйи, аж ва1'нау йіх у льіс. Тогд:И сьи вирпуу, 
нрийш6у до буди, де тот:И сторожі сидьіли під йабльінкоу, котра була 
найдорошша, прийшло ШЧt! с трох таких, ровгорненьі, обірвали Иабльінку 
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дор6шшойі йабльінки і уже uима йМлок. Кажут : Тени'і опирі ! Ото 
було алапати та бИти. 

Зап. в липни, 1 902, в Rоропци, Бучацького пов. від Олекси Сав
кового Сеньчука. 

102. Садівnи1'и в бочцї. 

Ту садь1у11икИ у Короrщи стирегли иаrод. Садьіу1шкИ си:Lьіли у 
будьі, а одИн, Кур:Ило А uдрійишин, балакайи : Йак би ми у крапи хоть 
дві дьішчиuьі йагід ? - А двораки кажут : Та йак украсти, йак ВО ІІІІ 

пильпуйу т ?  А той Кур:И:ло кажи : Украдем ! Типер дошч йде, йа у биру 
сьи по шльахоп,ки, попітпирі;зуйу сьи мотусками, а сам с1,и памашчу са
джиу, аробйу сп роги на го;1овf, понамотуйу па топі: роги чорних стирок, 
аби ни піанау, приуйИжу СП чорним сукном на голові ТОПІ роги добри, 
а воuИ си будут гадати, шчо біда. Йа піду до огньу і буду пітскаку
вати, а воші сьи напудьи  і уть і ІJу r І так аробИу. Йде у сад, вогонь 
садьіу нив:И: наклали, а він пітс11акуй11 , .йде до вогньу ; ,'LИуйи сьи с:цьіу
никИ, шчо йде до вогньу, та.й сьи навудили. Д:И:уИ:ит сьи, роги па го.1о ві , 
чорни, ;замаш•1ени - ей НИШІJlСЬТЬИ ! Отойа·rа така дьішка, Ш Ч!) мала 
три льіктьі, тай вальі!!ли оба садьfу11ию\: у дьішку, і ньіц пи вИтко 
йіх. Али той сад буу горб похИлий пор:И:;що, д':> двfста крокіу, шчо  
литИт добри. А той йак  трути у 1'0ТН са;�.ьіунию!І 3 дьішко у' полетьіли 
у долИну, аш сьи ва пИ�и :закур:И:л:о. Пото�клИ си посИ, гоrови у дьіш 1�ьі , 
шчо тепьrий пепд мі�а ; Пак тарахнула дьішка ДО плота, кажут : Сисе 
паша фаИпа робота. Бодай тьи Бог нобИ:у, шчос пам вробИу. Вою'r ві
так до Йаrід, а ті J3ЬІІЛН дві дьішчипьі Йаrід і утьіклИ:. 

3ан. в липни, 1 902, в Коронци, Бу1Jа11ь кого пов. від Олекси Сав
кового Сеньчука. 

103. ЗаJttість страха �ївчипа. 

Я йшов Ї3 села 3 роботи, маИстерки, і мав- єм сокєру . ТаИ як я 
так йду , дивлю ся у кінци у городї стоєт щось біле у бвпнї і шолоr�аР. 
са. Я питаю сї раа : Хто там ? - Не обвиває сї. Питаю сї другиИ ра2 , 
не обвивав сї ; а мене дуже лєк вібр :щ таИ кажу : І\ажи хто ти, бо 1ш 
даю сокиров ! Аж тогди обіввала сї і ви.йшла а баипи дївчипа сусїда. 

3ап. 1 903, від Івана Оаарка, в Тван івцях, Жи;1ачівськоrо пов. н�
талка Левицька . 

ЕrноrРАФІЧНИЙ 3БІРНfШ. т. XV. 
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104. На.-,.tість страха - в.ло,ZJ,їfі. 

Я Ишов із вечирниц - було вопівпочи, вже иерші кури піяди . 
Аш мижи плотами на доро3Ї я В3дрів шос чорно1·0 - віправди - а нас 
два ішло. І 3арас то чорни і шло д' хатї. Там вдна вдовица мешкала -
я си дужи опудив і тот другиИ - обидва- смо си о пудили, бо в нас 
тоrди вмпрали на дифтирию - воповідали, жи ходит така б6ла. а вішов 
на горбок ів ним, с товаришом, а під цвинтарим старим па дороаї стояла 
внов якас жінка ф кожусї такім довгім і в хусьцї. Али ніч була ясна, 
бо місєць сьвітив, а морос такий був, аш искри скакали. І я в1дрів і 
мипї пішов морос по;�а пле11і і чупир минї став дубом И то я си гірши 
бу в опудив. а гадав, ШО МИ пімреМО С ТОГО Страху, бо ТО пас боJІа ПИ
рИНШЛа. Н хотїв крикпути, шо то, а то апї ти ни дало говорити. Н 
другИ рас  хочу крикнути і пи  мош було анї слова промовити. Н ввєв -
три рази пирихристив си і r>рикпув : "Хто то ? "  - А тон товариш мипї 
ПИ ПО3ВОЛЄВ КрИЧЄТИ, бо, кажи, ТО МОЖНа ОНЇМ іти. а ЩИ рас крикнув : 
" Хто там стоїт ? "  - .А  то обізвало си : " а ! "  - Питаю : "Xro ? "  -
" Н ! " теИ вадом вачєло відходити. Відїйшло - в на два р а1и буком 
кєну1·и, теИ обернуло си і п ішло. Той товариш минї :кажи, що лїпши 
було, моИ, ни аа11іпати цу біду, бо можим повимирати. А я вму кажу : 
"Говори, як умерти, то умерти". от видиш, як би біда, тоби була си н и  
уступила, али то шос ипшоrо вст. Ми стоїмо на  тім горбичку далї, бо 
бої�10 си Ити до дому, бо нам дало страх, а то перши, тото шом видїли 
чорни, лїви д'  пам до гори. - Ми дїсталим виов страх і хотїлим утї
:кати. А я собі подумав : " А  нан буди, ШО буди, то  ни буду утїкати ! 
І ввєвим бук міцно в руки і так собі думаю : Як минї шо  скажи, то пи
рихристю си тей па  відлє рас дам,  а 3 него має. потичи лиш деготь, бо 
так кажут людп. Али то приИ:шло блищи, тей кажи : Слава Сусу Хри
сту. - А ми ввдріли, шо  то чолов ік ; а в ін  був у дрантиві ю·орнений, 
в сардаку чориїм аш по аеnшю, а був малого госту - присадкуватий 
і в капувї і в постолах обвито багато онучами. Вдавало си, шо  так як 
нкиИ жебрак. Н вже вздрів, шо то христиющка душ а  і вачєвим єго пи
тати си : "Шо 1·и ту робиш. Ввітки так піано ходиш ? "  - а вже кури 
перші віпили. А він :кажи, шо я Иду до Тодосїн: Лаваренка моло
тити ! Кажи, шо : Н там ва міру Иду молотити ! - Н єму кажу : " А  
чому н и  йдеш дороrов, али йдеш лопіт х ати -- лавиш ? "  - А він кажи : 
., Бо ту стежка була".  - "Була - як була, а типер ниft1а. 'Го лиш 
влодїї так ход є в ночи ! " - А він мпнї вакручув, питає сп, ч и  жінки  
пи  в ид  ї в  якої. - А я кажу до свого товариша : "А  вп;цнп, шо  т о  ва 
жінrса була ! "  - а тог ди єrо ввв в ,  ввів на долину, али ва мус до тої 
хати , де він ходив коло неї, а там бу в ві пущений пацюк с хлїва. То 
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видко було, шо то влодш. Н вачвв будити у хатї ту удовпцу в rітьмп  
і uп  мош було си добудити, бо  відай їх чємос об��арив. 1Іевпе, шо я к  
обійшов кісткuв в мирщt х ату навкруги, тей сьвічков, ш о  у мирав мер
твец, тей кажут, шо і добу буде спати. Али я вачєв, гуркати в вікна, 
кричвти, 1•а єм  ледвп-пп;rедви добудив їх. Вони васвітили, нтворили хату 
- аш увішли ми до хати, тей того влодїя увели, та я тогди вачвв 
в uего протокул кєгнути. 

От, видити, Я І\бим були втикли віт того чорного, шо то було, ·ro 
бим був і до сиго·щи казав людим, шо шос пирпходит чоловіка па до
ровї, а так ни віру пї в що ! 

3ап. 1903, в Русові, Спя1·инського пов. від Ілаша Вахнюка, О .  
Деревяпка. 

105. Страх кида6 'ЧОJІовітщ в гноївку. 

Йак йа буу у Цапіуцех у ксьондва і вИйшлисмо по вичері с кух
ньі, наймити пішлИ до стайпь і  спати, а й:а п ішоу до стодол:п і увьиу 
йпм сьньіп сушивИцьі, хтьіу йим кИнути на ньіч пИрпт свой[ коньі. На
колИм прпйшоу коло вилИкой:і гнойапки і пьіц йим ни в:Идьіу, тідько учуу 
й:им йак:Ись шелист і онампьптау йим сьи аж на сиридИньі тойі гпойапки 
вИшши йак по пой:ас, бо була TJKa глибока. І вачИу йим тогдИ кричИти. 
На крик вИбігли нарупкИ вьі стайпьі і помоглй минь і  віттам вИ:льісrи. 
Хто мине там усадИу, то пи внайу, бом ньікого коло сеои ни вИдьіу. 

3ап. в липни, 1902, в Пужниках, Бучацького пов. від брата Гілярка. 

106. Х.лоп у тоївцї. 

Пішоу хлоп с Коропцьи до Вістройі на правник у полИвапий 
понпдьілок. Напну сьп добри. Йде с правнику і собі вигоикуйи. 
ДИ:вит сьп нарав, біжИт пацьИ. МИ:слит він соб! : Траба влапати та буде 
на виховок, бо йакесь було дужи файнп. 'Али йшли більша ль у ди в ваду 
него і наупирід него, а він собі мИслит : КобИ тотб пацьИ ни квичИ:ло, 
тоби�1 сьи охоронну, шчоби ньіхто ни вИдьіу та би було мони уже, бо 
йак хтось увдрит, то й скажи, ·ra тоИ rавда відбере. Буу він у новім 
кожусьі, ши такИк, шче тогдrr тьілько від кушньірИ. 3акИ:нуу він полу 
тай тотб пацьИ піт полу і зачИ:у дужи утьікати. І помипуу усьі .  А так 
дужи вьіпр1у, шчо мусь1у кожух с себи скИнути, таке тото пацьИ булб 
�щшке. І Ірпньіс в ін  до до�1у, а у него була обора, а па оборі велrпщ 
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І'ІІОІІИІІКа. І він попри туту rnоиинку аач:Иу йти с тим нацьИrим ДО хш, i
ra ; а оно СЬИ ніо,ирло  тай боуть ! у r 110ИИ1шу. А н і 11 хап аа н огу. А 
воно ско;"ильгувало ним  і пиривирнуло Ииго до гноИИн к и і 3ачило п 11 м  
у тьі rноИИ11цьі пиривиртати на усьі боки . Увдріу в і н, жи н и  жерти, вачіrу 
кри чИти до бr, ата : Ню 0 .10 ,  Н ико:�о ! ВіrІіди но с хати,  бо йа собі в 1 а
иау й акес шщьИ ua дороаь і та таке м о t�ни, ш ·ю м11ьи так валкуйи ,  ш •10 
о - по rноИИицьі. Йиго брат діrвит сьи, коло 11 его пьічого нима, а в і н  
п о гноИИпщі таньц1,уйи так, шчо аж гнойИнка поuерх него брИскаі1 и .  
'А11ьі му оч:ИИ н и  в:Иг1ю, ш ч о  с кужуха ароб:Иу т а к  й а к  сирдак . Кажи 
до него : 1'а ти удуріJ, ци шчось, jТпИJйис сьи, тай ск3.чиш по rноиип 
цьі ! - А віп кажи : А сисе котроііі. Таке було файни пацьИ, тай дес 
под ьіло сьи. - А брат  кажи : Та йа вrі.дьіу pauo, Иак  йшло на вfгпу ст, 
Ш 'ІО  було фаЙ ІІИ, бо мало кужух бі.ІІИll на  собі, а тиrrер 3робИда сьи 
віуца, бо аш ТИ'lе 3 него. - І віл�і� 3 rнойИнки і пішо в спати і скін
ЧНJІО сьи. 

3ап. в лип ни, 1 902, в Лужниках, Бу чацького пов. вщ Я:. Мах
новського. 

J07. Страх вбитl(,уfІ ся пад чоJІовітю.м. 

Йшов-єм 3 міста, а була вже п іана година  і 11уже темно, таlі яку
р ат у пів села падіИ шов до вдибапл яю1і1сь нан.  Я: хочу Иоrо обмнвути ,  
а в і 11 не 1 1ускав ; куди я ,  ту  дай в ін ,  все ми J\Орогу . заступав. Я: тог ди 
ще не боя н сї ,  бо ГJQаввм, що 'ГО 1Іетрушески і1 (rJ.цa з нашого села) 
тай кажу : Чоrо хочете п. Петрушескиі1 ?  - А в і н  кпив люльку н а  
довгім цибусї, - і л к  не посиш1е вскрами в тої люльки. - Ой, rадаю 
си, а то що таке, аж єм застив. А в і11 стовт, не  уступав сї. Тогди н 
вве рпу 1: з дороrи на місток, тай гадаю си : Ти бу деш стояти, але конче 
колисr, п ідеш, тогди й л си піду. - Але ю '  вм іно сїв на той патик, 
иарав ми спати схотїло сї - на смерть спати, Тай га.�,аю си : Я: всиу, 
продрі маю сї, таИ піду ! - І лк вм  уснув на ті�т пат1 щї, то тогди вже 
нїц не памятаю. Тогди вввв мене, нїхго, лиш в ін, най: счиває від нас 
х рнщених і від нашої хати, гай 3анїс мє до хлїва на трете обісьцв ; 
тоrдн розібрав мене  чисто, саком-пак, ви�ув, гоrди взвв, нвинув мв гий  
у к :тубок, ·rей ва толочив  у соломвнку,  завбіл ьш ки на ч вертку . А шматв 
мов вібрав до купки, вмвцкав, споднї чисто по;\ер і всьо гет в чоб і тьми 
кинув у гноївку перед хлївом . І тоrди, не знаю, чи йому вже Пан Біг 
не  допоміг , чи кури запіяли, що так мене лишив. А як вм  сї рано абу-
1�ив1 то це �� і �·вм сї, апї  рушпг:r1 я нї !JИлїагп 3 тої соломєпки, аж єм сї 
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В )ШJ в пев перевернув,  таr\ вм В ІІЛЇ3 . Н к- жеж уже ви лїо - єnr :1 тої со

лоnr є н 1ш, то са м  с!'бе  н а стра ш и в-єм с і .  Що . ао nтнов сr . 1ло  сї ? Де моє  
шJІатє, щ о  а · л и ш }' сорочці ? Де а в ?  Н ї <1ого п �  тєм .1 ю .  Тогди 3ачив  в м  

ш.1 кати двириіІ ; а к  єм у же в u аlіш о в лвері,  отвори в і стє3ІИВ сї, д е  я є,  

тогди ва 'І UВ є м  ш s кати ш матє. А у кутї у хлїв 1 кач ки сидїли ; я гадав, 

що то м()я нолотєн ка білїв сї, таИ улї � n1ежп на'1ки ; качки в а к в ака :1 и , 
а ш е  1 Иf · ІІНJ влєr\ сї, ьибі 1є .u :Jo стр а х и  н а  д в і р, тай у в  рівєм н і д  порогом 

у г п оївцї своє шматє ; взєв-єм,  то всьо такє чуп:пе ,  мокре,  тай утїк до 

дому. До полуд н є  нїчо ми н е  було, а в і ;L полу .l tІ •> вачив ми стра х бра ти . 

А я к  є м  лег у ме '1ер с пати, то в п а в  десь так ко;� о  п і в п о ·1и, прийш л и  

д о  мени  пани, п оставали  па в о коло в ;r юл ькам и і п е кл и  м е н е  вог 1н,оn1. 

'Гак бу л о  бів  три дни, аж третоrо дня, д а в - є м  сп в о .�у с ь вєтити ; і як 

ми вже о сьвятил и во ;tу, то ки нул о мнов  у косцьолї до ве млї і відраву 

вснув-єм. І як-єм тог;щ вспув, то снав-є�r п ів  доби. А від того <1 ису 

вже Богу дєкувати більшим  го не видїв. 

3ап. 1 903, від Івана О •шрю1, в І ва п і в цr,ох ,  Жидачівс 1,кого пов.  
Наталка Левицька. 

108. Ятс страх завів бабу в вО/І,У· 

Йшла lіи ;� н а  6 аоа, Галу ш ч и ка . від корбу в д в сJр а  І нокаі3ау li i  
С Ь ІІ  х ло п і кажи : Хо ні. 'Али TJll І ван Чемний буу н а  той час н а д  

вод6у , н :Исчи трох и і ливну � 1, 11 .  3авіу, той иrч{ч би, у вб;1у бабу і вб
JІJІТ rr o во.�ьі д6у ги ї� ю1ва 1 о к. 136 : ит Пі і баба усе : 'Т'ал ап- талап ! 'Али 

Iвtl.11 Ч е м п п й  п и  віrдьіу тбго х :1 6 п а , лише бабу у водьf. Д:Ивит сьи, баба 
х 6диr 1 10 водьі, а Іваu Че11 н и И  уодріу, жи то н и  в Богом і бойау с ь и  

в і дщ в а rп.  А ж  Н і! ре ш � ь і  чуlі п ,  JІІ Ч ІJ т о т а  баба кажи : Ббжи м і й ,  Б6жи. 

Шчб йа ку му 'в:И н на ? - Зайшла у гльи ббку воду . �ач:Ила сьи Богу мо

лИти ш q u r o  і ІJ{іішла п а  б ерИ І' жива.  І д• J  иИ: н ь ка шче rа3;rуйи.  

3:ш. в липни, 1 9 0 2, в Кор б 1щи, Еу'шцького пов.  від Олекси 
Савкового. 

109. Страх і баба. 

І )улі Х рапбуска йпдна. 'Али йшла с пбгрпбу вц Даюіла І\ул и 

кбус �;ого, ш ч о  х о вал и ,  11 іона уже год:Ипа, кидану в е р ш у  у вб,rу п а  риоу, 

чуйу, ш •1ос  тріш ч :Ит.  А л и  чуйу, усе крич:Иr : l l ii П Li О р нат6ска , rr iп 1, i 
Ор;16уt:ка,  116 щй руку. - Но кав али йі сьи у водьі пок6 И і ,  3 апут а . 1 а  
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сьи у верби, ни могла вльісти так раптом. Тато надь1ишлИ с сила шено, 
піана годИна, аауши льубИли говорИти пацьир йак йш:rи піано, чуиут, 
трішчИ:т нат тоу глибоко.У водоу. :Кажут : То хто ? - Йа, · паньі Хра
ноуска АнтосИха. - А йа віт rи крИкнуу : То ХТО '? - А вони : То ти 
Олексо ? - Йа. - ХодИ суда. - Відратували ми с того місьuьи 
с тьишкоу бідоу так, Иак вакопана була, вітьигнулисмо Иі с того місь
цьи, уви;�И ми йі до хати, дивиса робит у хатьі, шшітріІмок, бо влим 
дух приступну до нейі. ПривилИсмо у тото місци, де йійі киrло, і видем 
до дому, до мімі, вачИли сьи виртати навад на тото місци. Кажи : Шчо 
1'И робиш во м ноу, куми ? Т<tм Ии моИа кума Орпатоуска, шчо мньи 
клИчи і Орлоуска і пан ьі 3амолотова. Ледви ми Иі вітги віттьиrнули, 
шчосмо сьи доб:Или до йійі дому. 

3ап. в липни, 1902, в :Коропци, Бучацького пов, від Олекси Сав
кового Сеньчука. 

110. НІ: страх хотїв утопити 'ЧОJtовіка. 

Кривеньким Никола буу у rуральии. ЗачИу просИ:ти Тильісьньіц
кого rурал:ьника, шчобіІ го пустИу на вичеру руску, па сьвитіІИ вечир 
до свого шваr'ра Фещ,fІ Рожнового. Іде він від Федьи Рожиовоrо на 
СВЇИ час ДО І'ура І ЬИЬЇ, студьінь, моро а, іде в і н  ле;LОМ тай ГО  утоумаСИJІО 
у воду. Він вітти сьи ратуйи, а шчеаби кажи : Йа ти бе ни пушчу вітци. 
- Лапами сьи вербіу пад берігом, ломит верби ва собоу і ни можи сьи 
віратувати. Аж учуу Ииrо шваІ'ир 3 дому, ШЧО кричИт : Хтv у Бога ві
руИи, ратуйти ! - Учуу по йиrо rолосьі, прибі1 айи, кажи : То ти, шва
rри, Никодо ? - Кажи : Йа. - ХодИ, відавьИй. - Колі�, кажи, ни пу
сками. - І ровrорненим уже у водьі, кожух так са�10ш лишИу сьи 
у водьі, шче й ФедьИ покіІг влий дух у во;�:у. Ледви сьи по rодИньі 
віратувади с тойі водИ, дедви Кривенький Никола шчо до трох місьи
цьіу приИшоу па місци до свого адороуйи. 

Зап. в липни, 1902, в l\оропци, Бу<ruцькоrо пов. від Олекси 
Савкового. 

111. Страх втягаr; паруб1ш ni,4 nJtuтy. 

БулИ МИ и йидпіІм хлопцем  иа вичирпИцьох. А той хлопиц, то буу 
побирижпикіу син, мешка.У у льісьі, а ми ходИли обидва на виqириіщьі 
до Пужuик. Були щн доуrий час. Потому він к�жи до мени : Ходьім 
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там ДО мени тай пириночуі!иш у мени рано п ідеш до пась іки . І ми 
вьібраЛИ СЬИ і ПЇШЛИ. Йдем МИ биа ЛЬіС, а Йа СЬИ від него ІІрИЛИШНJ 
вва свойі потреби, а він п ішоу і сьпіваИи . Потому йа ва ним вач:Иу 
Ити так можи о десьіть крокіу від м ени, він йде на пиред і співайи ,  
а йа в а  ним.  Там була стешка, котра була бл:Исша д о  долу Д О  йиго. 
А в ін па ту стешку пи ввиртайи, аJІи йде дорогоу ШІ м іст, бо туда 
такжи дорога вела до дому до йиго. А йа си мИшльу : Він пи хочи сьи 
росИти, тай  пішо.У па дорогу. ТаИ йа ва ним. Ту параз доходит до водИ 
і отйшиу сьи . Уже пи співаИи. Мйшльу собі : То він пеуни вогорит па
цьір .  Тай уже сьи до него ни  вітзивайу. 3ьійш6у жи й йа до водИ, 
а йиго десь нима. Йа мйшльу : То він пішоу до дому упрост. lІриходжу 
іа там до йиго хати, ваrльидаИу ва ним, нима. Чуйу ГОЛОС іакИсь та
БИИ проравлИвий, нь1ои дьіrьчиП. МИшльу собі : Та сьиівай си там. 
І стау йим  і стойу. ЧикаИу на ие �·о, а іlиго и има, тілько тоі голос 
чуіу. МИшльу собі : Він десь можи й васиуу па дорозьі , бо буу дужи 
оспалий. Биру, йду. Й 1у, слухану, а шчось крпчИ:r так у рові : Божи, 
ратуП мипе. Вйпровадь мине віrци. 'Али ГОЛО(; вмінйу сьи. Уже тоrд:И 
і ііа сьи напудиу. Тілько, жи хочу сьи иириконати, шчо то Ии. І по
воли поступайу сьи ДО ТОГО 1·олосу. А там була илИта така висока, шчо 
трима;rа во двацьіть м е 1р іу широкости, а ПО ньі вода бігла. А піт тоу 
плйтоу було иорожно так, ІІІ ЧО можна було мешкати. А іиго там  3апро
вадило. І так ГО укач:Ило у тото болото , ш чо там бу;rо , Пак би хто 
увьиу і наумИсии обльіпИу го.  Йа пр иходжу л:о него, тай крИ'ІУ до него : 
А ти шчо ту робиш ? А він йидн:Им r611осом вач:Иу кричИти : Аіай, rваут ! 
- Йа кажу : Ни  бі сьи, та то йа. Ледвом го опампьитау. І тогдИ:м 
йиг6 вИ:провадиу вітти тай кажу до него : А вИ: �,иш,  йаюі:U то ти му ,�,риіі І 
Ти yre в дьітьком йдеш на пири кори , а ь:Идиш, шчо він ти вроб:Иу, шчо 

типер й ти вигльидайиш ДО него, так тьи обльіпйу. А в ін сьи пьіц н и  
обаивау, аж д о  рапьи і тріс сьи цьілу ньіч. Віт тогд:И уже ньіrди сам 
ни йшоу і усе сьи боііf т. 

3ан. в липни, 1902 ,  в Нужниках, Бучацького пов. від Я. Мах
новського . 

112. СтраХ) вавертаr> 'Човеп. 

Ходив я: до дївч1ши і вапіанив си там . Виртаю вітти вже пінно , 

приИшов і д  човпови і сїв, уаєв друк ко 10 себи і ЛОІІ'1ту і сїв коло 
човпа. Чую". а гори водов живе чолові к  поверх: води. Я: н окім лїау 
в човно і перевоаю па 11ей б ік .  І л пришо в до берига, а тот човном 



вовсїм пудну в на тот б ік ,  де був упирет . Вітак я в пов ВІШУ ш1 П<?ЇІ  б ік  
- ;знов так  само - внов  м ине пудпув на тот бік. 13 ітак я мусїв штри
кати ш човна у воду. Штри к  ! - цалком упірнув у водї і вішов па 
бериr, на  гору . А він стоїт на  беривї, па плитї. 

3ап. 1 903, від Дутчака Виколи, у Тулові, Снятинського пов. О. 
Деревянка. 

113. Страх sавоІJUТЬ 'ЧОJtовіка у спїг. 

Йшоу йим в вичирпт'щ попри цнИнтар і н адИбау мине котик. С того 
котика вробИу сьи білин пес. Прийшоу йим  аж до улицьі в н и м  ураз 

і ві гак стешка була ЧНрИз мур і він МІ!Не тоу СТеШКОJ l\OBIJ аж ДО 
жодоба. 3авіу мине у такі покойі, жи Пак И и м  сьіу , то аш сам йим сьи 
ва І Ь ІІКау , жп такі покоИі. Йак Ипм сьіу і васпуу Иим. ПрибудИу Иим 
( ьи, вмервИим, і п и  впау, ци  Ити  ДО дому, ци  ньи, бо то уже свю аии. 
ДИу йу сьи, а ііа па каміньу сйджу у сьп ьіr·у. Йак Иа вобачиу то, тай 
окимиу сr.и тай пішоу до дому. 

3ап. в липни, 1902, в .Коропци, Бу чацького пов. від Стефана 
;\Jирнша. 

1 14. Страх у гораJІьnи. 

Йа буу у Грпмалові у rура,1ьни.  'l'u й  йакуратни, іІак марщ на
стау, ІІUІЩОВИІІ вио1rап и  до  мени ДО спус гу  та:И кажи : П а н ь  і І\осьінr,
ськиіі , Ш ЧОСh у мени кидайи дровами.  - Йа l!бі гаИу 11а до:1 И:11у тамка 
ДО пИІіца, дтІуйу сьи,  нима нr,ічого .  А Па ка ку ДО пе 1·0 : Слух :�:И  но, 
Пак би  так, кажу, лихйй ,  то бим тьи пабйу добри, таіі бис с тим буу . 
- А 1·ак, Пак друга х ата,  іІ и  солодr,іуниі. СлухаіІнм, а у тьі солодьіупИ 
ходит вбіжи - �  И ачмінr, , жйто - аш п6піг саму стельу. А він кажи : 
Слухай, шчеа б и  пирирабіІ�!Ип ш1уки - А йа кажу до него : Ну, хо
дтІ- ж  по;�йвимо сьи, ни  то іJ и прауда .  -- Прихо,щмо, утварйИю10 двері, 
а п.м ходит отакйlі хлопи�� (пока�у є), а ycho вбіжrі у ку11 і 1  усьо у купу 
с накувау. Стоlіім6 �ш, стоіІ ім о, утворИлисмо другу половтІпу, а в і 11 пам 
понад голова �и  іІак  пішо у'  аж rуральпи1 стр і ела сьи .  То :Иа И иго Т ок  
ю� своИ і  0 1111 видьіу, іІак  вас .  'Али  буу млииок, т а к  у другі м  домі , жи 
СОЛОJ, душ:Иш . А то:И �ІЛІІПОК  так мели, жи аж іскри скачут. Й а  при
ходжу до майстра до ста111�иіІ і ,  тай буджу Ииго : Niech шajster vvstanie, 
niech patrzy sie, ze jest bida. - А ві н  кажи до n1епи так : Шкода, 



жис такИй старий, уже майиш дьіти, а такии иис дурнии. Йа тьількі 
льіта спудиу у rуральни, тай бідJі ни в:Идьіу, аш ти увИдьіу. Йа устану 
тай піду, пуслухайу. 'Али йак скоро нима біді1, то бігме дьістаниш 
у пісок. - Виходимо на tальИрйу, д:Ивимо сьи, а там усе : Уйо - ну, 
фйуть, фйуть , фйуть, (свище) ! А йа кажу : No, p atrzaj pan, j ak mielrt 
sl6d. - Та gdzie mielrt sl6d, kiedy to j edynasta godzina, ta parobcy 

asz ро d\vunastej b�drt mieli sl6d ? - Приходим тамки, а він сидит 
на бальку, тай усе : У.йо, фйуть, фйуть ; а коньі сапайут, ледви дИ:ха.йут. 
3альИсRий пирихристиу сьи лише, ша, тіхо стало. Коньі при жолубі .йідьи, 
нема пьічоrо. А той кажи : І йа 30 льіт у rуральни тай шчем такого 
не видьіу, аш ти мене на то навіу. 

3ап. в червни, 1902, в Пужниках, Бучацького пов. від Ігната 
Косїнського. 

115. Чорт гopa.Jtьuuu. 

'Али уже у вимf увьилн мине до іоральвьі. І .йа шчо ночи ходИу 
такжи там до вольіу у ночИ. Рав у вечир йду чири3 гумво, а в і н  ви
лавит еліт кирату, таке пьіби тильи і таr: нарачки, шірачки, аш при
ближіу сьи до мени. І уже тоrд:И сьи нідньіс, йак чоловік, тай кажи 
до мени : Ти де йдеш, Романи ? - А .йа сьи вітвивайу : До rуральвьі. 
А тобі ва шчо ? -- Ну, бо й: ііа йду. - Ну, а ти там шчо будеш ро
бИу ? - Ну, та йак то ШЧО ? Та бив мени rуральньи ни можи йти. -
Та чуму ни можи .йти ? - Бо так. А йака би то горfука була, й:ак би 
ни йа ? - Та йак то йака ? Аб6 тн йі шчо робиш ? - ХодИ во мноу, 
будеш вИ:дьіу ш чо. - Айа, йди с тоб6у, можи бис ми й:акоrо лИ:ха в:И
стройіу ? йа уже тибе добри внайу. - А ти мине йак можиш 3Нати ? 
- Або то ни ти тручіу мине у воду коло млина ? - о пьи, кажи, ТО 
мій брат, бо він мельником, а .йа Гура[ьником (миханьіки убидва - вам. 
брата Філька) . Ході 30 мноу, йа тобі покажу йиго, він прийде такжи 
до мени. - Биру, йду вьі страхом. Приходимо до rуральньі обидва тай 
він від мени просто на кльішток (там де сьи робота студит), подив:Иу 
сьи, помішй:у, поньухау, покушиу тай кивайи го мени пальцем. - А йа 
у такім страху ! Гадайу си : Піду до публьіки, та шче мине публьіка 
трутит в горн на доJІИ:ну. І ни йду. Тай кажу до тих, шчо там булі 
у rуральни : А ви вИдити дьітька, вопди во ? - Кажи : Де ? - АдИ: 
кажи, ходит по rшьіщтоку. - У сьі сьи дИуйут тай жадин ни вИдит тай 
кажут до мени : Йди, йди, дурнИ:й. Тобі сьи уже провиджИйи, бо ти 
сьи бойіш. - А йа сьи вітвивайу : Та то той самnй. - А . він до мени, 
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очи пиривирнуу вітти в rорй тай наставиу ми  ср" у .  А йа  кажу : А дn
віт во, тче ми настауИййи ср"у . - ТогдИ Гуральню> приходит до мени 
тай кажи : Йди, йди пійаку, ни вабауИИИ льуди ; упиу йис сьи, тай 
шчось плитеш. - Тай йа уже стау, тай ни ВЇТ3ИВаЙу сьи, тілько дИуйу 
сьи, шчо дальі буди. А він вітти пішоу, до кітла подивИ:у сьи, потому 
ДО куфи, де ropfyкa, вітак nішоу ДО катки, ровьібрау СЬИ, ульіс у катку 
(цильіндир лиш:йу на верха - вам. батька), вИ:купау сьи і уже тогдИ 
ни внаИу, де сьи nодьіу. 

Зап. в липни, 1902, в Пужниках, Бучацького пов. від Я:. Мах
новського. 

116. Страх тpu.7ttae чоJtовіка цапки. 

Оден хлоп с Коропцьи посад:йу кукурудви на лувьі коло водИ 
у пана, у Мислоскоrо. І там стиріг йіх. 'Али одного ра>у паклау собі 
огонь коло буди і лижИ:т. ДИвит сьи, йде, йак то називайут у Корощи 
льуди шльахтичіу кульбанИ, такИИ кульбан. І відаивайи сьи до него : 

Ти де йдеш, кульбани ? - А воно до него сьи ни вітвивайи. - Ага, по
мйслиу він собі, то пеуни Ровоуский. Ровоуский, а ви де йде ти ? - А 
він ни ві1•вивайи сьи. - А він собі помі�слиу : Можи то добри Мислоу
ский, а Иа так до него каву, тай він моучИт, шчом му гонору уймИу. -
'Али приаираИи сьи льіпши, ни подьібни дес до чоловіка. У вьиу він 
голоуньу і кИнуу у дьітька. Йак вачйла тоrдИ бури бути, буду вівир
нуло, вогонь вабрало, капильух вfсадило аш на дуба, а йиго поставило 
цапки у вільховий корч. І так стойау цьілу ньіч, аш сьи рано спамньи 

тау, а тимчИсом кукурудви вьвьі'ли і ни міг достиричй. 

3ап. в липни, 1 902, в Пужниках, Бучацького пов. від Н. Мах
новського. 

117. Страх тиспе за naJteць. 

Буу ·ry такии пастух. і пас паньску худобу. А буу там, у Коро
пецкім, побирижн:Ик, юш:Ивау сьи Йіван. Йа - кажи пастух - приrнау 
худобу і льИгйим собі спати ; а бууйим навИдау у пйиц йаблок. Али ту 
слухайу, шчось на подьі rульаИи. А йа собі гадау, шчо то той поби
рижнИ:к мине страшиИ:и. А И:а кажу : ГульаИ, гульаИ Йівавку ! Аш ту 
чуИ:у, влавь:ИИ:и с пода і приходит до хати і вачинаИ:и гульати. Йа сх6-
пиу сьи і увьиу йим палицьу і кажу : Чикай, Йівани, то буду варав 
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биу. - І узьиу йим палицьу і по усьі хатьі с палициу і ньіr'де нима 
ньікого. Йа стау і вадумау йи:м: сьи і уже внайу, жи то ни побирижюік. 
Аш ту 6иру і �шоу льигайу. Приходит, йак мине потиснуу ва палиц 
у новьі, йак йим сьи схбпиу, то аш на двір утьік м:Ижи худобу. 'Али 
він приходит і тамка до худоби і кажи : А прауда, ЖИ йа тибе Й ту 
внайшоу ! - І бире і рахуйи худобу. Відрахувау двацьіть штук і бире, 
жине у долИну у бвИни. Він жине, а йа вавиртайу і 1•a1t йим сьи вму
чиу, бо він сьуда, а йа туда і худобу ни пусюійу. Аш ту ухопиу йид
ного вола, йак сьіу на него, то у такі бвИни вайіхау, жим другий день 
нас два ледво у дванацьитьі годИньі внайшл:И. 

3ап. в липни, 1902, в Пужниках, Бучацького пов. від Карол11 
Пшиблукевича. 

118. Я." верби xuтaJtu ся. 

Ту в "житнї" просто, там на доровї, так ва  хрестом не далеко. 
Кобила полетїла на поле. Я сї дивив ва пев, де вона полетїла. І верби 
сї хитали вобидві, а не було ві·rру. Так : одна туди - друrа туди. 

3ап. 1903, в Іванівц11х, Жидачівського пов. О. Деревя:нка. 

119. Я." страх гоuдав "«О"«орувами. 

Як я був парупко.м, ішов тут просто Максимихи. Йду нидалеко -
таке rей кова, rей пес іде дороrов. йду - нїц, нu утїкае. Те я кажу : 
"Ни втїкай, ти ! "  То". я:к си вірвало тей ф куруви - курувини холї
тало, та я став тихо" . Вжи ни видїв нїчоrо. 

3ап. від Онуфрі11 Андрія:щука, в Видинові, Сня:тинськоrо пов. О. 
Деревянка. 

120. Страх і стріJtець. 

Рав йа йшоу с Коропцьи, іду Лугами сьуд:И: на майдан, а мауиим 
ві собоу стрільбу. Приходжу ту на йиден пльац, а той ш1ьац щ�вивайи 
сьи Стадарньи. ДИуИу сьи, стойіт дик і р:И:йи. А дужи сьи було вИтко, 
місьиць сьвітИу. Мишльу собі : 3абйу тибе ! - Стрілиу йим рав, він 
nітскочиу і на місци стойіт. І так йим шче устрілиу два рази рас по 
рас, � він �а кождиlіІ равом піт(щочит і ст4ни і стойіт. МИ:шль� собі : 
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Тра тьи поминути і лишИ:ти, бо то вИ:тко, жи то ни вьвір . .,..-- І шшоу 
йим понад воду, ш чобим пириИшоу на другим бік десь. ПриИшоу йим 
ДО клатки, дИ:уйу сьи, на клатцьі СИДН І' кіт. МИшльу собі : Ни буду 
стрільау, бо то пеуни те саме, шчо йа там стрільау. Йак то бабИ при
повідуИут, шчо біду сьи бйи на відльі. МИшльу собі : Такого кота йак 
йа на відльі удару льуфками, то го вабйу на смерть. � І так у імньа 
божи пирихристИ:у йим сьи і удариу Иим. Рука миньі вадиривіла, а 
стрільба упала до водИ. Стау Иим йак туман, ньічо ни вИджу. Так ва 
годИ11у опамньитау йим сьи, вИ:тьах Ии111 стрільбу в водИ і чирис клатку 
дальі йду. Нидалеко другого берига стойіт таке ньіби подушка на клат
цьі. МИшльу собі : І ш чо типер с чортом робИ:ти ? 'Аньі го пиристуюі:ти, 
аньім бИти ни годин, бом валедво ш чом теплий шче віт першого битьИ. 
Мrішльу собf : Вовьму та тьи копну. - Копнуу йа погоу, а с тоИі по
душки вакурrіло сьи так, ньіби питльована муюі. Так ми сьи вдавало, 
жи ми хтось насИ:пау у очи росснчиного вапна, тому шчо мньи так очи 
пиклИ. І ужем більши ньіц ни вИдьіу. І пішо.У йим дальі. Йду йа, 
а там була у льісьі хата дауно, али тогдИ тойі хати уже ни було, 
тьілько сьи лишИ:ла пиувИ:цьа, а ту ги на мойИ ш'!ісьтьи вачИу дошч  
йти. МИ:шльу си : Сховану сьи до  тойі пиувИцьі, б о  ми  було шкода ка
пильуха. І сховау Иим сьи. Йак сьи дошч прильльИ:у і так льльиу пару 
годин, а йа у тьі пиунИ:ци сидьіу. Йак сьи пиристало льльИ:ти, вилажу 
с тоні пиун:Ицьі і уступну йнм иару крокіу і гі дурнИИ обгль:Инуу сьи. 
Бо то ни дурно баб:И кажут : Йак йдеш, ТО ни обгльидаИ сьи, то ньічого 
влого ни вобачиш. А йа того собі ни вапамньитау, ім сьи обrльИнуу. 
Диуйу сьи, стойіт йакИсь пан такИИ ньіби йакИй граоИа, у чорньім сур
дутьі1 у чоботьох шварцованих, кайстир такИИ в на метир і льульку 
куриr. 'Али такни огонь сИ:пли, ІІІЧО можпа кукурудв спичИ і на мени 
д:Имом дмухайи, бо то було блИсько. А Па сьи так спудиу, шчо ни виаИу, 
де стойу. І\апильушнна упа;rа, мацаИу сьи ва тодову (вимна - вам. 
Я жицькоrо ), а волосьи стойіт йак прутьи. Підньну йа ту капильушИну 
і сховау піт паху ; а тота капельушнна вачИда трішчИ: rи, бо то була 
с соломи. А Иа собі rадаИу : Йак сотонник учуИи (буде сьи сьміИати -
вам. Я:жицького ), то можи приступит блИшче до мени. І так Иисмо С'І'О

йали обидва с піу rодИни. МИ:шльу собі (дам йа тоб! - вам. Я:жицько
rо) : Тобі усьо йИ:дно стона ти, а йа буду вачинау тьікати. - 3я.чИу 
ііим сьи поступати у вад, а там буу в ваду пень. А Иа бис пньи : Ге
rеп ! Йак йим сьи схопиу, то уже тоrдИ і страх від мени відлетьіу, 
а так йим тоrдИ утьікау, шчом сьи аж дома обгльИнуу. 

3ап. в липни, 1902, в Лужниках, Бучацького пов. в ід Л. Мах
JІовсь:коrо. 
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121. Страх у пасїцї. 

йіхау йа  на ньіч у суботу. І там коньі сьі лишй:ли пасли сьи 
бис цьілу нидьільу, бис цьілИИ: день. У н идьільу у ве •шр йшоу ііа до 
пих, а там ночувау ш че ііидеп 30 мпоу і вдибайим сьи обидва. І він 
иаИ:и пса і йа майу пса.  І йдемо обидва. Аш ·ry чуіію1, ііакісь співаііут. 
Він кажи : Йдут в 3арвашіц1,і і співаііут . І Идем дальі. Аш приходим 

пидалеко, а то у пасьіцьі йаюісь співаИи. А він кажи до мени : ЙакИ:сь 
пйаниіі, вирньім сьи. - А ііа .кажу до него : т,1 ТІ! сьи п Ианого боіііш ? 
Нан в ін  там собі співаИи. І так смо поуставали і радим сьи. Аш ту 
пес ііиден ва другим і поутьікали. А ііа кажу до него : Ходьім. При
ходим просто пасьіки і мине скортьіло покривй:ти сьи. А воно скочило 
с насьіки і васьn1іііало сьи і стріскало у долоньі,  тогдй: вачй:ло гульати, 
а ми вачИли тьікати аш під льіс. А воно йде бі!с поли і вогнем с:Ипли. 
І приходит до копий і вачинаИи Иі3дИТИ. А ми стоііали під льісом, аш 
ту нара 3  ДІІВИІ\І сьи, льіс горнт і ЛОJІІН L' сьи, а ми тьікаИим до гори до 
дому. Аш ту в ибігайим у половнньі поли, уже ньічо�·о ни чути. А там 
вноу льіс буу, кула МИ маш тьікати. Ми прибігайим ДО самого льіса, 
а він уже пирибіг нас і стріскау у долоньі і вачну сьм іИати сьи. Нараз 
вноу л ьіс мани СЬИ і ЛО:ІІИТ сьи. Ми. обирпули ДО коний,  вноу аш під 
льіс і �·амиисмо пось ідали ,  босмо сьи бойали. Аш ту ш че йиден надіііх ау 
j кричну : Уйи ! А в ін  кажи ДО мени : Йа буду крИ'ІІІJ, най живенько 
йіди. - А йа кажу ДО uero : Най, ІІИ кричи, хто внайи, шчо ТО ва 
йидеп. Уже майим йи;щого, шче ти 'І'ра й другого ? - Віп кажи : Йа  
таки буду кричну. І єачну крич:Ити : Домепьцьу -- на  і - А в ін  сьи 
вітвинайи : Чого ? - Йідь живеш.ко , бо ос1,ди йи  біда. І тогдИ схспиу 
СЬИ бОрШИ ВЇД мени а Йа ХОПИJ ГО С f, ІІ ва ІІЛ еЧ і і ваЧUЛИСМО ТЬЇЕ<аТИ . 
А йак йим йиr6 дьігпау, таИ ЙИ�І го трутну нааат себи. А він схопиу СЬИ 
таіі nине дьіrнау, тай мине тру 1 иу нааат себи. йа обгш.Иuуу сьи, а той 
чорт роспуст:Иу папцьі тай туИ мине  за плечі злапати. Йа йак крИкнуу 
і упау йим до випьі, ужем ни м і г  дальі тьікати. Аш ту прийіадит той 
третий до мевп. І устау йа, то шче так Иак би ст:Ирту соломи запалИ:у 

і ІІІІ 3НаТІІ, де СЬИ ІІОДЬіу. 

3ап. в липuи, 1 902, в Нужниках, Бучацькоr·о пов. від [\аром� 
Пшиблукевпча. 

122. Страх ровпитує. 

Раа йшов-вм і :� села і я к - у 1шнив· вм сї коло в1'омосцьової б рамн , 

закликав хтось : Іване ! - А я :кажу : Чого хочеш ? Але нїqо не від о-
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ввало сї. Я: вачив анов йти , а воно тогди каже : Де ти йдеш ? - Я: 
кажу : До дому ! - І як-єм скавав, що йду до дому, то такий мене ляк  
вібрав, що  не м і г  єм кроку ступити, воJrосє дубом стало, аж шапка під
лївла до гори і так стояв єм може в квамдранс. Потому вачив-вм по
воли йти і все мене щось гий-би пе пускало, але що то було, до нинька 
не внаю, бо нїчо1·0 пе видїв. 

3ап. 1903,  від Івана Оварка, в Івавівцях, Жидачівського пов. 
Наталка Левицька. 

123. ЗJІодїіt перестає красти 'Черев страха. 

Раву йиднбго стау йа у ноч:И. А йа так:Ий вв:Ичай мау, жи усем 
льубИу ш чось піт:И і украсти. 'Али биру і Пду на други сило і нь1чого 
там ни увьиу, бом ни мау йак, бо бул:И польіцийалти. Виртайу ввfтти, 
м:Ишльу соб! : Поверну йа до кбршми і ЖидИ врабуйу. Аш ту диуйу сьи, 
йіди йакИсь йиднИм коиьбм. І биру і сьідайу і йіду. Д:Иуйу сьи, а він 
виве йакісь тельбухи .  А йа  биру ньіж ваа хольИви і ріжу. Йак йим 
пробну, аж воrпем посИпало на мени. Йа тогд:И скбчиу с фірн і хтьіу 
йим бИ:ти того фірмана. Діrуйу сьи, а фfрмапа нима. Кінь сам біжИт 
дальі. Биру, доганьИйу коньа, сьідайу і йіду. Прийіжджу йа коло кор
шми і хтьіу йим повирнути до кбршми. Д:Иуйу сьи, а кінь біж:Ит. Йа 
тогдИ вирнуу сьи  і доганьайу коньа. Ни м і г  йа го  дьіrнати і виртайу 
сьи. 'Али мИшльу собf : Ньіч йим страти.У і ньічоrо ни по1шскау. Пілу 
йа до rуральньі і вбвьn1у патикіу, абИм лурпо ни йшоу до дому. Аш ту 
йду бив rребльу, біжИт сусьідпий хлбпиц і усе мине ва сорочку тьИгпи. 
Йа сьи обвивай у ДО него : Чб ти ХОЧИШ у мени ? 'Гобі жи;rь ' жи йа ви
су ? 'Го йди, тай ти си вовьмИ. А він увьиу тай вИскочиу на мени. Олу
хайу, ш чо минь[ так тьИшко ? Мацайу на пиредьі, йанісь на миньі ноги. 
йа тогдИ гадану : Шчо йи 1·ак6rо ? Дрова нису в ногами ! І тогдИ га
дайу : Вовьму тьи і утбпИу. 3лапау Иим ва чупир і к:Инуу йим у воду. 
ТогдИ гадайу : Шчu йа вробfrу ? За таке пу сте і утопИти сусьідного 
хлбпцьи . Виртайу сьи, мбжи го шче вИкиrну тай віттрісу. Йа лише сьи 
обирнуу, д:Иуйу сьи, а він на мИньі. 1'руч:ИИу с себи, ни мош струтити. 
lІрбшу, абИ: вльів, ві 11 пи хбчи. Нису дальі, а:�и носом аж до вимльі 
похилИу Иим сьи, такИИ віп т1.иш кИй. l І ринбшу до дому, кричу : Жінко, 
утворИ ! - а вона ни чуйи. Йак йим вИ:rьиу двері, двері сьи роолома11и. 
Йа крИчу : Жінко, сьвітИ ! - а вона ни чуйи. Йа ва чупир, хтьіу йим 
ТОГО стьигнути с пличии ,  а він йак вачне кричfrти, Иак сьи поабігали 
ш че більши, тай мп r·o в рук вИрвалп . Ни лиш:�іло миньf сьи лищ� І!О-
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лосепьи. Йак йа упау тоrдн до вимльі, том три дни аньі йіу, аньі пиу, 
апьі говор:Иу. Йак йим устау, пішбу йим до ксьИ.пдва, вйсповідау сьи 

ужем більши ни крау. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від І\ар. Пши
блукевича. 

124. Увяв дїдько с.мажениц10 ! 

Буу йа у Надорбжпьі там nольов:Им. Али йцнбго раву у восинИ 
почувау йа кбло барабольі і мій брат такжи, бо там дужи дИки бара
больі йіли, то мусьіло нас два бути ; йак йиден пішоу на вичеру, то 
другий сьи лиш:Иу, бо ни мбжна булб так воставити. Так йа рас пішбу 
на вичеру, а брат сьи лишйу. Повичеріу йа, а жінка кажи ДО мени : 
Та вовьм:И там у горньатко ш чось братови, бо він десь дужи голбдип .  
- Т а  шчо вбзьму, йак ужесмо усьо зьвьіди ? -- Жінка кажи Д О  мени : 
3ачикай трошки, йа му усмажу хоць дві йайка. - 3ачикау йа, вона 
усмажила, зауйшзала миньі до хустки І'ориьатко с смажин:Ицnу, йа биру, 
йду. Палицьи у йидпьі руцьі, а горньИтко у другі руцьf і так йду. 
Приходжу коло млина на гребльу, нараа пьіц ни вйджу. Агій, а то 
шчо сьи стало ? Сьльіпотьіу ни  майу, а ни  в:Иджу. - Нараз мноу ско
мильгувало по тьі гребли та у вб ду - бух ! мп оу. Горньатко попл:ИJІо, 
йа сьи добри вИ:купау так, шчо  аж ми сьи пи хтьіло, заледво, шчом сьи 
в:Идрапау па беріг. Йак й.им сьи вйдрапау, д:Иуйу сьи, сьтьіна пнрИдо 
мноу така чорна, й.ак би хто задильувау. Агій, а то шч6 сьи стало ? 
Та мипьі пи перший раз сьуда ходИти. ПирихристИу йа сьи тай палициу 
по сьтьіньі по тьі рав і другий раз.  ДИуйу сьи, а то йаюісь конИ:па 
така суха, ііак дошка, а йа по ньі палициу бйу. Гадаііу собі : Та шчо 
она миньі вИ:нна ? Тра узьити тай вітци вИпровадити вотам на вобо
лоньи, та пай сьи пасе. Йа тілько руку натьигнуу? хтьіу ііим уаьитіr ва 
грИву, й.ак мнuу прудне до горн ногами у вбду ! А Бог жи би тьи по
бИ:у с копИпоу. Та мииьі другий рав впоу купати сьи траба ? Та йа ш чо 
хбчу вИльісти в водИ, а мине ньіби ш чось у чолб бух ! А йа вноу у 
воду. І так мпьи з десьіть раз кішуло. Заледво шчо йа в:Ильіс таіі увьиу 
тай й.им сьи вирнуу до дому, бо с публьікоу пи було . шИршойі ради. 
І ужем у дбма ночувау, :i воно вітти тай пішло аж до мбгс; брата тай 
Йl3ДИЛО на llЬiM десь ДО ОІІlJНОЧИ, ШЧО ЛеДВО ДОЧИКау раНЬИ . 

3ап. в липни, 1 902, в Пужв:иках, Бучацького пов. від Я. Мах
новського. 
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125 , Ят:, страх їхав повозо.1t .  

Рав йа  нучувау с кіньма на конr,ушІшьі. Прийіхав йим, нопутау 
йим і пустИу пасти, а есі.чпм пішоу під льіс спати. 'Али льих йа тай 
чосr, ни ш6жу васнути. 3робИу йа собі Д3Й!'ар і куру. Слухайу, йакИсь 
пан йіди штирма кfньма, пововом, батьіх тріскаИи, али так й.іди, йак 
ві тир на мени і просто. ГадаИу собі : Тра сьи вітця уступИти, бо йа 
на самі дор63ь і  лижИу, бо йак надИіди, а ни вмажу сьи жИво схопити , 
то мньи можи роаИіх ати. І НО1Іау Иим уставати, а ту уже коиьі надо
поу. А м сьи 3ЛЬИК тай ноги піт себи хап ! А ту ·rимчасом мине осиу 
по кольінах так, шчо аж йим сьи пиривирнуу до гор:И: ногами. І від
йіхау від мени 3 десьить крокі.У і у тьім пеньдьі 6бирнуу нааад другим 
боком, куд:И голова була. А йа І'адайу собі : :Йак мньи удариу уже но 
кольінах, то шче, нсьакроу, ударит по голові. - І йа хтьіу пирикИц
нути сьи так, йак сьи дьfти пирикицкайут. А там було таке оаиро на
вад мени, а йа у тотб оаиро боуть ! А він відйіхау а десьить крбкіу 
тай почау сьи сьмійати і у долбньі плескати, а йа у калабани купаИу сьи. 

3ап. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Я. Мах
новського. 

126. С1рах у стаuнї. 

Як ми поля:rали у стайпи і спали -- а була вже може перша го
дина. 3ачило у стайни дуже лоскотїти так, що ми  сї ві сну посхаплвли 
- і аачив мене тогди Павло кликати, але я не хотїв встати, бом сї 
бояв. І як ми аасьвітили лїхтарню, а конї всї повривали сї, і не було, 
анї вдного в стайня. А лоскіт дуже був гиЙ· би сї стайнв валила. І ми  
пішли тоrди .дивити сї, де  т і  конї подїли сї ; а вони стояли всї у купцї 
коло плота і лиш фуркотїли. А в другі й  стайни пара коний вирвала 
жолуб і витягла аж на серед стайпї - а далї не могли вже вийти. 
А в того страху ми повтїкали, аж до хати і смо спали, аж до раня, 
бо бояли сї в хати виііти. 

3ап. 1903, від Гриня Бавуса, у Іванівцях, Жидачівського пов. Н 
Левицька. 

127. Страх на возї. 

Як їхав Ишшввіч до Стрия і вму сїло на віс, то так було твшко, 
жи конї навіть ни могли йти. Али, жи ві11 ще ни впав, що в". Конї 



бив - конї ни хтїли Ити. Дужи тєшко, так, жи на коньох стала цал
юм піна. Аш сї білїла піна. Навіть вму ... тоди він кааав, бачу - віс 
му пиривиртало. Бо він аш тоди став. 3лїс був. І алїс тоди с фєри 
і пішов довкола воаа і кажи : - Що ва дїтько qї вчіпив мине ! ? 

І тоди нїц ни видїв. І як сїв тоди на  фєру, то конї ни міх стри
мати, так втїкали. Він навіть тоди, бачу, ваїхав був до Цуцуловиц -
тими, кіньма. А то теньrиИ кавалок, но, жи я вже повабував. І с того 
як приїхав до дому і вахорував аарав. 

3ап. 1903, від Гриня Бавуса, в ІвапівЦях, Жидачівського пов. 
О. Деревянка. 

128. Страх у .мJtunf. 

Йак моні тато булИ у ПідгаИцьох у папа ва гуменного і так 
Иидп6го раву вьібрали форпальі Иіхати до млина. ВІшидали вбіжи па 
фіри і поИіхали до млина. ПриИіхали вонИ, поскидали, кааали парупкам 
понасипати ІШ коші, парупкИ по11асипали, а сами полr,ига.11и. А тато 
льиглИ па скрИ1н\у там на тоту, де �1ука паде. ПарупкИ 1юаасипИИ:ли, 
нима ньік6го у млиньі, тілько вонИ. 3акур:Или собі л ьульку і курут. 
Вила1ит спіт колиса панИчик і такжи льули\у курит. І стау на  опро
тьіу них і дим пускаИи. Так в rодИну Ииден па другого пуска1rи дим. 
Потому віп пішоу до каміпьи, поправну камінь, пішоу ДО мукИ, помацау, 
чи добра Иде, увьиу д6убиньки, покоутау, тимчасом когут : кукуріку ! 
А панИч піт камінь, мало си клуби ни пошчибау. І уже тоні ночи 
більши ни вИдьіли. 

• 
3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від Я. Мах-

новського. 

129. Jl.10Jtь1ш з conяшnul(a. 

Оден чоловік уповідав. Ішов в ночи в двора і вдибав єго панок 
на однім млинищи, шо си навиває : " млиниши" .  Він надибав того нанка, 
а панок курив люльку - ·  таку порцилянову, білу. Кажи до пего : " 3а
мінєИмо си люльками" .  А чоловік кажи : "Мінєймо си ! " Тей си аамінєли. 
Чоловік пішов до дому спати. Рано дивит си - а то сонїшнина так" .  
пириломлена - ни люлька. Рано шов до двора нават -- тоИ чоловік 
самий . Приходит на то місци, а люлька єго стоїт на иимли. 

ЕТПОІ'РАФtч'ІІИЙ :1ВІРПИК. Т. XV. 1() 
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Зап. 1903,  від Василя ! риrорійчука, в Видинові, Снятинсько ro 
пов. О. Деревянка. 

130. З JИО.7tьии иосто.маха. 

То наш йиден прийш6у до млина (Лапйак, чи котрИ:й) і вачИ:у 
молоти тамка, чи шче ни молбу, лиш сидьіу коло вогньу, бо то таrжи 
було у вимі. Там при огнИ сидьіли й Инчі, й курИ:ли льулькИ. Прийшоу 
ПаННЧ1 таfЖИ СИ сьіу КО,10  НИХ, тай курит, тай кажи ДО ТОГО ЧОЛОВІКа : 
МіньИ:й: сьи вьі мноу ва льульку. - Той чоловік кажи - дИ:вит сьи, жи 
д6бра льулька - : Чи ни схочиш додатку ? - А він кажи : Ньи, так 
міньИйу сьи, гурт на гурт. - Того панича була льулька файна, дирив
йИ:нна, с таким цибухом, жи сьи гойдайи ; а того чоловіка то була 
льульr<а чирипйИ:нпа і маленький цибушок. Тай поміиьИ:ли сьи. Доки той 
панич сидьіу, то той хлоп курну, а йак паНН'І пішоу, дИ:вит сьи, а то 
ни  льулька, али костомаха, нога с коньИ, с копИ:том. 3ачИ:ли сьи усьі 
сьмійати в него, шчо він собі льульку таку ваміньИ:у. І він виходит 
рано там, де тотьі вастаукй, на тоту при1·ату, йиго льулька коло млина 
на плотьі повІсина. �'вьиу льульку. уньіс до млина і вачИ:у покавувати 
тим льудьом, а онИ див:Или сьи і сьмійали сьи с того усього. - Той 
nапИ:ч вигльидау йак мельник. 

8ап. в вересни, 1 895 р. в Пужниках, Бучацького пов. від мами. 

131. Ви.міиниа .ltIOJtьua. 

Іду я одного раву, так о дванайцєтї rодинї, іду я, то стоїт хлоп 
tta доровї". стоїт, а л курив люльку. Він кажи : Ану мінєй си во мнов ! 
А н си ввєв - вамінєв ва люльку ва ту. Я до дому прийшов та до тої 
люльки - нима. А то в торбинї кіньский гімнєк иамісто тої люльки. 

8ап. 1 903, від Дьордїя Черешньовськоrо, в Стецеві, Снятинського 
пов. О. Деревлнка. 

132. Кепсьиа ви.міиа. 

Шов чоловік в ночи с сила, внаєте. Переходит єго тоrди біда -

ще;� би, так такі тут коло нас недалеко, росстилив полотно віт цеrо 
плота до цеrо плота почєрис дорогу. Він то опходнт туда-ни- туда -
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ни можи обійти ; а далї вробив си с того пан. Пан собі курит люльку 
- таку файну, алиж бо і цес чоловік курит. Али він кажи : 3наєш 
що ? Мінєйно си люльками. Він ввєв та свою дав, а той пан єму свою 
дав . Той приходит до дому, васвітив собі, обвирає си на люльку, а то 
ни люлька, а свиицкий гімиєк. Іде він шукати люльки свої - можи на 
тім самім місци." А так він приходиr, шукає, де то він був акурат, 
а то люлька в ш1отї - люльку вастромило, шо то ва біда - пропала 
би - не гадай.ти собі",  

3ап. 1 903, від Параски Андрінщук, в Видинові, Снлтинськоrо пов. 
О. Деревлнка. 

133. flopцeJtяnl(,a, ва деревmи>у. 

Оден плуrатор ньіс поrоничови вичеру. Пf3на rод:Ина, дИвит сьи, 
йде другий. Кажи й.им.У : ДобрИ:й вечир. -- А той влий кажи : Добри 
вдороуйи ! - А ва Бога ни вrадау. Йдут оба, балакайут, а той кажи : 
Де ти йдеш, Івани ? - Нису поrоничови вичеру. - Тай й.а, кажи, йду 
до свойіх вол:ьіу ! - Еажи шчев би. --:- А той шчо ньіс вичеру, аакурИ:у 
собІ льульку - теньr'а була льулька, файна - тай йде. А шчев би ва
кур:Иу собі шче красшу й.ак він. Тай кажи : 3амінь:Иймо сьи ва льульюі. 
- КолИ мой.а дириуй.Инка. - А він кажи : Мойа порцильанка, али йа  
тобі н и  ж:И:тrуйу, йа дай.у, хоць вона куштуйи біл:ьши йак твойа. Тай 
помінь:И:ли сьи. Прийшоу до воrньу, дИвит сьи, а то с кукурувь:И:нки 
льулька, а цибух в лободИ. Кажи : Ото мньИ вдурИ:у. Ну, на кажи, ви
черій. - Той д:Ивит сьи до дюинь:И·r, нима нr.іц. - Ото, кажи, дИ:во, 
ни доrикау сьи двійнь:И:т, ·rай ньічо нима у них. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси 
Сень чу ка. 

134 . .Нl(, страх Jtовив рибу. 

У Цьвітові у йидньf скарбові хатьі мешкау господар. І йак прий
шоу новИй мfсьиць, то по стр:Иху так й.а�: би йакИ:м пововом Иівдиу. А 
нара<1 слухай.ут, валИ:г сьи у сьінех сьтьіна ; так:И:й гр:Иміт, так лит:Ит ! 
Виходьит с хати СЬ сьвітлом, дИуйит сьи, сьтьіиа стойіт. Виртайут ДО 

хати, слухайут, а на етр:И:ху так таньцьуйи, так вилоскуйи, жи й.ак би 
йаке вилИ:ки висьільИ сьи вітпрауй.Ило. Так буди таньцьувати до два
нацьитоtlі rодІіпи. Від дваиацьитойі rод:Ини уже спокійно. 'Длц КОЛQ 
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хати варас нивилнкий буу город, а попри той город тикла ріка. Дйуіlпт 
еьи, у тьі ріцьі до міеьщьи лаиайи хтось рнбу, али rоловоу у дол:Ииу, 
а ногами до І'орИ і сак вакидайи і підносит, витрісаИи . с сака рнбу. 
Пригльидайут сьи, шчо то йисьть, али то ни чоловік, али йакась СО· 
топа. ОнИ тогдИ: відьіИшзrИ: уже ни далеко хати, слух:айут, у кукурудаах  
�акИ:й дужи тріскіт. А т о  уже кукурудви були такі вилИкі, ш ч6 уже 
прИ:ли ; а оиИ мИ:СJІили, шчо то йака худоба або коньі. Вон:И тоr ІLН шче 
вакл:Икали на наймичку : :МарИ:ика, Марішка ! Біrай но борвеuько, бо 
йакась худоба у кукурудвах так дужи ломит ! Коб:Исмо ва�'шіли, бо то 
буде шкода ; м6жи то добри йакі коньі. - Забрали патики ДО рук, 
оббігли город надОКОда, НИМа ньіtде ньічо, ТЬІЛЬКО С кукурудвіу ДО 

рікй побfгла йакась хлопчина маленька у капільусьі на другий б і t' бив 
воду тай стало на беривьі тай сплескало у долоньі, ва<J:Ило сьи сьмі
йати і ва<J:Ило ка\Зати : Борвеаько, борвенько, бо буде шкода ! - А то 
місьиць сьвіт:И:у, будо сьи вИтко, онИ сьи дйуйит у город, нима й йид
nого кукурущщ уломаноrо. П овирnули вони ДО хати і кажут : То вИ:тко, 
жи той самИИ, ш чо рнбу лапау. І уже бІльши  ни йшли там дивй rи сьи. 

Зап. в липни, 1902, в Пужниках, Бучацькоrо пов. від мами. 

135. Страх і рибаки. 

Ту у Будвиuьі коло Кор6пцьи вИйшли рибаки рнбу лапати на  
Дuьістер так п:Ирид вечиром. І вьібрали сr,и па воду і аач:й ;1и llіхати. 
Али слухайу т, шчось плине водбу і крич:И:т т ак, й ак дитнна. Кажи йидеu 
до другого : О, уже йакась публьіка кИ:нула у воду дитй:ну. Йідьмо тай 
;щапаИим тай вовьмем до дому, бо гріх ва душу ! - - І так пустиди сьи 
Йіхати, ПрИЙЇЖДЖІ\:Йут ДО ТОЙЇ ДИТННИ, алапали і Йиден 3НЬау lJИрдак 
с себи, вавипуу ту дитИну, поставну у чайку і Иіди до берига. Нида
леко бериrа тота дитй:на йак сьи кИнула с сирдаком до водИ і у пару 
гін від них вИплила гола, а tJИрдак сьи утоnйу. 'Гак вонИ аачнди йіхати 
вноу, пиридогонили і влапали. І друrиИ с себи сардак вньау і ту·rу ди
тйну вnоу вавинуу. І вноу Иід.УТ до берига. А ти нидалеко берига вноу 
так 3робИ:да, йак с тим. І так було йіх шісьть і так с усьіма нр·обИ:ла, 
жи й йиден сир;�,ака ни мау. 3а семим разом йак Иі вяапали і уже у м іх  
обвинули, бо  сирдака ни було. ПриіІіх.али до берига, повилавьИли, ту·1 у 

дитИпу тримайут, тай йиден кажи : Накла;�,ьfм вогонь, та туту дитИну 
убігрійим, бо то уже гі ньіч була. Наклали вогонь, в ачИ:ло сьи від вог
ньу вИ:тко бути, днуИут сьи до того міха, а у тьім міку котьатко таке 
бритке, шч:о ни мош у руки увьJІ:rи. Увьиу Иидеп і щ\:си r�ау го в міха 
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коло вогньу, а воло вашкірило сьи таИ грійи сьи. Йак с ьи  роаьігріло, 
і:іак скочит у вогонь ,  так той вогонь пороскюало, шчо пи було аньі 
вуглика, а само упало до Дньістру і зачИ:ло дужи сьм і.йати сьи : Шдн а  
диніна, бідна ! - так нрипові,J,ало. А вонИ 3 міt.:ь t(ьи н и  моглИ сьи ру
ш ити, так сьи ПОJас rрашували. Йак уже трохи відьіИш�И, тай каже 
і:іиден до другого : Сисе пи тр<t і:і побирижника, бо й побирижпИ:к так 
ни го;�,1111 поз,щрагп :�агідпенько, іlак воно в нас по3дирало rшрд<tкИ. 
І вачИу йилJш на другого кричати : На шчо ти  брау біду ? - А ·rой 
кажи : А ти па ІІІ 'ІО б рау ? -- І так сьи пиречили 3 rо;�.Ипу, а потому 
кажи йиден ДО другого : То так, куми ; уже п ьіrди пИрид вечиром па 
рнбу ни йдьfм, бо бИ:смо може і усе так найшлИ Иак пішьі ,  а хто в наИи, 
шчо воно би другий ра3 3робИло ? Можи би і нас потопИдо ? І уже 
більши на рИбу ни  ходИли пИ:рид вечиром, тьідько усе до полудньи .  

Зап. в липни ,  1 902, в Нужниках:, Бучацького пов. від Я:. Мах
повсько10. 

136. Страх г01tить рибу. 

Йа лапа.У рИ:бу. Наставиу йа льіску ю� рИбу у берівью>у, паде 
рИба йак звИкли у лоуку, Иа льіх собі на берів1,і, перестИу йим сьп три 
рааи і тото місци, де йа  сьи положИу, пирихристИу. Липіт пес по ко
нин  мой і  rоловИ вил:Икий, страшнИіІ і полетьіу. Потьім небавом так і:іак 
на � ицеу по т раві місци ва місци м :  фу, фу. Йа сьи пирихристИу, ус1•ау, 
пішо.У до свойі лоуки, набрау рИ:би, л ИуИу сьи нивабавом, таке гі Ж�щ 
нальfв;rо вИшше лоуки, у панчохах .  но;�а була гльібока с піу льіктьи н <t  
бродьі, вачnло талапати сьи, горбати, 3Ьіrнени, аачІіло стогнати, стра
шити, а йа вачИу говорИ:ти паr � ьир тай йим пішоу до дому. Приходжу 
рано, ШtбрауЙИМ С ПІJТОра ІарЦЬИ рнби і JІКеМ бі ! ЬШИ ТОГО ПИ ВlІДЬЇJ. 

3ап. в л и rr ни, 1 ИО2, в Kopoiщr{, Бучацького пов . від Олекс и 
Сеньчук3. 

137. Страх na,lJ, Ченчою. 

То так, ак а був в Я:сенИци на тартаку, полома1и  сн від машини 
л.Нари, що машииу тЯ:гнуть. Мене пі �лав машин!стий до Бориславє в і 
до,1 ьлЄrи 'ГО'І'Ї л.Нари. Так я там чекав, б о  не  було того MOCЬO l/Жllllf\:I 
в дома до одийнаИця:тої годИни в ночИ. Вййшов-єм в іJтам, було вже пі в 
ДО двана1�єтої. На нашім ПОЛІf в ріка, ЩО сї навиває Чепьша. я надііl-
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шов над ту Ченьшу, а менї сї вробив перед очима велиюи юс. С'rав-є�1 ,  
) страшив-єм t;Ї. МИ:слю си : У JІЇС не піду. Витєrаю тютrон, вакурив-вм 

си (то наИскорше, бо кажут а к  страх, то курИ:ти). І 'rак мИ:слю собі : 

Всьо 6дн6, що буде, то буде, піду в той лїс. - ВступИ:всь а два кроки 

в лїс, дйвю сї - а то вода аробйла сї а того лїса. Перейшов а ва 
воду, пішон- є�� на стежку. ДИ:вю ся, Иде ' дорогою пес (направду ! то 
не банка жадна !).  Я: сї устрашив того пса, здоИмИ:в-єм кепеш:Ох, rо в о 

рйв-61!1 пацїр .  Так л йду, тай пес йде і йде . . .  Я: поаа ф6су і м6вю па
цІ·р, аж єм прийшов на копець свої rранИ:цї, там як сї кінчит наше 
поле. Тоrди пес щев, а я пішов до дому. 

Повідають, що в тій Ченши - нечИсте місце. Я:к рав два музи

канти в Я:сенИ:цї пішли по струни до Бориславл, то блудИ:ли, блудИ:ли 
тай помервли. 

А внов еден дерево в овив то на нїч і він і конї помервли. На тїм 
mісци вавше хтось свй:ще, кличе. 

3ап- 1 902, в Я:сеницї, Дрогобицького пов. від коваля Айвенбарта, 
В. Левинський. 

138. Як страх крутив ся па воІ{ї. 

Так він Іtа3ав так в о : Стоїт під берегом в сам е полу дне, а щось 

чорне летїло і крутило сї. Тей вирвало к1:1ва;1 ок берега і кинуло на 

ріку. І тогди в ріпи с кочил1> в воду крутило сї тей на водї щеа:rо. 
Таке чорне. 

3ап. 1 903, від Василя Татчина, в Івані1щях1 Жида'Іівськоrо пов.  
О .  Деревянка. 

139. Страт cunJІ,e піском. 

А ;шов тоИ сам побирюrшик васїдав там в лїсї на ш кідників . . .  
в ночи . І рас там лк він сидїв в ночи над берегом, над ріков, - тиха 
була ніч, погідна, місєчна, торос був добрий, сьніt' вже так рівненький, 

білий . . .  всюди - парас кидає є му в ночи щось піском.  ВіІІ сї троха 
настрашив, али варас В'1'!6В св дивити, що би тото мог;rо бути. Всюди 
так оглннув сї, всюди, навко:�а - пирнконав еї, що uїкого нпма. В тім 
другий рас кидає так само ні�;ком". Али так сиJІЬпо  єrо вакида.rо тим 

піском .. .  А п отому в нов трети й р1:1с так само.  І він п отому ще там по
сидїв, хотїв сї пириконаrи, чи то де  хто  ;збитки вму  не роб ит  я кі. По
тому пішов собі до дому. - Страх го вібрав - він пішов до дому . 
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А ва  другий день пішов там па то . м ісци пириковати сї, чи є там той 
пісок насипаний по верха. А там нїчогісїнько не було. Чистенький сьнїr 
як лежав, так лежав. Нїц а нїц ни було. Віт того часу він вже ві
рит в страхи. 

3ап. як висше. 

140. Страх у Св. Стапїс.лаві1). 

Куп:Иу rавда у Сьвй:нтьім Станьіславі город, штириста рИньских 
дау. Пирибрау сьи до тойі хати rосподаруваrи, араву ньічо ни було 
у тьі хатьі страшного. 3ачИу йаму копати на тьім rрунтьі па барабольу, 
вачИло пуджити у тьі хатьі. Шчо бул6 у хатьі, усьо кидало у него 
і у чельидь Іиг6. Вібрали с хати чИсто усьо , аби ньічо ви було у ха
тьі, абн ни було чим кидати, ІИ:днак невідомим способоn1 кидало у хатьі 
у усьу чельідь .  ЛьИ:жи спати, влапайи, к:Ини го сіlрит вимльі ;, жінку, 
дьіу чину самош так кидало. Аж нарештьі вачИ:у льудим кавати : Гей, 
біда льуди. Кидайи у мепи, жи нивитрИмок і ни вИтко uьічо, п рийде 
сьи хату вітступИ:ти. ПриІдьіт до ме1rи у ве чир, панови rосподарі .  -
lI риходит сорок хлопа і шандар бу у і віт, вачИло му дивиса робИти. 
Віт юіжи : Йа варас справу вробйу сему. - Ни устиг вімовити тото 
віт слово, в(та у груди йак беухпуло йакИмос польіном нивідомо вітки 
і віт уже сьи спудиу і скавау : Йа сему справи ни ГОДИН вробИти . -
Чим рав rірши вбиткувало сьи. Нарікайи на туту :йаму, шчо вікопау, 
шчо можи шчо порушиу. Кажут сусьіди : Можи й то бути. ЗачИ:ли ра
дити Іиму : Йдьіт до ксьондва, посьвітИтй: хату. Там :йи кльаштор. Прий
шоу ксьондв, покроп:Иу хату сьвіченоу водоу, однакош сьи вбиткувало. 
Аж ва третим равом покропИу, успокоІіло сьи чИ:рив кілька день. Пі� 
шоу до міста rаода тоі і жінка пішла, лиш дьіучина була у хать і .  :Кажи 
біда : УтворИ ! - Тота дьіучина віттвор:Ила, посунуло сьи до хати, лиш 
вітир чу·rи було. І стало ДО стельі, біли гі c;1y1r, йак полотно і шче 
тота хата ни успокойена, впоу вачИ:до там мордувати. На кіпцИ ни внайу, 
шчо сьи там стало, бо йа там і відьіу, али потому пішоу вітти. 

3ап. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси 
Савкового. 

140. Біда в дївuи. 

В Парашчєка в Ясен:Ици служ:Ила д1вка, що мала біду. Тота біда 
усе робИ:ла господареви вб:Итки. Нера'! впаскудила сї на кухню. Такий 

1) Оселя в Станїславівськім поu , 
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смрід с того, ЩО н е  lІ!ОЖ було оути в хатї. Або вікна мaaaJ!t.t гім . .  м . 
.JІЮди йдут тай дивуют сї. В кого служИла, то біда таке вираблЄла. Аж 
пішл:И в нев до якоїсь ворожки під Самбором, тай та відогнала від неї 
біду. А. дївка ще жиЄ. 

3ап. в груднї, 1 902, в Я:сеници, Дрогобицького пов. від Ів. Багр і я, 
В.  Левинський. 

142. Ян страх водив Онуфрія Куріпяна. 

Онуфрій КуріньИк пішоу до одного І'ащИ, Баньдьика, р обИти ди
ривИшчи і там доуго вабавиу сьи. РобИ:у дирив:Ишчи і по тьім усьім 
пустиу сьи до дому, пішоу у поганий такИИ кут па вітхід, аать:Иу у вир
бу союіроу, виходит вітти хлоп і бире сьи до него і кажи : ХодИ. -

3авіу йиго у воду і водит йиrб по водьі чИриа вилИкиИ час і вавіу до 
Івана Куликоуского на подвіри; І скавау : Де йа йи  'Р - А той кажи : 
На шкілльі у ОстафіИчука. - А в ін  кажи : Божи міИ, Божи, аа шчо ти 
мине так водиш ? - А той 'КЛОП шче�, біда. Він сьи спамн�,итаJ', дИ:вит 
сьи, у Куликбуского він на под віру, у Івана. 3ащіу нукати у вікно , 
пустnу Іваu до :х ати Иигб, Онуфрійа Курильика і він нач:Иу росказувати 
у свойі нидольі Іванови Куликоускому і кажи : Йак бим буу ни агадау 
ва Бога, то и ни внаИу, шчоби СЬИ було стало 30  мноу. І аш рано пі
шоу собі до дому. І віт того чису уже у вечир ньіІ'де ни хочи йти. 

3ап. в липни, 1902, в Коропця, Бучацького пов. від Олекси 
Савкового. 

143. Біда па плечах. 

Той .JІапИак ньіс біду с .Карского па плечох аж до Буркіского 
фіrури. А.ш там приИшбу, а то далеко з бариского неети аш ту, пир и
христиу сьи, біда с плич:Ий скочила, Йак прийшоу до дому, то сорочка 
на ньім була цьілкбм мокра. 

3ап. в вересни, 1895, в Нужниках, Бучацькоrо пов. від мами. 

144. Страх возить сл на п.лечах. 

А.ли одного раву я Иду теИ надибаю на доровї, тей кажи мині: : 

"А  ти би мине ни  брав ?"  � А я кажу : " А  то куда тибе брати ?"  -
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А воно си вже до мени ни  об3ивало. А вітак, лк воно сїло минї на 
плечі, тей я єго носив. Вітак носю я ,  тей носю, а вітак дес-єм носив 
тото далї так до вопівночи, а лишень кури вапіяли, а то минї с пличєй 
дес щевло". То таке, шо як ничєсти, то де влЇ3И на плечі, аби тогди 
мав на памятї, аби пригадав, коли був сьвитий вечєр, котрої днини. 
Та бо то ни мош нагадати. Та як си нагадає, то варас оно щ9вни, али 
як ни мош на1'адати - тей носит, тей носит. 

Вал. 1903, від Дьордїя Черешньовського, в Стецеві, Снятинського 
пов. О. Деревлнка. 

145. Я" .tавда боров сл ві страхом. 

Стах Фидорук буу у Сьтьіньцьі на правнику. Йшоу пианий с прав
нику льісом, теньr'ий хлопака буу і лихословиу влому духови, кавау : 
Йа хочу сьи бороти. - Жіпка Катирrіна в ним йшла : Бій сьи, Бога, 
кажи, шчо ти р обиш ? - Він такі свойі бороти сьи. Пойауйийи сьи 
у льісьі суха особа на гостrіньци, Еажи : Коли хоч, ходи сьи бороти. -
Йак сьи увь:Или оба бороти і тота суха особа, шчо влапайи Стаха і усе 
до вимльі тоуче ним. Фурт борут сьи. Уже й: він увдріу, шчо ни жерт . 
Жінка йде, '!ІОЛНТ сьи Богу, кажи : Чоловічи, хрИСТІІ сьи. - Йак го ва
чrіло мордувати ш чверть мrільі, так го, шче3 би влий дух, етоук, шчо 
валедви ва місьиць шчо прийшоу до свого вдорбуйи і уже віт тогдИ 
бороти сьи ни ходИу, лиш йак І'О ньіч вахопила, вауши сьи Богу молИу. 

Вап. в липпи, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси 
Савкового. 

146. Згі'Н/НU1' страrоом. 

Йду я с поля, а там гнец*) був вамерс. Али я йду, то я впав де 
він вамерс -- я там нїби є вавсїгди. Али приходжу я на то само місци, 
де він вамерс, а то си вробив шляхтич тай батогом таке вимахує, таке 
вифівкує тей вробили си пиридовнов свинї. Тот пан так бlrав ва ними, 
бігав, али я собі кажу сам до себе : "Шо би то такого було ?." Мине 
половина ни впади ! "  І так биру я - йду до того пана. Сам він біжит 
нїби �а свиньми. Я кажу ; " І lанє, я вам поможу гонити І "  А то си до 
мени ни обвиває нїчо. Али я кажу : "Шо би то такого було, шо це си 

*) 3rінник. 
ЕТНОТІ'АФІЧНИЙ 3ВІРНИR. Т. XV. 11 
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ни  обвиває нїqо ?" Іде той пан та а йду в ним врас. Я: до nего хочу 
вогорити, а воно до мени ни  обзивав си нїqо, Йду я, йду в ним, нїц 
воно до мени ни каже анї рас. І тото дес воно від мени щевло. Али 
йду я, йду далї, а то си 3робив с того пана вів такий теньrий, такий 
якби в браги вішов. Я:к я вачєв ва тим волом ходити - та я по таких, 
млаках ходив, шом бродив по колїна. Та той вів шов по верха, а я 
стрих. Як я вачєв ва ним ходити, бігати, вав иртати єrо, али я." мине 
втуманило - я гадав, шо то є вів, а тот вів мине аш до самої днини. 
Я аш рано прийшов, те.й кажу : "А то я дурний, шо я ва юшмос волом 
бігав, шо мине де по млаках водило. Али тоrди як воно мине водило, 
та все бире мипе, тєгни за шию, а я си ни давав. Я: собі думав : " Чиж 
я би пи дурний був, аби я си там талапав"( 

Зап. 1903, від Дьордїя Черешньовського, в Стецеві, Снятинського 
nов. О. Деревянка. 

147. Перестрашеииіt. 

Ішов Гриньо Богдаиїв в Вінневи і пїс кілє ; в ним ішов пес, нїби 
вітам від єrо тата. А с тим псом шось ішло і той пес дуже в 'їдав н а  
то. Пес єдним боком, а він другим боком. І так сї був влєк того, ш о  
як прийшов д о  дому, т о  а ш  г о  віттирали. Аш р ано прийшов. Я:к вийшов 
в вечира, то прийшов аш рано. 

3ап. О. Деревяпка-. 

148. Цьвіти 1ю, свидовім корчи. 

Мій брат, Федь Сеньчук, йшоу попри кухньу оrрудом. Увдріу 
свидовий корч, у ночи, у 6rрудьі коло стешки, uокавали сьи більі квіти 
му у ноч:И, йак найкрашша біла ружи. Він увьиу і уломау того корчИ, 
д:Ивит сьи, у руках дужи вил:Икі квіти вигльидайут. Поrшвала сьи, шчевла 
би, особа вла, вачИ:ла тьі квіти відбирати : Дай суда. - Кажи брат : 
Йа ни дам, ТО мони. -- А ш чеа би кажи : 'Го мойи. -- І ваqІіJІИ сьи бу
ришкати, хлоп буу м6цний, кажи : Йа ни дам. - кинуло ro кідька рав 
до нимльі, шИпку стратиу, двсь, ш •1еало би, ухопило. Приньіс до дому 
ТО'І'ІІ ружі і кажи : Сьвітьіт, бо :йа маИу файиьі ружі у руках. - Ми 
васьвіт:Или, вач:Илисмо сьи сьмійати, шчо внак йи, шчо цвИ:ло, а він устау 
тай кажи : А се шчо такого ? Та то булИ: такі квіти, шчо С1'рах. -
Шш6у другий день, вач:Иу шукати аа шnпкоу, пи найшоу і до nИньі. 
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І уже му булб віт тогд:И пидббри, була така год:Ипа, шчо йиму шко
длИво було. 

3ап. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси Сав
кового Сепьчука. 

149. Страх иа очдурі. 

Йиден буу наимит дауно шче ва папьшчипи на Пиривісци. 'Али . 
той наймит йде, али вла особа покавала сьи, папИч.  Іде більши паруп
кіу, а той каи : Ни бій.ти сьи, й.а го йму, йа пи ббйу сьи. - Мау віu 
так:Ий очкур кбло себи, �шапау туту біду і виде на паньске гумно. До 
дньи панови усьі стиртИ пиримолот:Иу ним. Рано вачИу сьи прос:Ити, 
а він кажи : ІІиричисьть ми шче усьо вбіжи, аб:И: кажди окреми булб. -
Пирич:Истиу усьо вбіжи, тай го пустИу. 

3ап. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси 
Сепьчука. 

150. Яп парубоп гонив тepJtuц10. 

Йак йа буу х лопак, служИу йа при дворі і гопну копЬІ на пьіч, 
бо припало на мени. 3айм:Иу йа кбньі па дИсу Гору, вИсчи Мильни
ченка. ІІопутау йа копьі, вибирай.у собі с тих йидпого, шчо найситший, 
аби мипьі було добри іІіхати до себи, бо то ш чверть м:Ильі. Прийіхау 
й.а до свого дому, никла мама пиченьі пироги. Повичеріу й. а, сьіу па 
коньИ, пойіхау під вікно : Мамо, мамо, дай.ти миньі на пачку тьутьуну, 
бо миньі сьи паукучит при кбньох. - Кажи мама : СИиу, пи май.у овди 
лиu.е сьім І'рейцаріу і тих ти дам. - Сьіу йа, йіду і тьішу сьи, жи 
май.у пачку тьутьуну, уже майу ровриуку. Там були хлбпцьі у кбршмі ; 
ка�ау й.а вінисти пачку тьутьуну ; пи квапили сьи ВОІІН жадип, а йа ва
йіхау коиьбм до сиридИІІи до коршми і кажу ориндареви : Дай миІІьі 
пачку тьутьуву ва 7 rрейцаріу . - Дау Жид пачку тьутьуну, вроб:Иу й а  
собі двиІ'аро, уsьиу сьирнИк, вакурИу і дальі в ийіжджу тай кажу : 
Хлбпцьі, добраньіч. -- Вітповідайут : ШчіслИва. - ·  Йіду йа, йіду, при
йіхау йим коло СимаІІЬа коло Тацьійового. Віходит вітти терлицьи с піт 
плота с сутича ; вона на пиред, й.а ва пеу, воші І'альбп тьікайи, а й а  
J.'аЛЬОП конем, ТНену і THCHJ1 а ш  С КОНЬа llllla Йде, Ш Ч О  МОЖНа ЛОПаТОJ 
вгор1ати. Прильітайу піт 'ГемнИ:й коло іll'rифана Марйаша ; там були 
очирета, а вона у очирети, TftЙ тр1:tс, трас у долбньі і сьмійй сьц. А йа, 



84 

с того страху йак с коньа ускочу, так сьи nальйк, убіг до хати, слова 
с себи пи можу добути. ІІитайи Штифаu : Ш•10 тобі, хnопчи ? - Ни 
обаивайу сьи, бо ви годин промовити. Так сьи тьигло бив годИ:пу, биз 
дві ; війшли вовй: с хати, за конем дивй:rи сьи, а копьа коло воріт н вма. 
КаЖи Іван : Шчош типер буди ? - Шчо буди, ньіч свойе право майи. 
- �зьиу Штифан Івана за руку, війшли на ЛИ:су до тих скарбових 
копий, обійшли, позганьй:ли до купи, рахуйут, усьі коньі йи, а того 
ним а, шчо йа йіадиу до себи на вичеру. А шчош тй:пер, Штифани, буди ? 
- Ньіц ни буди, йак го влбдьій ни украу, то го воуюІ: ни вьвьіди. 
Він у поли мусит бути. - Польигали ми піт стйрту п шивнцьі, у3иіJш 
рано уставати тай ва кіньми �укати. Поабирали коньі до купи, гопьит 
йіх до двора, а того йпдпого пима. 3ганьнйут па долнпу, над Мильпи
ченка над того, а біцпа КОПНІШ лижй:r у рові, пирибирайи ногами. Ду
майи собі Іван : Ш чо сьи с тобоу тип ер стани ? - Пирибіх він пару 
кбний, влапау до рук, пішоу до сусьіди, пожИ:чиу упvіж і кавалок лйиви, 
вапрИх пару коний і бире ·rого коиьа ж жолоба ва шИйу, пиривирнуу 
на сторц і вИ:тьиг. Ледви він бідний придилй:бау до свого двора. Жиль 
сьи Іванови учииИ:у, шчо на вичеру йівдиу, а він сьи цьілу пьіч ни  
пас ; тра.ба в ід  других коний уривати, та  йиму добрий футраш дати. 
Дьістау він того усього 5 rарцьіу віуса. Посилайп пан Івана с тим 
конем у поли волочИ:ти. Жиль Іванови rонИ:rи і з ва1у батогом бнтп, 
бос сьи цьілу ньіч ни пас і хоть добрий обрік вьвьіу, аІП мордувау 
йис сьи по жолобах. ПустИ:у ііа йиго на рИ:ау в бороноу. Приuівдит 
окоман : Івани, на шчо ти пустИу коньИ пасти ? - Ой прошу пана, ііа  
пустИу пасти, бо йlхау дорогоу, вачіпну, тай він шчос храма йи. Кручу 
_уже. Йиго так нога в:ібольіла. - БирИ, бирн, вапрігаИ, най волочит. - При
уйивау йа йиго до конИй і волочу. Тьілько окоман поИіхау, а йа коньИ 
вноу на пашу. Приходит полудни, йак йиму Іван обрік добрий дау, так 
кінь до nіршойі rодИ:ни нбги вадрау. 

3ап. в липни, 1902, в Коропця, Бучацького пов. від Івана 
Кіндрата. 

151. Як страх 1'рутив ся. 

а як був ще малим хЛопцьом, тей приїхали раа тато в Роадолу. 
А в пас є город. Дивимо ся, нїби так на межи стоїт щось троє таких 
білих. А був брат, нїби старший, тей вачав кидати в тото грудьом ; 
а воно сї ни хотїло вступити тей крутило сї. Тей лото.му жисьмо сї 
ІJступили тей ни внати, де сї цодїло, Али 11щ uи вuтко сї було. 
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3arr. 1 903, під Михайла 3ьвірrrнськоrо в Турадах, Жидачів ського 
Щ)Із. О. Деревлнка . 

152. Як у хатї aвonu.Jto. 

У нас у Коро rrци у йидного rоспо;�ара, шчо н ааивау сьи Олекс а  
Садьіуский, ш ч о с  дв вонИло у хатьі к о л о  постильі  м:Ижи печоу . І сход:Или 
сьи шчо сьв:Ита, шчо нидьfльі там льуди слухати, йак то дввонит. ' Ал и  
питау Иа с ь и  ни И идноrо, котр:Ий т а м  буу, йак в ін  чуу, й а к  там двво
нит. Йидньі кавали, жи чули давониньи тонке, а дейак:Их так:Их йим сьи 
питау, жи каsаJІИ, жи ньіц н и  чули. 'Али аа слабла тому rавьдьі жінка 
і вона кажи : Ой біда такі ; в:Итко, шчо пам ту шкодит . І жінка ни ва
доуrий час померла. Віттак у rrapy ТhllСЬИІLЬіу uомер і сам той (авда, 

али лиш:Иу тче піі:Итиро дьітИй, а йиден найстарший, ІІа\!ИВау сьи Iвarr, 
той роб:Иу стольарку . І віслужиу при вос r,ку і п риИшоу до до му, васл аб, 

також помер. І СИС1 ра також віддана ж:Ида ущ,оrо ТНЖДИ!ІЬ j шала 
дьіучина ни у доугий чис п о них померда . І кажр братьі : Ой біда, 
тра сьи віт1�и пирибирати, бо вІі:тко, жи нам  ту1· пи добри сьи виде. 
Йидньі rовор:Иди, жи там бул а  церква кол:Ись даун6, другі, жи косьцьол, 
а такі були, жи ка · а  ІИ, шчо капл :Ицьи тьілько. Доки давонішо, жи ч у:� и 
вон:И, доти йім ньіц пи бу.10, а;ш Иак вон:И огол осили льудим, шчо у них 
дввоиит, то rrотьім ль у ди йак уаь:Или приходіп и, 1•0 пириста ;rо дзвон:И rи , 
а вопй: вач:Или мерти. І тих пИИ:тп ро йак уже пом ерло, TOI'ilH син:И  ІІО
станили СИ на ЙНнчім І\1l1:ЦИ хату , а ту Спродал и ва дешеві г р о ш і ,  бо 
навіть сьи бо u али тим J\ер ивоm па 1:Ити, ш чоб:И и вони ll ll  помер:І И .  А 
типер вопИ вдорові і tа:з;1уИу·r соеі. 

3ап. в липпи, 1 902, в Короп ци, Бучацького пов. від Данила  
Гнатюка. 

153. Нечисте .місце. 

Повідали mнньі тато, жп вони все мали авичаИ хаІ'У па сьuи·шіі 
ве,1ир*) сьвиченов во;�ов кропити. А мама ма:�и 3нов :тичан, жи хре
стики робили по сьцьі нах в и  сь ви ченов во дов. 

Али-ж вош1 ку нили собі йиІ1чу xa ry, теИ ф ті х ап,і то робил и .  
3ачпли кропити сьвиченов водов, аачили м ама  хрес 1 ики р обити ; йак  
ва 11 ив ЙаІіісь шувар , йак ісь вітир по х ать і �ачи в еьи гонити ! Н u в іть д и -

* )  Щедрий вечір. 
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тина сидьіла на вапйицку - і дитину скинуло на вемльу. Али ньічо 
ни видьіли. По горі йак вачило чимось стукати, йак вачило шось ки
дати - а то тота хата була па ничисьцьім м ісьци ва вокописком. Аш 
мусьіли туйу хату продати і фступити сьи. 

3ап. 1902 р .  від Ганни Фелї1�ької, провваної "Ганусьи Кучирива" ,  
в Будванові, Теребовельського пов. О.  Деревлпка. 

154. Якого страха мaJta баба. 

Бу у то йиден коло мени сусьіда, навіть ��ій ш че рідний нанашко. 
:Мау він стару хатч:Ину, али тайа х атчИна уже сьи вал:Ила, тай він пі
шоу на фільварок КОроІІеЦКИЙ аа парупка служнrп ДО форш.\.JІЬКИ СЬ ЦЬі
ЛНМ домом. І прислужИ:у він собі там гроший і кажи до жінки : Тра 
там хату класти нову, бо йак підем с служби, то ни будим мати й де 
пириночувати ! І купИу він .дерива, наймИ:у собі майстра тай поставну 
хату. 'Али стау він шче служ:Ити у скарбі н а  дальший чис, а у него 
вінаймиу си комірни йиден дьід в бабоу. Гроший йиму ни платИли ва 
ТОИИ1 в аа того, ІІІ ЧО буліr бідньі , а віп у плату НИ КОНЧИ Й СТОЙау, бо 
йиму було ва то добри, жи сидьіу комірник тай сьи х ата ни пустошила. 
'Али тайа баба віходит йидноrо ранку на вулицу тай кажи : Коб:И�r 
собі могла йИ:нди найті1, бо тут шчос усе гр:Имайи і мисками і горшками 
і 11ав1ть по подьі так йак би штирма кіньми йіхау. - 'Али йидного раау 
гул ьали ми у тойі баби, бо йа шче буу на той чис парупком, али йиден 
п{� рубок старший від мени напну сьн буу моцно і льиr на постьілr, 
і в ачинайи ву бами риніти так, йак би йаке скло грив. 'Али кажи 1'0Та 
баба : Йак ви сьи поросходити, та вноу буде миньі й:Инчий кольидувати, 
ш че льіпши, йак сей типер н:1 постили. - А шчош такого, бабуньу ,  
у вас йи та кого страшного ? - Ой та ци рас пуджийи. 9 се шчо нового 
місьицьи такойі гр:Имітньі наробит, шчо миньі сьи вдайе, шчо йа до ра
пьи буду на аимл:И, а с хати ни буди н ьіr'де і внаку. - Ну, а в ітак 
шчо йак уставити ? Йи йака шкода ? - Ньи, Богу дьИкувати ньіц. 
Хоть чим грИмайи цьілу ньі •1, али усьо цr,іле. - Ей, ш чо бабо, така 
біда ; то йак би Иа сьи напИу, а уаьиу вам грИмати, то по ч і м  бим 
гр:Имнуу, то би цьілого пи було. То, бабо, нипрауда, шчо ви кажити, 
шчо Ии біда. -- Та ти миньі, сИнку, ни віриш ? Тажи йа така стара, 
т.а ііа брихати ньіколи ни брихала ·rай типер пи брешу. - Ей чому 
ньи, ни брешити. А йа вам ни  кажу, шчо йак би йа сьи бідоу вробИу, 
тобисти ни мали ньічоr·о цьілого у хатьі. - Чикай, . енну, йа тобі рос
повfм Иидну річ, нак зо м ноу було у сисьf х�тьі1 шчо на тони мож,у 
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ІІрисLиrвути ви  так раз, али десьіть раз. Ра3 Иидноrо paJy, то сьи дьі· 
йало у осипИ, пішо.У мій старИй ва тим хль1бом, жебрати, а йа спала 
сама. Тай йиn1 двері вамкнула, ваrас:И;�ам льампку і JЖtJM па ІІОl!ІЩКИ 

rоворИла молитви, ш qом шкодувала пахти. Говору йа n1олитвИ і чуйу 
йакй:с стукіт. 'Али йа наслухуИу, бо Иа мала надьійу, шqо то старИИ 
надьfйди. 3говор:Ила йа молитвИ, ньіхто ни торокайи і пи від3ивайи сьи, 
абй: Иа у1ворИла двері .  Тай узьИла, пирихристnла сьи шqе р ас, тай сьи 
положИла с пати.  І васнулам. Нарав йа кріс еоп чуііу, жи шчос на мИньі 
такого ТЬИШКОІ'О ЛИі!" Й:т, ІІІЧО страх . 'Али И3, СИ думала, ЖИ ТО старЙЙ, 
тай кажу до него : А то ти ? - А він сьи пи відвиваІіи. -- А можи 
ти пйаний ? - Йа мац йиго, вачИлам сьи рушИти, а то студений, йа:к 
льід. А він сьи так па мени уложйу, та кобй уже па мени йак вверха, 
а ТО ба навіть уже й мИжи пбги льиr ДО самого тьіла. Чуйу, такйй 
студений, жи йак льід. Хочу йа сьи христйти, пи мож. Хочу кричйти, 
також ньи. Аш, славйти Бога, rиrут вапіИау, йак сьи той студений  дух 
в мени вьірвау та пи йшоу пь і  у двері, ньі у вікна, тьілько просто 
у гору, у суфіт. То так хата стріш ч:Ила, шчо йа кава1а, жи И ківочка 
3 ней і нп буди. у стала йа, пирихрйстила сьи, та бо йа сьи хришчу' 
а рука миньі сьи трісе так, йак бим, боропИ Божи, пропасницу мала. 
Йа шчо мала сьи пирихристйти три раеи, то йа сьи х ристила й хри
стИда, аш сьи аач:И;10 роввидньіrти. І ужем спати ни мбгла до дпьи. 
Прийшбу дьід рано до дому, вачйла йа йиму росповідати, йак буу на 
мепи йакйсь льих. - 'Али дьід кажи : Ей, ти дурна бабо. Та хто на 
теби льигау, йак йа ни буу у дома ? - Та йак то ньи ? А бігме льи
rау, али такИй: студений, шчо йак льід, а та:кйй: тьишкйй, жи мау вагИ 
ва штирох, йак ти. - А mожи сьи хлопцьі де с тобоу дроч:Или ? -
Ей, та де хлопцьі ,  йа  двері була замкиула шче в вечири. - Но, а рано 
йак йис усгала ? - Також були вамкненьі. - Ей, то тобі сьи снйло 
такі. - Та де сьи снИ:до ? А тиж пи віриш м иньі ? Та Пак ми йи обойи 
у дома, та йак грИмайи. - А чумуж ньіколи ни льигало на пас ? -

Бо нас булб усе двойи. - Ей, тобі усе шчос таr\е сьи при1·рафит, йак 
мине у дома пима.  - Та уже йа сьи біJІЬШ И  пи лйшу бис тИбе, хіба 
бис де йИнчу йаку хату наймИу . - А ві так потому той дьід шшоу до 
rавдй, шчо йиrб хата була, тай кажи йиму : Шукай си йакого Иинчого 

комірника, бо йа ни буду. - Та чуму ? - А бож ви ни чули чуму ? 
ТамтоИі почи, йак йим лиші1у бабу саму у дома 1·а шчос йак вільівло 
на бабу, ма110 ни удушИ110. - Та ш чбби таю'\ відьівло ? - А йа впаИу 
шчо ? Досить таке тьижке ао штйри ра�и йак йа. - То йди собі, йак 
ПИ ХОЧ Та най CTOЙf'r так ТИМЧИСОМ, 3аКИМ Йа ПрЙ!іду ДО неііі СИДЬІТИ. 

І той дьід сьи вабрау, а хата сьи лишИда . порожпа. 'Али одного раау 
йак пасли фірмани коньі у почй, вачИу пара� дужи дош; падати ; а то 
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пи далеко ДО ТОПІ хати було і піш;ю И!Х шчось кілька там спати. А йа 
такош там буу, алим пішбу у і1lшчи місци в йидвnми ·rоваришИми. Йа 
йім ка ку, абИ ни йшли туда спати, бо тамички миньі баба кавала, жи 
біда йі пуджила. А вопИ Еажут : Така дурна баба, а ти шче дурпьішчий 
від вейі. ТаИ вони уаьИли й піш.а\: там С[] ати. 'Али Иа Иидного кумпа
UЬІСТО!'О свого намови.У тай кажу йиму : На тобі добрий бук у руки, 
йди, aбfrc йіх там д6бри шшудиу . - А той кажи : Йди ти. � Ньи, 
.йди ти, бо воші будут ввати, йак би йа пішоу, йак прИйдут під мойу 
шопу, а мине ни буди, то будут внати шчо то йа, бо вас шчос штИри 
пішло спати під мойу стайньу. А йа тому скавау, абн грИмау ПО хатьі 
по вирху. 3ачИу той гр:Имати, а тотИ кажут : Ади, добри нам кавау, 
шчо ту ии оща, а ми йиму пи давали віри .  -- Али вітаивайи сьи дру
гий : йа чуу, абн до него сьи пи ві'r;зив:іти, тай воно пам  ньічо ни 
скажи. Доки rрИ:мау той по хатьі, нарештьі помижи вікна, бо вікон уже 
пи було, а вітак тим буком і по них. Йидпого аасьих по носьі, другого 
по руцьС третоrо по повьі, а читвертого по голові. Тотіr йак сьи вьір
вали вітти та утикл:И до нас піт шопу. А ми удали таку штуку, ш чо ми 
спимо, шчобИ вонИ ни пі311али, шчо ми Пім туту б іду сами направили. 
І вонИ поприбігали до нас биз душі і вачИли оповідати, шчо в нйми 
було. А йа кажу : Йа вам ни кааау, а ви миньі ІІИ вірили. - Уже ти
пер вірим. - Та ба тогдИ, Иакйисти вміри:rи. - І ми вітак тотИ, шчо 
анали, нь іц ньікоч ни кавали. І ту гет ро3голос:И;ш по цьільім силь:f, 
говорИли тотИ фірмани : Ни дурно баба в дьідом утьікла, колИ нас було 
шчос десьіть тай ми поутьіюіли. 'Али бо йім біда ньіц ни кавала, 
тьfлько йак сама була, то було н а  щ,у віJrьівло , а нас йак потьигло 
чИмос, то так сИ:льпо, шчосмо чули більши нак по дві нидьіли. Али 
кажІІ Ииден : 'Али ви моучили, йак то грИ:мало ? - МоучИл:и, ми ньіч6 
Ииму ни кав али. - А можисти шчо про него rоворИ:ли ? - Ми бала
кали, жи йак дьі rько де гріrмайи, абИ ни вітвивати сьи, то віи ньічо ни 
скажи. - Нужи вИдити, то тому, жи ви кавали, жи дьіrько, тому він 
нас биу. - І так донесло сьи до того rавдИ, шчо йиго хата, шчо хлбп
цьіу вігнало сИрид ночи і с:Ирид дошчу і той rавда наймИу ксьондаа 
ПНрИТ ТИМ, ЙаК мау ЙТИ ДО хати, КСЬОІІДВ вітправиу ·rам МОJІИТЕН і ВІКрО
ПИJ хату тай сьвітйм кропИ.rом вfrнау ЧНС'ГО дьітька с хати. Уже потьім 
більmи ни було і до нИпька, тьfлько другі шче чули, йак ва хатоу 
біда кричйла. А то йиго систра мала слабість сьвитого ВальИ:нтого, то 
ЙЇЙІ так мучило, ТО вона у ТОЙ ЧИС Кричіrла, а ТО Ita3ajfи, ЖИ ТО біда. 
А йак увнали , жи то систра туИу слабість маИи, то уже більши бідИ 
ньіхто пи вИдьіу, аиьі у хагьі, апьі на хатьі, аньі п і т  хатоу навіть. 

Зап. в липни, 1902, в Корош�и, Бучацького пов. від Данила 
Гнатюка. 
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155. Лермяиапі вoJtu. 

Пасли. сї воли на паши і в сї, нк аігнав їх на терло, нїби на ніч, 
коло ріки, то всї лижили тихо, все до того чису. Я:к прийшла тота го
дина і бик устав є ден і ааричив, тай варав сї посхапляли всї бики і не 
годен був їх нїхто стримати. І коло них двайцїть хлопа стояло і не  
годні їх  були стримати. Тай поровбігали с ї  всї по вб іжу, по поли, так, 
що на терлї не було анї єдного. І так бів тих три ночи. Я:к шось 
у водї васьвітило, то всї воли втїкали, що й сто хлопа не були бц стри
мали. І що днє вбирали тоти воJrи до полудив, нїм повганєли до купи. 
Другої ночи пішов Я:ць і ка3ав, же нк то сї покаже, т о  він вабє і не 
буде нїц в волами, - буде тихо. І нк то сї сьвітло покавало, то він 
стрілив кілька равів, і то нїц не помогло і такий був страх, що всї 
люди боєли сї в то місци йти. І тоrди купец ваплатив тим хлопам, що 
пільнували по десїть срібних, а шкоду му громада подарувала. 

3ап. 1 903, від Михайва 3віринського, в 'Гурадах, Жидачівського 
пов. Н. Левццька. 

156. Страх у ярі. 

Ішов н стешков собі коло нру і прцчуло сц минї, шо хтос нїбn 
так нк рінь сипли с фіри. Встав л, слухаю, а то ни можи бути рінь, 
бо то в ночи і в нру. І потому ше н. чєкав собі трохи, с квандрас і то 
вісипало чиріnв аш на гору. І потому ва тим чиріпвм вішов хорт жов
тии i потому він то чиріпв вгорнув до купи (то вже внак було, що то 
чиріпє) і нават пішов у нр. А я по1·ому вже втїк собі - дав драла. 

3ап. 1 903, від Івана Волощука, у Тулові, Снятинського пов. О. 
Деревянка. 

157. Страх па мості. 

Я, видити, косив в Грицька Дїдуха, я єму віткосював, а потому 
я йшов вітти с косирів, вечір сів на коня і пішов на вичеру. Віти я 
біжу тим конем, там прибіх конем на той міст, шо коло мени, а ту с під 
моста тей сперло коня. Я: шо видити". шо нажену си, н атисну коня на 
міст, а то с під моста і навад кою� ваверни. А потому я як лкос мах
нув на відлє - нагадав-еми, абИ:х: ударив вrо на мосьцї - цу біду. 
А л то ни внаю, чи вдарив чи пє, а кош1 по ПО3Ї вдарив, а кінь нк 

ЕТВОІРАФІЧНИЙ 3ВІРВВК. Т.  XV, 12 
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скочив тей перискочив цу біду - такі ни ступало си. Та я прибі х  
пирит свої ворота та ви  страху кєнув ворота та вабіх на д�єд�їпоц такі, 
а еми с конє си скочвв та в двері та трутив-сми дверми. А жінка ка
жи : "А ти шо таке ? "  А я кажу : "Мине якас біда сперла на мосьцї. 
Теєм пустив коня так. Як убіх до хати, то два рави хляснуло тей ни 
вібило лиш вікна - шанувавши день сьвятий - якєм встав рано, тей 
дехтим опаскудюrо. То вже копиц. 

3ап. 1 903, від Василя Лавареюш, в Русові, Снятинського пов . 
О.  Деревянка. 

158. Rамінем у страха. 

Я йшов на ваводини. 'Гай йду". тай лущу вернвта. А то під 
плотом (так там бога то Rажут, шо пириходит) пириходит ·rак ек пес ; а 
я І'JІИ1111ув на то тай мислив, шо то таки Дутчаків пес тай схилив си 
до каміня та  камінем у то. А н ввдрів , шо то вавірило очи та лиш 
тогди чупир до rори та як- еми вИрвав, та пирит хатов опинив си. 

3ап. 1903, від Дутчака Василя, у Тулові, Снятинського пов. О. 
Деревянка. 

159. Страх витягає руку. 

Я служила в пана. Тай-еми йшла. Ішла вітти в двора тай надпба
ла-сми иа мосьцї коня. Так пришла-еми, внаєте, до воріт, вачвла-сми 
ворота ростворити, так, внаєте, я пришла до віюш, вачвла- сми кричєти, 
а то пи дало кричєти. А минї рука." ци права стала довга аш до вим
лї. Далї а впала та вже-еми ни впала, ак мине ваnесли. Тей таке при
виджило ми си цїлу иїч я:к Цигани. Так рука болїла, другу двину ни 
могла- еми ставати . 

3au. 19031 від Пttраски Апдріящук, у Видипові, Сня:тинськоrо пов. 
О. Дереванка. 

160. Страх вuliJtuкyє з хати. 

Так". то мине так с хати, а нїби ковтапо в вікно. По, я: вїшла. 
Бішлам-еми пима нїкого. Я си вобвиваю, а то нима нїко1•0. Я па-
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страшила си, шо аш минї волос пішов до 1·ори ; потому ми си привидїло, 
шо на яблунцї був чоловік." нкис чорний. 

3ап. 1 903, від Гафії Макаснюк, у Видинові, Снатинського пов. 
О. Деревянка. 

161. Непритомпість nacJtЇІJlCOM перестраху. 

А потому я вачєв жито вовити волами тей ни мав-еми шо дати їсти, 
а воли ни мали їсти . жито. Я: повичерів, тей воли напирит себи тей 
гайд' на суху сїножать в ночи пасти. Я: відвів воли на сїножать тей дав 
два снопи вівса, а сам лєх. Я лишень васнув, а мине шос торкнуло, шо 
воли пішли. А н гайда ва волами ; а вони ва.йшли в мої курудви ; а 11 
вабіг ва волами тай ймив-сми ва воловід тей вачєв-сми ходити, тей воджу 
ку,рудвами, тей ни можу віти на край. Аш вішов я на край тей н и  внаю, 
куди до дому маю йти. Вішов вже с курудвів, тей 11 каЖу, шо до дому 
йду, а 11 йду в став. Прийшов-еми до води тей ни  виджу, шо вода. 
Прийшов-еми в воду, а воли сперли мине - ни пустили. Як миє ва
вирнули тей а вже йду до дому. Алим вайшов у траву тей воли вачєли 
пасти во мнов, тей трішкум попас тей йду до дому. Я кажу, шо йду до 
дому, а л йду у другу воду ; аш на :Краставскім - там- сnш спамнєтав. 

3ап. 1.903, від Василя Лаваренка, в Русові, Снятинського пов. 
О. Дерев11нка. 

162. Через страха - хороба. 

Я:к оден шов до дому в ночи, то вішов суда від коршми тай тогди 
ввдрів котєта на даху шй... блищучі. 'Гак він тото ак увдрів, та єму 
ни дало говорити. А другої ночі ак пришов на ніч -- так єго шос ко· 
лисало, кєдало ним". Так він тогди страх дїстав і слабує до типер. 

3ап. 1903, від Параски Андріящук, у Видинові, Снятинського пов. 
О. Дереванка. 

· 

163. Через страха смерть. 

Ходив оден чоловік до млина тай вдибав чорта. Потім він пішов 
в курудаи аа спопами, бо до млина хтїв инчим часом, а коло снопа 
сидит дїтько. Віц: вв1щ той снід і йде і 'rой дїтько йде ва ним. Оберпп 
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св тай віджени, а в ін внов лїви 3а ним .  І так ішов аш т '  хатї. Чоловік 
пришов до хати і лвх спати, а влий дух ни давав єму спати. Він вий
шов тай гонит, а то ни мош відігнати. 3лий дух скок до него, а він 
Ерикнув і двері вапер ; а він так пішов, шо пи видїв, лк той пішов. 
Потім відійшов він вітти. Злий дух вже єrо лишив, а він сє дужи па
пудив і с того пішов у гріп. 

Зап. 1903, від Онуфрія Аронцн, в Видинові, СнлтинсьЕоrо пов. О. 
Деревннка. 

164. Нв доїхав до дому 'Черва страха. 

То буди тому :можи ріЕ 3 двайцїть. Ішов - Митро Гайко він си 
нааиває. Шов в млина в 3алучє. Тай у самі во півnочи в Прутї 
в ріцї, вів вбіжи-мливо волами. Тей ваїхав в Прут, а то кричало : 
"Яалй ! Яллй ! "  Тілько пирид воли бігало голи. Той так руков 
вдарит по водї тей чєста си рінь вробит. Так скільки рас вдарив пирид 
волами тей воли си вирнули на беріг, пириВ1і!риули в вова на беріг мливо 
тей мусїв самий скєдати на  віс. На толоцї на пасовиску rромацкім му
сїв доночувати до днини. 

Зап. 1 903, від Семена 3їнкевича, в Спнтинї, О .  Дереванка. 

165. Страх пврвRидаєть ся в впаuомого. 

Я рас прийшов с села. І чув-еми, шо  кричила жінка одна -
кревна, два рави." в дванацєтї rодинї. А л ї питав си другої днини, 
а вона кавала, шо ни кричила. 

3ап. від Василя І' риrорійчука, в Видинові, Снн1·иnсьrюго пов. О.  
Деревяпка. 

166. Страх загороджує дорогу. 

Я їхав до млина і таки пирийшло в дванасьцї годинї на сери' го
стиньцє." Стало на гостинци і ни пустило. Я туда 3 биками - воно 
туда. Ну, і ми потому вtЗєли - воно вступило сє і лєгло па парвап. 
Ну, і 111и в3ели, та-єсмо стали тай бичом хтїли-смо вдарити, аби то ся 
вступило. Ну, і потім прійшло." вачив бичом шваrати ДО него - воно 
сє ни вступило. Я кажу : ,, Сьвіти сїрничку !" - ffк 3асьвітив сїрничку 
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і воно тогди влївло с паркана і полївло." І'ет щеало. Фосов так". нїби 
провалом. Як вачило тогди х илєти бзинами, нудити, колисати тим, то 
так нудило, що н и  мож було капилюха втримати. - Волос до гори 
став дубом, бики св сполошили - вачили втїкати." 3і страхом я прий
шов ДО дому. 

Нараженє таке було моє , жи я ни міх нїкому в вечира оповісти, 
бо посJrовиця руска кажи, що такого страху ни можна нїкому оrrовідати, 
аж на другий день рано. 

3ап. 1 903, від Семка Лесїва в Ісиптичів, Жидачівського пов. О. 
Деревя:нка. 

167. Страх у 'Чоботях" 

Йшов-еми а міста ві Сьиєтина в ночи дорогов і нїс на плечьох 
чоботи. Йду я,  йду і думаю си, шо якби шос си нї привидїло типер, 
шо бих робив. Приходю я в долину, а ту шос як вгупотіло - я вачєв 
втїкати." Али потім став еми і думаю : "І чо ти, Вахпюку, такий дур
ний, та шо то може бути ?" Гадаю си : Дес певпи так мої чоботи так 
скрипє. Йду л йду далши, а чоботи ;шов вачєли лопати. 

3ап. 1903, від Ілаша Вахнюка, в Русові, Снятинського пов. О .  
Деревя:нка. 

168. Страх пряде кужіJtку. 

Вітак п йду в поли, дивю си, а то стоїт так на  мосьц� 1 приде 
кожівку. Так л до того си пустив, а с того си вробило котє маленькє. 

3ап. 1 903, від Дьорді'л Черешньовського, в Стецеві, Снятинського 
пов. О. Деревя:нка. 

169. Папї - домядачка копий. 

Йа лишиу сьи по св6йіх родичах дужи мал:ИИ, мау йим одипацьить 
р6кіу. Вон:И мине дужи пильнували і дужи мине догльидаJІИ, шчо йа 
сирота. Йак йим уже підріс коло них і вігодували, :казали мипьі, ш чоб:И 
йа уже к6ньі па ньіч вайм:Иу. Вfгнау йа к6ньі на пасов:Иско і поуйиаау 
йим й іх  так, йак миньі кааали. І сам льигай:у і накривайу сьи виретоу 
на Іолову, абн :комарі мине ни Иfли, а чи к6ньі пасут СЬJІ, то минь! ни 
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у головІ. Добри, шчо йа повичер1у i юи�хау т:Ими кіньми, йа си ль:Ижу 
спати. Жиль миньі було ва тим, шчо шчем ни у оборовьі, бо у обороаьі 
була мньика отава, а там мипьі було твердо на пастіунику. Йакась ко
мета у ночИ - двиrаркам ни мау - сьпіуку складайи, чуну кріаь ви
рету, ш чом сьи накрИу. Прислухуйу сьи, такі сьпіваі!и добри. Кажи : 

Ни сватати булб у ночи, 

Ни вільізли тобі очи. 
Та ти лижиш, та думайиш, 
А. ва мени пи гадаИиш ?  
Йа сьпіваііу, тибе прбшу, 
А. ти і того шче ни хбчиш ? 

:Устайу йа і йду. ІlускаИу сьи йако памйитл:ИвиИ, шчо йду до тих 
копиИ, шчо йа попутау. ДИуИу йа сьи, кбньі, Иак Иим йіх поуйивау, так 
вони сьи пасут. А. йакась паньі у злотих шатах огнистим йавИком ВО
вад:И відгань:ИИи. Кажи миньі : Ни дивИ сьи, шчо обганьИ Иу тим блишчи
ч:им ИавИком вовадИ, абн кбньі ни кусаІІи, тілько ходй до копйцьі та 
прииисИ: Иім І'ОтовоИ:і коньушИ:ни, бо миньі сьи уже наукй:мило махати 
й::.вй:ком. І увьИла фартух і кажи : Йа ни жалуйу фартуха �'ого, а ти 
жалуИиш  мине послухати. - Йа Иак й і  послухау, Иак Иим пішбу аа тоу 
КОНЬУШЙНОJ, ТО рано ЛЬJДИ На СВОИІМ ПОJІИ1 а Й<t Під пашеу, ЙаЮІСЬ 
корчик там буу, ни можу сьи рушити, аж вонИ мине вбудИ:ли. Спамньи
тау сьи йа і пішбу до дому. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Семена Андрі
їшнного Головатого. 

170. Страх; у дїсї. 

Льуди балака11и, шqо йист у сьвітьі біда, а йиден чоловік кав:іу, 
шчо нима бідИ у сьвІтьі. ОпустИ:у своИи Господарство і пішоу шукати 
ва бідбу. Йшоу жи він так далеко, аж найшбу до йиднбrо сила і во
бачиу біду, шчо голбдин буу. 3апитау кільканацьить, йиму вітповіlьть 
була, шчо ва гроші усьо йи, а бив rрбший нима. с тим влим гумором 
віИшоу за то силб. Ударну сьи по кишени, а потому такі удариу сьи 
сам по своИі голові ; а то було над Иаром. І думку думау. 'Али пагадау 
собі : Чи до того йару скочити, чи можи хтось надьіИде та мине дру
лит ? Обгльидайи сьи, шчо й сам ни хочи і другого нима. Аш TOl'Дll си 
вдоІ'адау, шчо то біда, ва котру він ни віриу. У хв:Или до него чоловік. 
Чо ти ту, чоловІчи , сидиш ? Шчо ти так СЬИ вадумау ? -- Він пЙ:рИJJ: 
ВЮІ шчnру прауду кажи : Сам им собі тотб наробИу, ш qом хотьіу, 'fO 
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типер в:Иджу. - ІЗітповідайи йиму той чоловік : Шчос такого паробйу ? 
- 'Га шуюіу йим ва бідбу і типер йим найшбу си. - А той чолов ік  
кажи : Іlокажйж миньі ·rоту біду, бо  йа ва неу йду. - Він  йиму кажи 
так : О віщиш, така біда. Ужем хтьіу до того йару пітИ, али подумау 
йим собі у свбйі ГОЛОВІ, шчо DІОЖИ мине хто і друлит, бо по прбст у 
кажу тобі, ШЧОМ сьи бо й а у. - А він йиму кажи : Агій на теби ; йа  
тобі покажу, йака біда, али  ході� во мпоу. - Віп кажи : Коли уже ни  
хочу шукати, йа  уже вИдьіу свойу. Ни доугб м:Ислиу і послухау йигб 
і вачИли об:і вандрувати. Нидалеко вандрували, вахбдьит до льfса. 
У льісьі темно і стешки уже пима. Сьвітло маленьки блишчИт сьи, йак 
вора і настрашили сьи обидва. Одеп другого питайи : Шчб то ва вьір
юіцьи ? Мбжи уже й день, а ми шче ни льігали ? - А другий вітпові
дайи : Шчб сьи будем бідИ страшити ? Йдьім до того сьвітла ! йчт вонй, 
льіс дрібпйй, кольучий, ровмайітньі дирева, а наИбільши було драбатого 
(колючого) льfса. Той льіс буу самий глойникбви!і. Тб сьи добри по
кололи, ньім ДО сьвfтла вайшл:й. Прих6дьит там, хата дужи маленька, 
али сьвітло :й:існо сьи сьвітит. у ступайут СЬМІJІИВО ДО сьвітла. Йак усту
пйли, а у ті хатьі лижИr умпрлец фай.но вьібраний, йак ввИкльі, а онИ 
6ден на другого тілько сьи подивИу і погадау одіж в другим : То ми 
нарікали на біду, ото се біда, шчо лижИ:т у такім льісьі і шчб го віт
ступИли ! І хотьіли сьи помодИrи, а баба приходит ; с1•арушка; дужи ву
хата і сьміливо питайи : Шчо ви ту вагост:ИJІ и ? - Ой хбчимо СЬИ по
молИти, йак ввич:ійньі, коло ниббшчика. - А вона йім кажи : Перши 
льигайти спати, а .тогдИ: сьи пом6лити, йак поустайnти. - А вон:И: йійі 
вітповідайут :  Шчо ми  ни льигали дві добі і трету ни будем. - А вона 
ііім кажи : Мбжи сьи устидайити, шчо Иа дльа вас ни майу чим пости
лИ:ти ? - Бире вухо, стелит під йиднбго, друге вухо відривайи, стелит 
під другого. А той устаИИ тай кажи, умирл:Ий : А під мепи ш чо посте
лиш ? А когут вльітаИи і кажи : Годьі того (кукуріку) ! - А вон:И 
у тім льісьі йак бул:И, шчо вайшлИ, так аостали. То йім сьи так вдавало. 

3ап. в липни, 1902, в :Коропци, Бучацького пов. від Семена 
Головатого. 

---··· ... --



ІІІ. ХОВАНЦІ. 

171. Звід1:и беруть ся ховапцї ? 

Льуди воrорут, жи Иаrби впосок ввьив - тон впосок, шо курка 
внеси, И аііичко таке малепькьи, - йаrби насадив, то до девить депь 
вильівJі:о би куритко. А то куритко - був би вихованок. І було би 
дужи шчасьцьи ф 1·ім вобісьцьу. Вело би сьи Господарство, боrаство. 
А хто йиrо ни хочи, то пирикидайут бив дах, аби навіть у вобісьцьу 
йиrо пи було. 

3au. 1902, від Ганни Фелїцької, в Будвапові, Теребовельськоrо 
пов. О. Деревянк:.�. 

172. Ятс дістати хованця ? 

Хто хоче мати хованця:, то несе я:йце uід пахоу ч ерев деввть день. 
Черев той час н е  сьмів анї l\ІОЛНТИ сї, анї хрестити сї, анї мити сї, анї 
па обрав:И див:Ити св. Потому с тбrо я:йц:-і: виходит курвтко, а с того 
курітка робить сї хованець. Хованець несе І'авд1 богацтво. 

3ап. 1 902, в Дроrобичи, від М. Добрянського, В. Левинський. 

173. Ятс дістати домови1'а. 

Йак хто хочи мати домовика, то треба вдибати коrутьичи йаИце 
приуИавати сибі йиrо ІJ'ід льіву паху і носити девіть день і девіть 
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ІІ\J<Іий. С того йайць:n вильіаn малий домовик і йиrо треба пустити на 
гору і гудувати ни солоними стравами. 

Йак хто такого домовика майи, то буди дужи богатило, бо шо 
схочи, то буди мати, али по смерти душу того чоловіка бире сибі той 
домовик. 

Зап. л червни, 1902, на :Кривуляпцї, Каміиецького пов. від Івана 
Ю пака, А. Веретельник. 

17 4. Ховаиець іа яuця. 

ЙидеН ЧОЛОВlК ХОДИУ І так КІЛЬКО ПрОМИШЛ ЬИJ О СВОИІJ!І ШЧаСЬТЬJ, 
кобИ він сьи де го допитау, шчобИ вилИки щчісьтьи мау. І с того пі 

шо.У аж до ворошки. І росповіу ворошцьі , жи коло н его йи сусьід і він 
дужи вилИким богачем. МаИи такого хованьцьи, шчо йиму усього пиль
нуйи і йиму прийайи. Йак вИйди .У поли штирма волами орати, то навіть 
поrоничи ни потрібуйи, коло куждого вуха так волам кричИ: r, шчо волИ 
докладни самИ ходьи у плуаьі ; а наймити того богачй: у стибнику й:ак 
І'О ПОСТИрЙГЛИ - ТОГО ХОВаНЬЦЬИ - двері ваперЛИ і НИ пустЙ:ЛИ, КОЛН 
tавда клнкау йиrо па свой:і роскави. А він й:ак сьи усердиу, то ударну 
вулий:ом у двері1 аж двері поломй:у, а сам вИрвау дах і дахом вИ:скочиу. 
- А воротка тому бідному, жи шукау ва ш часьтьим, роскавада, ш чобй: 
деуйить день посну вносок піт пах6у, шчо курка внисе - найменши 
йайде на остатку - то буде мати хованьцьи. Він :Иак прийшоу до дому, 
увьиу йайце піт паху і посну вісьім день. А у вісьім день .йак му до
кучидо, вИймиу спіт пах:И і кИнуу бис хату. А а ва хати у чуу сьміх 
і Rрик : КобИ:с мnьи буу шче йидnу добу посну, то бис буу мау хо
ваньцьи. Вуу би йа твій, а ти мій. А жи той чоловік обміркувау сьи, 
то й шчісьтьи ни хтьіу і хованьцьи ни хтьіу . 

3ап. в липни, 1902, в Пужниках, Бучацького пов. від Тимка 
Гринишиноrо. 

175. Я" виг.Jtядає ховаиець ? 

Ми йшли на Кальварию. Там коло коваю� у їдного мусшисмо пе� 
реночувати. Дощ такІій люнув, як с цебра. Пішли ми до стодоли. А міш 

нами єден реміснИк, шо був, каже : МеншчИвьнї па Єдпом строне, а ко
біти на другу. -- Ми вже довго спимо. Не внаю, котра була година, 
отвирає двері від стодоли хлоuчик, малеuький, в червоних порrинЄтах ,  

1"'ТНОrРАФІЧНИЙ ЗШРПИ!t. Т .  XV. 13 



ноги як в цапа, сепчина рогата тай файлИ:ну в вубах кfриr. А кобіта , 
шо  го увИдїла, каже : 3апр:й:, дитИнко, двері�, вапр:й: ! Так го просит. 
Д дідько шче більше отворі�у. А уна вноу пр()сит. А він тодИйка як 
вадєв кобігу бй:ти, а потому хопив ва півпереке та у перИ:л:о між людИй. 
Аж надійшов Нїмець, той: господар : Та чеtо С6 варивацв, вон С6 нікого 
не чепє, як го нв бедвщв варИваць ! 

3ап. 1 9()3, в ДрGгобиqи від Сеня Кушнїра ,  В. Левинський. 

176. Хованець у постати 1(,Орови. 

У наших Лабіїв є хованець. Йшов я в ноч:И коло Юрі (церков св . 
Ю ра). А ту коло орfхів nИвше ровдорожі корова біла сто:lт. Я витрішив 
очи, шЄпку поправив, би сї вол6сє не бурило, вакурив фай:ку тай не 
внаю, ци йти, пи не йти. Хочи сї вертати тамтуд:И коло ПречИ:стої. 'Але 
мен! сестра вакавала іти тамтулИйка.  Що робити ? Йду я ! Йду вже 
бливько ід ньому, а вно до фоси. я як перей:шов, то вадер лише ноги. 
А все сї д:Ивю, ци ва мноу не жене. А ТО був хонанець Лабі!в. 

Зап. 1 903, в Дрогобичи, від Сеня Кушніра, В. Левинський. 

177. Ховаиець ие приймає coJtonux страв. 

То йиден Господар мау домовика і він віт него, шо хтьіу, то мау 
дужи богатий буу ! Той tосподар н осиу йиму сам йісти. От овьме 

йакойі страви у мисочку, али ни солинойі, винесе на гору, постави, 
а сам вабирайи цьі і й;�е. Али рас васлап той tосподар і кавау слувьі 
ванести мисочку каші і поставити на гору. А той слу1·а внау на шо то 
тей кае до себи : " Почкай:, вирихтую йа тибе ! "  Тей увьиу і посолиу 
ту страву і виньіс на гору. Шо но виньіс, вльіс на сьіпи, а той в гори 
mусьть мискойу ві стравойу на слу1·у і обльиу йпго ! Али пьіц. На 
другий день, слуга ше льіпши посолиу страву той вноу скинуу, а на 
третий: рас ше льіпши ; а той: ві влости вірвау дах і политьіу сибі і уже 
tіільши ни приходиу до того І'осподара і той tосподар варас стау шо
рас бідньіти і вбідньіу на такого, Иак буу перши. 

3:ш. в чер1ши 1 902, на Кривулннцї, :Камінецькоrо пов. від Івана 
Юнака, А.. Вереrельник. 
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178. я" хованцї гу;ля;ли. 

Буу йа у Вістрі на робогьі а малИ:м свойім хлопцем. Польигали 
МИ спати у хатьі, али у иочИ хлопиц мине будит і кажи миньі : ВИ:ви
дьіт мине, тату, иа двір, бо йа сьи бойу. - у стау йа і виводжу хлоп
цьи на двір, хлопиц сьи вИмочиу і йа виртайу Па3ад до хати. Нагли 
біжИ:т чириа обісьтьИ хлопч:Ина аростом 1 4 - 1 5  цальіу і убіг нагли до 
хати. Ньіц йа ни впайу, шчо то можи бути на чужім обісьтьу і маркотно 
ми йи, али си урештьі ньіц с того ни робйу і льиrайу на свойім мf сци 
с хлопцим спати. Накол:Им л ьиг, а той хлопчИла, шчо убіг в надвору, 
вИскочиу миньі на груди і мине бире ва І'арІ'ачку й душит. Йа йиго 
увьиу ва голову і віттьигайу віт себи, али ни можу го відорвати у жа
дин спосіб. rаада тойі хати спау коло мени нидалеко на лауцьі ; і кажу 
йа до него : fавдо, оаьміт си того хлопцьи йакоrось, бо він мине ду
шит. -- rавда на того хлопцьи покричИу і він сьи від мени уступну. 
По хвИли виходжу йа на двір сам, дИуйу сьи, а юх три такй:х самй:х 
уrаньІійи ПО обісьтьу і усьі до мени біжут. Йа хтьіу утьікати до хати, 
бом 3ара3 ВНдьіу, ЖИ ТО ЙакfСЬ НИСаМОВНТЬЇ дьіти і ДЛЬаТОГОМ НИ ІІОЧИ
нау сьи боро11:Ити, алим аамІіслиу утьікати до хати. Накол:Им спогльануу 
до двириИ, а йіх два коло двер:Иіі стойа : йиден тримаИи аа кльамку 
дверИй, а другий памірИ:Ии сьи мипьі скакати до очИй. А йа упау 
у страх і утьік йим на улицьу. І х оджу улициу то туда, то навад і аа
rльид�ійу, П ак би сьи навад до хати дьістаги, бо ми жаль ва  мойім хлоп
цем, ІІІ 'ІО сьи лиш:Иу сам у хатьі. І аобачиу йим пара� сьвітло у хатьі 
у того І'авдИ, де йа робйу і вй:�жу, жи на обісьтьу тих нисамовйтих 
хлопчикіу уже нима ; йду просто до хаги. Приходжу до хати, а там три 
Иіх rрайи на інструменти, а решта танщьуйут по хатьі ,  а І'авда і І'ав
дИ:ньи стона коло пй:Ица і на тот6 сьи приrльидайут. А м ій  хлопчИна 
стул:Иу сьи коло них і ваплаканий, шчо ни внау, де йа сьи дьіу. Йак 
мньи вобачиу мій хлоииц, укішиу сьи мноу і нритулИу сьи до мени, 
а так:ИИ аьістрашиний, IIl'JO аш сьи трісе, бо шче такого н ьіІ'ди ни  вИ
дьіу і йа му ни оповідау пьіІ'дИ аа таке, бо й йа такого шче ни в:Идьіу. 
Приголубиу ііа свого хлопцьи коло себи, а тоrдй почну йим ДО rавдьіу 
rоворИтп. Питану сьи, ш чоби то була ва іптенцийа така йакась, ш чо 
дльа мени страшна і ни мИла, а дльа них ви села. - · А вони миньі віт
повідаИут :  Можи-сти чули кол й аа вихованки ? - Кажу : Чуу йим, алим 
шче  ни вИдьіу до сего чИ:су. - Ну, в:И;rити типерка ; то йи наші вихо
ванки, ч:Ирив ПИХ МИ майим усього много, а МИ аа ТОТО ШЧО перШОІ'О 
місьицьи до дванацьітойі rодИни у по<JИ: мусимо йім пльац робИ:ти на 
таниц і вабаву. -- Йак прийшла дванацьіта rодИна, йак міт:1оу ваміу 
с хати, ни впатиІ де сьи дьіли. Польигалп ми спати на ново, уже й ііа 
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СПОКІЙНО спау ДО ДНЬИ1 ЙаК МИ rаада ОІІОВІу, Ш1ІО ВОШІ ЛІІШе ДО двана
ЦЬ11 0ИІ rодИви міць маиут. У ста у йа рано, скіньч1іу йим роботу у тоrо 
rаадй і йак найб6рши вітх6джу ві 1І. него. ВИИшоу йим на вулиць у, а тьі 
несамовИ:тьі, в ихованки, повистаульИ:ли голови пошт стріху с стодоли 
і сьм ійали сьи в мепи і кривіши сьи миньі, а йа йак найббрши утьікау 
віт того місьцьи. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від О. Ро
аовського. 

179. Воскрвмиu хованець. 

Бу у йидев наймит у Обиртиньі у ворожбита ; там буу 1•аюій: во
рожбйт, шчо мау шчіслИуцьа . -Украу кбриц пшипй:цьі у вечир тай продау 
тай увьиу, купйу си льульку ва пи итку порцильанову і шшоу на ви
чирuІіцьі. Тай каи : Йа майу таку льульку порцельанбву ва нііИтку, 
Ш '!ОМ продау кориц пшив:Ицьі. - А хлопцьі кажут : Ану, йаюі то 

льулька ? - А шчісливец туту льульку с кишевьі у веrо уаьиу, а йиму 
упхау таку костомаху Rіньску, ri лабу. Він кажи : ЧикаИ, колИ мивьі 
шчіслйвец такі вбИтки 3робИу, йа буду йигб бйти ! Прийшоу вів J�O дому, 
а l'аада кажи : ВИ:диш, украу йис вбіжи, про;� ау і купйу льульку, а й а  
уже в в айу. - А він Rажи : Ньи ! - Ну, ну ,  кажи. - ТоИ ворожбит 
пойіхау шчос па читвертий день якбгос пана парити, а наймит пабрау 
піу кірцьи пшипйцьі і хотьіу продати . А йиму покааау сьи па брамі 
Жидок маленький бородатий, тай пи пуска.У с тоу пшинй:циу. Він йак 
нотьИ:r того Житка на відльіть кбльбоу тай убиу. 3ап6рпау го у rньій 
тай буу убй:тий уже, ниживИИ шqісл:Ивец. А пшивИцу уаьиу тай нродау. 
1Іриіііх11у той rавда у ночи віт пана, уже ни майи того сторожи, уже 
ниmа Инму куму казати, йак найм ит rоснодаруііи. 3ачинаііи сьи він  пи
піти наймита : Чи ни убиу ти йаку особу ? - - Він Rажи : Ньи. - Ilpи
\3llall сьи, кажи, ньіц  ти ни  буди. Заш� ачу ти ч Исто, лиш скажИ. Н ьіц 
ти СЬІІ І ІИ стани. -- Він кажи : Йа ударну йакоrоt.: Житка тай йим ва
uорпау у rньій. - Ну йди, добувай . - Він добуу ііИІ'б, той ваИ 11 ит, 
а tавда кажи : Бий го, уже нижввого. - Ударну раа буком по голові -

биІі, кажи, шче ; той шqе удариу, і уадріу, шчо то нисамовИти. А той 
Жидок устау таІі кажи : Отом сьи кажи теньtо заспау ! - ТогдИ rаада 
фай но му ваплатИ:у тай вітправиу : Ти, Rажи, ви мій наймит більши, 
а ііа пи  твій l'азда. 

3ап. в липни 19021 в Короп ци1 Бучацьк.)rо пов. від Олекси 
Оеньчу1щ. 
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180. Хованець держить парубка н а  с.ливцї. 

А у Василькевича 6 таtже хованець. То всї оЮіЮТ. Пішов л ДО 
Василькевича  на сливкі. ВИ:лїс я на слИвку тай рву. Нарвавїм си повнї 
кешепї . Аж ту чую : ВисИ:пуй, висИ:пуй ! - А пїчого не вИ:джу. Я: хочу 
в :шати 'І'а не можу. - 'Али шкода мен! тих сливок, щом си нарвав -
шкодую си. Беру с кешенї тай все їм, їм. Я:к їм сї на1в, тай не можу 
влївати. ВИ:сип ав-вм сливке тай ще влїстИ не мбжу. Щось мі так при
вєвало, не можу. Пересидїв я на сливці до самого рапї. Рано вихбдит 
старИ:й Насилькевич тай каже : 3лївай, влївай, дру1'ИЙ рав не приходи . 
Тай аж тогдий-єм влїа. 

3ап. HJ03, в Дрогобичи, від Сеня Куш нїра, В. Левинський. 

181. Ховапець бере душі. 

ьуу ііидеu чоловік і робИ:у на варстатьі . А в іu п6льа ни мау, 
лише йиден город. І так він сьи добри маJ, ш чо ііиму аж льуди иави
дували. А він мау , йак 1·0 кажут, вихованка. 'Али умерла йиму йидна 
дитИна, друга, потому й жінка, шче сьи лишИ:ло двойи дьітИ:іі, хлопи�� 
і дьіJчина. А він ожинну сьи в другоу. Тай бувало піде десь у ночИ, 
таЙ СЬИ обрОСИТ, ПрНЙдИ МОКрИЙ ДО хати, а ЖlНКа СЬИ ПИТаЙИ : Де ТИ 

ІІІЧ О  ночи ХОДИШ і такИ:й сьи об ро JИІІІ, усе мокрим ? - А він кажи : От 
боііу сьи, аби ш чо ни вальіало t город, а то у ночи така роса там йа 
мокрий. - 'Али Иидного раау піш6у до коршми тай добри сьи у ни у, ·1 ай 
п рий шоу ДО дому і положй:J СЬІ1 спати. , Али вачИ:ло сьи хмарити, дуж11 
гриміти і ;1ужи влИ:ва була ; а ЙИІ'О жінка сапала па городьі і пи могла 
утьікнути до хати таИ стала СИ піт ш6пу . Слухайи , а віu с кИ:мось ров
мауйИИи і дужи просит тбго виховаuка : Дьітьку , дьітьдуньу, даі! ми шче 
прожИ:ти , дам ти шче тбго ХЛОUL�ЬИ - А він кажи : Ньи, то уже ти 
майиш таки сам Ити. - Дай ми, кажи, шче рік прожИ:ти, дам ти туту 
криву дьіучину. - Ньи, кажи, йа ни хочу, мусиш таки сам йти. -
Він шче  рас просит , ка1;и : Йа ти дам жіu ку , лиш дай l!І И  ш че ж1іти . -
Ньи, кажи, ни хочу ньі жінки, пьі дьітИИ, уже мусиш йти сам, бо ти 
чис приходит. - Вона тоrдИ сьи дужи навудила і побігла до сусьіди 
і вачИ:ла росповідати, йак йійі чоловік балакау. А той су сьід кажи : 

Йди до дому, йди, ни кажи му ньічб, бо він пйаний і так собі говорит. 
- Прийшла вона до дому і другого ДІІЬИ ва •ніла йигб питати, с ким 
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він так ровмауйИу. А він кажи, жи ньі с кИм .  А потому кажи : Приіішла 
до мени ііакась обмана с такоу кольушчоу головоу, шчо йак бис го по
гладила по ГОЛОВІ І то бис сьн сама боііала. - І ни 8адбуго так ЖИТЬІІ 
скін•1йу у другого І'авдй на висьільу. 

3ан. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від мами. 

182. Хованець із гріш.ми. 

Йиден чоловік 3 Йаблонбва ни міг сьи погодйти ж жінкоу, покИнуу 
жінку - і дитйпу мау одну) дит:И11у лишиу ж жінкоу. Дит:Ина дужи 
біднла,  і вауши обойи нарікали на н его. Йиднакбво такИ гірши було 
бис чоловіка. Воііаншувау він три роки. Третий р ік ііде дорогоу він, 
дИвит сьи, а то вил:Икиіі паю(кий пульарис лижіrт на дороаьі а грішми.  
'І'ой підвьйу тоіі пульарис, дИвит сьи, до кільканацьіть тИ:сьич грбший 
ііи у тьім. У вьиу він тот:И гроші у руки, ііде дальі. 'Али тотИ гроші 
булИ ничнсьтьі, нисамовИтьі. йде він до коршми, п йе і йіст і гроші 
на місци ; али йиму ш чос ни да:йн спокоИу усе. Йде він  тогдИ до дОJІУ 
ДО свого, ДО свойі ЖlІІКИ і ДО свой і дитнни, думайи собі : Аш ти пер І1а 
буду !'авда ; гроші май у, буду тень то rащувау. - Приходит піт свуйу 
х ату , роавуу сьи, упхау гроші у чобіт ,  а с тИ:сьичу собі лиш:Иу у тьім 
пульарись і . А решта гроший поставн у п і т  стріху на подьі, абн н 1,іхто 
ни  11айш6у. 1'а й  ДО свбйі ДИТНІІИ кажи : Au, ТІ! енну, біднш. - А ди
ТНІШ н::\;,1ш : Дайти , тату, хльіба :миньі, ХОїJ йіс -1 и, вима ш чо. - Війшайи 
хльіб, дайИ дитИн ь і ,  тай кажи : Цить, сИну, будем багато хльіба мати 
і купйу дві короні - А жіи ка повідайи : Л1 іпши купн Jrpoy, бо ни ману 
чим ваплатйти, пи плит:И о коровах . - Той війшоу на дорогу , виае чо
ловік дрива ; з;1 11�атИ:у, 111чо  той чоловік хотьіу ва дрива, привів до свбйі 
хати, скИ:�,ау, піш6у у м істо, 11ри ньіс мук:И пшивичнойі, солон:Ини, снра, 
мама, хльіба. Доходит віи пи далеко дому, жив е  чоловік корову . Куп:Иу 
і корову на дороаь1, жине до до JІу. llpиrнay до дому, куп:Иу сьіна ко
рові, приві:� rаада, ск:Идау піт хату у rипИцу, жіньцьі віддау, ш110 пьіс 
а міста, уже сьи жінка кішит, й корова йи, й усьо . Дьнкувати Богу 
кажи - типер будем жйти, йак Бог позволит. 

Жийут вов:И - пи приходит ньічо першойі ночи. Друга ньіч  
покавало сьи таке ri сова на коминьі ,  сидl!т і бл Искайи очИма так гі 
кі1' .  А жfнка кажи : Се ш чо таке ? - Пирихрист�іла сьи". у хатьі чо
ловіка нима, дИвит сьи, приганьиии дру гу чол: о вік корову . 'Али жінка .  
кажи рано до чоловіка : Чоловічи1 !іа ни хочу ньі  твойі корови , иь і  
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ньічо, бо ,  к�жи, СИJНТ у почИ на коминьі таке Гl сова, блИскайп о чИма 
гі кіт, то :можи 1.ичіслИвиц віт тих грош ий ? - А в і н  кажи : Можи то 
нисамовИпі грош і , можи йакИ.й кИнуу шчісл1іуцьи в грішми ? 3ле. -
А жfнка кажи : Та вИтко, шчо але. - 'l'ретойі ночи сидИт воно на ко
минь і в ноу. Уже й чоловік у хап.і йи. 3агасИли вонИ сьвітло, по;rьиrали 
спати уже обойи ж жінкоу, кури булИ у хатьі, йак вачИу пуджити кури 
у ноч1і той шчіслИвиц ! Кури кричи , нима ратунку , а ш  у суфіт сьи тоу
чут. Кажи : Чоловічи, уставай , бій сьи Бога, сьвітИ. Збирай кури у мі
шок. - 3ьібра1ш вонИ кури у мішок, поставили конец гол оу на луmко ; 
йак сьи усунуу шчіслИвиц у мішок, йак вачИу тотИ кури мучити ! Гей, 
чоJlовічи , уставаИ, бій сьи Бога . Скю�аИ в мішка у койиц, можи там Иім 
ни буде ньічс 1щв:іти. - СкИдали у койиц , польиrали сrrати, йак той СЬИ 

умішИу у к6йиц, шчіс;rивиц, нима ратунку J\o дньи ; кричИ кури - ни 
в ітри:пок. То, кажи , НИШ'JlСЬТЬИ наши 1 Чоловічи, йди рано до ксьондва, 
най вод6у кроrrит. Ни хочу ньі майИтку, ньі гроший , най лише маііу 
спокій. - Прийшоу ксьонц сь сьвіченоу водоу, вітправиу молитвИ, по · 
кропИу сьвіченоу водоу ; другойі ночі вноу робит такі дивиса с курм:И ; 
ни 11 0 �1агайи. Н а  другий дею, вноу до ксьопдва, вноу покропИу сьвіче
ноу водоу. На третий день аноу робит дивиса ; жінка спу;�ила сьи й 
дитіна ,  тилепайут сьи вьі страху. Пішла вона й третий день до КСЬОІІ· 

два : ЙиІ'омосьть, покропі ·г сьвіченоу водоу шче рав, можи би то усту
n:Ило сьи , бо нивітрИмок .  - Йак третий рас ксьонц прийшоу, відмовну 
молитви, йак вИкроnиу туту хату сьвіченоу водоу і поблагословИу йіх 
усьі тройіх і кажи : Аш типер сьи уступит від вас. - Той день с по
лудньи йак найшоу сьи нітир у тьі хатьі, такrіИ шум у комин литИт, 
такій шум, йак у дейакf І'уральни. Тай п ішоу с тбйі х ати у каглу, пи
ришуміу тоу каглоу, тИхо уже стало. Другойі ноqи уже спокlіі, тИхо. 
У день дИвит сьи, корова заслабла, упа;�:а, вгИбла . До тіжньи друга 
корова вахорувала ; нима уже й другойі корови. Жінка кажи : ДьИкувати 
Богу, уже спокій у хатьі, ви хочу такИ:х грбший ньік6ли, кобИ спокій 
буу. ГИрко 3аробИ:т11, кобіІ сблотко пожИ rи і Бога на дальі просИти, абі 
давау. Той вітак нагада.У си чоловік ва тот:И гроші, шчо шqе у чоботьі 
йи на  подьі. ДИ:вит сьи до них - пнма аньі rрбший , аньі пульариса. 
Та дьИ:кувати Богу , шчо спокіИ у хатьі, а решта усьо добри. ТогдИ сьи 
вИбрау е :Йаблонова с свойі хати, пішо у до ОвирИ:н і стау на рік. 'Али 
усе буу сумв:Ий, бо му пошкодило. Йак шчо робит, так, ньі биріІ, ньі 
кладИ, жадного руху ни маИи. А жіньцьі ньічо пи шкодило. 

3ап. в липни, 1 902, в .Коропци, Бучацького пов. від Олекси Оав
-


кового Сеньчуrш. 
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183. Хованець вбито11,uи1t . 

Буу такии бідний 'lоrовік, мау багато дьітИй і мау йидн6 тильИтко , 
тай тотб відогнау на йармарок. Тай спродау тот6 тиль:И. ДИ:вит сьи , 
носит чоловік гблупцьи у кошику. А йиму він уuодобау сьи, дужи фай
ний, того голупцьи кушіу. Дау му там ци шустку, ци кілько там. Йак 

- куuИ:у, де го подьіти ? Поставну ва паауху. Війшоу в ін  в міста, чуИи, 
а йиму Ш'lОСЬ ва пааухоу таке холодне, жи він подумау : То ни мбжи 
бути голубец ! Дию\:т він СЬИ ва паауху, бире ЙИГО, а ТО ДО uего го
ворит : Ти внайиш, шчо ти купну ? іll'lісл:Иуцьи. Ти будеш мати тілько 
гроший, тілько май:Итку, кілько сх6чиш, а тобf траба, бо ти бідний. -
Той тогд:И спудиу сьи, уже ни внайи, шчо ДО него кавати. - Кажи 
йиму шчіслнвец : Йди до хати, али абис вій.шоу у ночИ на двір коло 
дванацьітой.і ГОДННИ і абне до хати ПЬЇКОL'О НИ приймау на ньіч, бо Йа 
тобі припису сИлу вилИку грбший. - Припосит йиму цалу касу в гріш
ми, йак увьиу там десь у Отаньіславі, ци у Львові, цалу касу в грішми 
присадну. Йак приньіс то, кажи : ill'loш, ти ни майиш ньі йакого по
читку ; йак будеш сьи брау до тих гроший, вовьмут тибе до криміналу. 
'Граба мати ЙакИ:с ІІО'lИТОК. Йди до пана, попросн, абн ТИ шчос даnувау, 
тай ІІО'І ОМу скажиш, ш чо ТО тобі пішло так добри віт панскойі рук:И. -
Іlрих6дит він до пана, вачинайи просИ:ти, а пан кажи : Тша му даць 
�ь даьисьонтки, та йакоу йалуве'lкі подар6ваць. - Йак дау му пан, 
так то пішло йиму йакось рук6у, жи усьі ста;rи му вавидуват:и, а най
більши брат, жи буу бога'l. 3ававидувау tірат і rадаИи : ill'fo то вна
ч:Иr сьи, абн йиму пап подарувау таку рі'! ? - А мали вонн маму, тай 
КаЖИ ТОЙ брат : ЙдІ>іТ НО ВИ1 мамо, ДО него на НЬіЧ, тай десь ДОВідаЙТИ 

сьи, шчо то таке у него, шчо він собі напитау 'l'аке, жи йиму так виде 
сьи. - А мама кажи так : Та йак йа можу так Ити '? Йди найльіпши 
до него тай скажИ, жи ти десь йдеш ,  а йиму даш скрИньу сховати. 
А йа вальіву у туту скрИ:пьу, ·rай буду дослухувати сьи, хто то йиму 
таке доносит. - Так той вварну мамі пирогіу, вамкнуу у скрИньу, при
вів до брата тай кажи : Най ту, брати, постойіт у теби мойа скрИ:ньи, 
бо йа пойіду, а потому прийду тай вовьму. - Ну, най буди. - При
ходит той шчісл:Ивиц у ночи, пукайи до вікна тай кажи : Прауда, йа 
тобі канау, абИ ти ньікого ни приймау на ньі'f ? - Та йа ни приймау ! 
- 'Алис приймИ:у. Ану, 'lикай, ш'lо ту йи. - ОтворИу скрИньу тай 
кажи : Бий ! - Ей, та то мойа мама . - Ньіц ни поможи, бий, вабий 
на смерть. - Тай той мусьіу вабити свуйу маму. Йак вабну, ш'fо майи 
в неу робИ:ти ? 3апхау И і  пиріг у пИсок, ньіби ТО вона ни вабита, али 
сьи удуm:Ила. - Той другий день прийшоу по скрішьу, привів до дому, 



утварИйи, а мама ниббшка, удавИла сьи nnрогом. Прибіrайи той брати� 
ско до него : Ей, ходИ, брати, мама умерла ! - А той собі гадайи·.� Та 
ци йа не внайу ? Йа сам вабну. -- Прийш6у віц до того брата, 1·аіі 
кажи : Та шчо будем робИти, ховаймо ! - Пішли до ксьондва, а &СЬОНДВ 

кажи : ОИ, то бис порИтку у�1ерла, ни сповідана. Али ксьондв жидайи,_ 
абн ваплатиу Ииму добри, то поховайи тоту, шчо бис порИтку умерла, 
3аплатИу той, ксьондв поховау, а той шчіслИвиц пішоу у ночИ ; вітко
пау маму, ·rай ваньіс навад до rоспбдара. 3асадИу до комори, насИпау 
мукИ у боршч, о пталапау бабу тай лишІіу. 'Гой приходит рано : 

- Йай, 
а се шчо ? КлИчи він других, прихбдьит, дИуйут сьи, мама. Йдут до 
ксь6ндва, а ксьондв кажи : ВИдиш, бо бис порИтку умерла, тому при
ходит ; ваплатИ шче рав, ТО йа поховану, абн усьо було у порИтку, бо 
там тра аш осИковий кіл бнти. - Поховау й і  ксьондв другий рав, а той 
шчіслИвиц вноу йійі віткопау, припбсит уже до ксьондва, поставну у 
ксьбндва піт хату. Рано слуги виходьит попіускі, а ту стойіт баба піт 
хатоу. Зачинайут кричИти, вихбдит ксьондв, дИвит сьи � баба ! Шчо 
робИти ? Скликайи других ксьондвьіу, вробИу трактаминт, поховали йійі, 
тотьі грош1, шчо увьиу 3а неИІ, ровдау тим другим ксьондзам, і ужі 
віт тогди шчіслИвиц ни приносИу ііі більши. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від та.та. 

184. Як позбути, ся хованця ? 

Йиден J'осподар був лакомцьи. Хтьів богачом бути. Носив піт па
хов девйітJ, день той вносок. С того вноска вильіало куритко. Вивило 
му сьи піт пахов куритко, так він сє тьішит. 'Гай вже кажи до жінки : 
- Ей, жінко, вже нам ни тра робити. Вже нам буде само шчасьцьи 
плило до нашого вобісьцьи ! 

Так в ін  носит тото піт пахов - того вихованка. А той вихованок 
ньіц, но цьапайи, тай цьапайи йиму. Він ввьив с піт пахи (бо вже му 
стидно було носити, бо цьапайи в него), поставив го на пйиц. А той 
вихованок с пйица, тай йиму піт паху - ·rай внов цьапайи. Куда хо
дит, тай цьапайи. Піде на місто, тай цьапайи в него. Та бб ва ним 
Житки маленькі біжут ройом. Вони кажут, ж' той чоловік цьапайи, йак 
куритко. 

Він ввьив, викинув с піт пахи гет на воду - хтьів йиrо фтопити. 
Він прийшов до дому - куритко такой піт пахов цьапайи. Став чо
ловік, тай плачи вже. І боrаства нима, і нишчасьцьи сьи дочикав -
доховав. ПІчо робити ? Вже йде до ксьондаа. Росповів ксьовдаови, ввітки 
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11ін, йаке собі ниmчасьцr.и вйховав. Ву, али йиму ньіхто ньіqо Jіи по
маrайи. І\сьонц го навіть висповідати ни хтьів. Ксьонп: кажи : Віруй 
ф Пана Бога, ни віруй ф чари. - Пішов той бідака. Кажут йиму льуди : 
Записи ва дивйиту межу і там йиrо кинь ! - Аш той пішов, ваньіс 
ва дивйиту межу, там йиrо кинув і таr го сьи вітчіпив. І тоди пішов, 
висповідав сьи і тьішив сьи, жи сьи вже вбув боrаства і вихованка. 

Зап. 1902, від Ганни Фелїцької, в Будванові, Теребовельськоrо 
пов . О. Деревкнка. 

--·-· . 



IV. Б Л У Д. 

185. BJtY.4 у видї жіини. 

У .Корбпци - оnовідау миньі йиден хлоп - йак вачИ:ла жінка 
водй:ти по Вербцьі йакоrось чоловіка, то воднла го до опfуяочи. А по 
опіуяочи йак 1·0 аавела у йакйсь ріу, йак вачИ:ла бйти, йак вачйла бйти, 
тай на другий день умер, так му добри досувула. 'Го уже була добра 
баба, ВОЯа ЛИШе ПОКавала СЬИ баба, али була ІІІЧО ЙЙНІІІе. 

3ап. в червни, 1902, в Нужниках, Ну,�ацькоrо пов. від Ігната 
Rосїнськоrо. 

186. BJtyд у видї паиї. 

Ото так, що йшли н а  окавию, юt висїлв, теіі пішли піт диривину, 
а ва ті диривинї так як панїя сидїла. Ая ! 'l'ай їм вкаваJІО сї ·1·амичrш, 
куди вони мали йти, гей мур, а доро1'а їм сї покааала у гинчиіі бік, 
ту ди , куди їм ни ·треба йти. Прийшли вони аш до лїса тов дороrов, 
вайшли в виртеп, у 3вори такі -- у лїс . І вони стали в лїсї і вадріли, 
що вже нима куди, так покликали си 'І'ОІ'дИ до Бо1'а : - Божи, ратуй 
ти нас ! 'Пер-жи воаи собі нриrадшІИ : 'Го, кажи ,  ми  вблудили ; а як 
зблудит св, то сє гадав, коли першин сьвйд-вечир, котрої днини при
падав. Або як бире ;закон*) у церкві - хто в пличе був - у правім, 
тей б11уд тоrди щиаає. ЗачєJІИ вони прИІ'адувати собі, котрий день то 
було, таИ нагадали - спамнє·rали св, де вони є, тай вирпули нааад до 
СВОІ'О дому. 

3ап. 1 903, від Івана Кошлєка, у Ключеві Малім, Пе•1евїжипсью,>1'0 
пов. О.  Деревяпка. 

*) Іlричастє. 
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187. В;л,уд у видї RОИЯ. 

Раз йак йшоу Иим с ПорховИ с празнику, то йак узьила мньп 
ко3а дИка водИти, то водИла до опіуночи. Усем приходИ:у на той філь
варок, на Весблу ; тьілько пушчу сьи йти, а коза. перебіжит мньи, тай 
уже йду ва неу. Аж йак кури вапійали , йа прийшоу до буди до польо
вого, тай там йим льиr, тай: пирилежиу до бiJIOl'O дньи. І аж у день 
прийш6у й:им до дому. 

3ап. в червни, 1 �)()2, в ПужниюJ.Х, Бу'lацькоrо пон. від Ігната 
Косїнськоrо. 

188. В;л,уд оьвіт;л,ом. 

Блуд, кажут, то в таке сьвітло. н вИ:дїв сам вже. Тдна кухарка 
від Ж�іда с кбршми пішла по муку до млина а лїхтарков в велИку су
боту. Півнїй:ше як вже в:Ийшла, та перед сам:Им мдинбм лїхтарка вгасла". 
А вна заміст піт:И ДО млина, пішла пова ceJio, по толоках, ПО водах, по 
иньших селах. ХодИла цалу нїч мокра, вталапана. Аж на вел:Иrдень 
рано вайшла під наш пліт. І сус!'да вИИшла та побачила , щось під пло
·rом в кут}, леж:И:т. - Касько (вна сї нааивашt Каська) , ЩО ту робиш ? 
- А вна не мо1'ла нїкого піанати . Питала : Хто ту, де л є ?  - Нк ї 
сус\да ровповіла, де вна t>, ЖИ вна бJІИ\�ЬКО СВОЇ Коршми, ТОДН BCTaJia 
тай пішла до Ж:И:да. Вна повідала, жи блуд:И:ла цаJІУ нїч, що йшла на 
Деражичі, Монаст:И:р, так ї сьвітло вод:Ило. В їднім місци раа тото 
сьвітло м:И:rнуло, а ва яку мінуту знов в иньшій сторонї на лкі чверть 
мИлї, а потому анов десь інде і так вона гадала си, жи то десь сьв ітло 
В хатах тай ЙШЛа 3а ТИМ CЬBfTJIO!I!. '110 СЬВІТЛО ВОДИТ '!OJ!OBlKa На болота, 
на ВОДИ1 В ЛЇСИ1 а В <JИМІ 1'0 ЛК Важене де, ТО ЧОЛОВІК аамераuе. 

3ап. 1903, в Дроrобичи, від Ст. Должансько1•0, в Млинків, В.  
ЛQВИНСЬКИЙ. 

189. BJty,д, ие ,д,ав .місця півиати. 

Шшоу йим па грибИ до льіса і ход:И:у йим більши йак годІіпу по 
льісьі. Нарештьі думай:у собі : Йти до дому. - І з магай у просто до 
грав:Ицьі, шчо rранИ:чит від льуцкоrо польи і паньскоrо льіса. І д:Иуйу 
с:ьи на сило і ни піввау йим сила свого. І увьили мньи rаткИ пошибати, 
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де йа йи і де ііа вайшоу так борво, шчо такого сила у окол:Ици ньі 
внау, ньі вИ:дьіу - то ііак би 'rото буу вауважиу ио ;з боку, шіі би 
сьи буу насьміііау моцно 3 мени. - Виртаііу сьи навад ДО льіса, пи 
можу сьи до свого сила увь:Ити ; обійшоу йим тень1'ий кавалок льfса 

і приходжу вноу на тото місци до гран:Ицьі, дем перший рав вИ.йшоу 
і шче ми сьи гірmи змін:Ило, жи ни можу піввати ньі дороги, ньі сила, 
до котрого майу до дому прийтИ. Вирнуу йиn1 сьи другий рав у льіс 
і постанов:Иу йим собі дальі пітИ, аб�ім трафиу на свуИу дорогу, котроу 
до дому приИтіr майу. Приходжу йа над вилИку обіч, внайому, і попfт 
'гуту обіч ріка rшине - і Ииднаковом ни півнау ,  лиш собім подумау, 
жи до мого дому аньі такойі горн, аньі водИ нима. Повирнуу йим сьи 
навад і вИ.йшоу йим на тото мfсци, дем два рави виход�іу і шчем ни 
півнау ньі сила, ньі дому свого, х оць І'О ВН'ГКО було с того місьцьи. 
Було 't'o коло дисьИ:тойі годИни у день. llacтyxir гна 1ш худобу с паші 
і йа ва н:Ими вач:Иу йти, і хоць ми внайомі бул1, а йа йіх ни півнау, 

аЛИМ Йшоу на ЇмЙа 6ОЖИ, абnм СЬИ ДО буд1,ЙаRОГО СИЛа МНЖИ льуди ДЬЇ
стау. НаколИ.м прийшоу па свій .Грунт, поминуу йим гранИ.щ.у і нара� 

півнау иим усьо : і сило і поли і настухіу і худобу наві1·ь, чийа вона 
йи. І подумау йим собі : Йаюій то блуд йист дльа чоловіка нр:Икрий 

ниприй:Имний. 

3ап. в дипни, 1 U02, в Нужниках, Бучацькоr·о нов. від О. Ро
вовського. 

190. Блуд иа Вербцї. 

Йак йа іішоу рав до МонастИ:риск 3 Коропцьи приИшоу йим на 
Вербку, а вніттам на стишкіr пусти.У ііим сьи Ити на 3руби . І Иак Иим 
пішо у на стишкИ, так мн ьи пирибіг вайиць. Погадау йим собі : Ш чось 
ни доброго буде, кол:И и6йиць пирибі� І йак рас так сьи стало. Ходіу 
Иим можи більши йак піу дньи по льісьі і усе миньі сьи видав6 ;ш иніі
ньі стишк:И, алим на дорогу в:Ийти пи міг. 'l'ак йим сьи вбіrау, шчо уже 
духу у м:Иньі ни ставадо і аньі суді Божи ;шайт:И доро ги. 'Али чуу йим 
таку бесьіду віт старших льуд:Ий, жи йак чоловік ваблудит, шчоб:И: ва

рав на собі пиринирнуу сорочку . Наколім си тони пригадау, варас так 
йим вробіу . Увьиу Иим, ск:Инуу сорочку, ииривирпуу, убрау сьи на в:И
ворі'rь і аш у так:Ий спосьіп ю'�іішоу йим на внану дорогу і тоу дорого.У 
в.Ийшоу йим, де були рубачі , шчо у льісьі рубали дериво. І там йим сьи 
спамйитау, а реш1·у тійі льуди, шчо роб:Или там, покавали ми  дорогу 
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впити :І:ш вруби, сильце, а ввіттам п ішбу йим до Моваст:Ириск. Так мяьи 
вП:водиу 1·огд:И блуд. 

3ап. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від тата 
1\Іихайла. 

191. BJtyД у Звеиигоро14ї. 

Йак йа буу у Дввиюігородьі і поііfхау ііим ;з наймитом на ньіч по  
сноп:И. І йіхали-сn10 піт Грамушіуку, то йи піу1·ора м�ільі. І бyJro уже 
ни далеко на 'l'ОЙИ  поли, де сьи маJІИ снопи брати. 'Али ми йідимо 
і ЙІДИМО, а ПОЛ Ьа ТОГО НИМа, ЛИШ усе ПрИЙІДИМО Шt ТОЙИ МІСЦИ1 ВІТКИ
СМО ваблудИли. Пороаrльищіу ііим сьи і уже нам СЬИ вдайИ, жи та до
рога, котроу майим йіхати. І йідимо вноу, і вноу приііfадимо на 'ГОТО 
само місци, де перши. І так йисмо йіщили цьілу ньіч. Аш сьи роввИд
ньіло, нокавало Сf,И нам тогдй наши поли, де ми ма11и r:нопй брати. 'Али 
про тоііn, 111 '1 0 ньі  1 10 СЬИ НИ ІІОКава110, а нь і НИ пирибіl' ваііиць, а ііиднако 
.зб лу дИли-сn10 і цалу 11ьі •1  йіндили-смо. 

3ан. І! липни, НЮ2, в Нужниках, ьучацьКОl'О ПО!!. від татн,. 

192. Як б.7tУ/І, волив чоJtовіиа довкоJ1,а, стирти. 

Рав вер1·ау в м іста піано у ночи до дому ііідин старий господар . 
Приходи в і н  у сило, диви цьі, у коршмі ше сьі сьвіти ; али в і н  ни сту
пну, тілько пішо.У просто силом до дому. Іде, іде, вадумау сьи, а ш  ди
ви цьі 11а свойу хату, а тuм  вамісць неііі стойат1, такі п алаци, шо страх ! 
Диви цьі льіпши, такі палаци і виликиіі льіс. 'Геіі в ін м исли, ш о  аа
блудиу і вирнуу сьи ЮtІJат. Іде, іде, аш уже роави :щьиііи с 1,і, а в і н  
диви цьі, а в і н  ходи н а  около паньскоііі стирти, шо  на поль у .  'l' o  блуд 
во;�иу іlиго п іу ночи 11аокодо стирти, а ііиму здава110 СLИ, 1110 в ін іде 
дорогоіlу. 

3ап. в липни, 1902, на Стри1·анцї, Каміпецького пов. nід Варки 
Коваль, А. Веретельник. 

193. B.llyfl, в9лить по стодоJtї. 

Був а тут у одного богача па поли. Али вони полєгали c1ia·rи, а я 
собі думаю : "Е, вле я робю. -- Конї є в стаііни, аби я коням ни дав 
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їсти" .  Стодола ни 11амюrена, а в стодолї є хлїu, як ячмінь так жито ; 
але вввв я опалку на  плеqі та йду собі до стодоли, та-вм присїв так коло 
ячменю тай на1'ортаю в воuалку. Кобим ни був багато нагорнув, 
а то ше темно було в стодолї. Я гадав , шо мало нагорнув. Я лишень 
иавдав на плеqі , я до брами хотїв нести кольом, та я мацаю - я коло 
брами брав - пима нїrде брами. Так я аачвв ходити, м ацати - не 
мош нїrде намацати. Алим ходив так як годину, дві, по стодолї. Кобим 
був двома пальцями не Имив ту вопалку, а я ваєв тей пальцї проїло. 
Кажу : " Чиш я ни дурниИ: був, жи я пішов єго коням добри робити, 
:1 мине ще мав добри водити по стодолї. А с того страху я ни анав, 
де я в, Лк мине так йимило попіт пахи, а тот ворок стояв с хлїба, як 
мине підіймило, як вшов товхнуло в тоИ: ячмінь. Но, вітак л стояв 
в яqмени аш до раНf�. А вітак rавда входит вже рано до стодоли (а я 
так стою с·rорцом в лчмени) теі! кажи : " А  ти шо тут робиш ? "  - А л 

ни внаю, шо я вму маю кавати, бо як би я був анав, шо  си во вно2 
стало, то бим був скавав. 3ачвв я єму оповідати, а він кажи : " Дьор
дїю, ти брешиш ! Чому я, кажи, ни рас ходю - я нїчо ни вижу. -

А я кажу : "А  ви можи си внаєте обидва, та. ви си єго ни боїте, а я: 
тут, рахувати, наймит, тей воно мине сокотит. 

3ап. 1 903, від Дьордїя Черешньовського, в Стецеві, Снятинського 
пов. О. Деревянка. 

194. В бJtу!{ї п01r.а.<Jують сл хрест і .71/іс. 

Вуу такйй Ів�ін Вінтольак і Ишоу· він в Олеrні у нидьільу у ве
чир. Пиривfс сьи ч:Ирив воду (Днїстер) , прийшоу до Горfгльідь, в іходи ·г 
ва сило, смеркло СЬИ добри, уже сьи вробйла ньіч. Аж віх6дит на п6ли, 
дИвит сьп, йи хрест і льіс. 'Али шqо сьи вначит, шчо так сьи доуrо 
ю\:гни льіс ? І мйслиу, шчо він дор6гоу ходит, а він п6лю11. Аш вьіИшбу 
на доу1'і Лан:И і фурт сr,и ни памйитайи, де він йи, тай усе вИдит хрест 
і льіс . 'Али Иде, уже аж пйрид оп:іуночиу приходит під Дьідухову, 

аьійш6у на ставйшчи і намацау рогожину. Шн собі rадау, шчо то кб
сатинь вьільи. 'Али там кyry·r вапНіау, а він дйвит сьи, а ту сr,и ва� 
rьвітИло у Адама у Шлапака у хатr.і. Аш тогдИ: він сьи спамйитау, д� 
він йи. І уже ввfтти пішбу до дому. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Івана 
Кіндрата. 



195. В.луд, указує кіль1щ !{Оріг. 

Ми два," йшли-смо оба від Варqука. Ми йдемо черес Войчукове ,  
а тут три доровї в .  А т о  вробили с в  штири доровї цїсарских, а т о  по
льові в. Ну, і так, шо ми ни внали, куди вже йти і ни хочемо йти . Я 

кажу Іванови : " Стій ! Посїдаймо і, кажу, в ідмовмо отчи наш і богоро
дици дїво, nюжи Памбіх rrерепачит, можи то св внакши вчинит ; бо л 
внджу, шо то блуд вчіrrив сє ! - У тїм сїли- смо і вакурили ві•rак і по
сидїли можи квадрас і ни виртаємо, а то щевли всї дороги, лиш тоті 
дороги, що були. А туди був р ів той такжи був дороrов. Тей ми право 
пішли д' хатї. 

3ап. 1 903, від Петра І'орука, у Печенїжинї, О. Деревлню�. 

196. Блуд 1щ nacoвucl(y. 

Йпдного року м�,лп ми у вістрИ:нскіn1 ль�сЬІ пасовиско i иа там 
пас худобу. 'Али й деколи і татуньо мойі віходИ:ли до мени. Там у нас 
була така кошіІра або по нашому буда, шчб сьи ваганьИ:ло до нейі 
товар. Йидного ра:зу батько сьи мойі воставили с худобоу пасти, а йа 
буу на той час у дома. 'Али там ни тьілько паши худоба була, али 
була шче й чужа. 'l'ай батько віпустили с тИми худобу пасти і трохи 
побули коло худоби, дали хлопцьом тьутьуиу, абИ си позакурували 
і кажут : 3найити, хлопцьі, шчо ? Йа овму водИ і піду обід варйти, 
а вй сьи востаньти коло худоби. А ааким сьи худоба попасе, то йа 
�шару обід, ви прижинети худобу і пообідаИити. Або 'rогдИ під(�ти на 
чиришньі собі, або на суніщьі, а котрИ:й сьи буде ль інувати, то буд() 
по обідьі спати. І набрали вою'r водИ і с тойоу водбу йти до кошИ:рн. 
То буJІо рано, дес кбло деуйатойі годйни і ш •rе мрачно було до т6rо 
і ст(1шка ваужди була йидна льісом від водй. 'Али вонй прийшші піт 
п6ли і цьілком йім сьи у l'ОЛові пиривирнуло, пи :знаИут, де вонrі: йи. 
Тай кажут самИ до сеои : А се шчо ? 'Га нираа уже ходИ:у йим і ни  
ан  ай у' д е  йа  йи ? 3мінйло сьи й і м  цьілком і вачинайут в і т  поль п 110-
виртати у йИнчий бік. Ходьи вонИ, ходьи, то у сей бік, то у другий 
бік, аньі на поли ни мош війти, ба навіть до пастухіу ни м6жут тра,
фити. Стали і думайут. І нагадали собі, шчо вони колйс чули від 
йиднбйі бМи, ш чо йак сьи блуд учіпи1·, абн ньіц ни робnу, лиш тьілько 
вьігнуу сьи у дол:Ину помИжи ноги і абй кавау, шчо миньf туда до-
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рога. І вонИ так аробИли і варав у�щріли, де вонИ сами йи війшли 
на пбли. Прийшли до буди, тьіllько вачИ:ли вогонь роскладати, а па
стухИ падьіrнали худобу тай кажут до батька : Тепьrости нам обід 
вварИ:ли ! Ми вам худобу попасли, а обід йиднако мусим саmИ варИ:ти ! 
Тато йім дали 3арас тьутьуну, абн си повакурували і увьИ:ли роспові
дати, шчо в нИ:ми сьи стало. І хлбцьі сьи с тбго почали сьмійати, шчо 
вонИ білого дньи на  свбйім пасбвиску ваблудИли. 

3ап. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Данила 
Гнатюка. 

ЕТПО:d>АФІ'ІНИЙ ЗБІРНИК. Т. XV, 15 



V. СМЕРТЬ І ХОРОБИ. 

197. С.мерть. 

Смерть, то йе така стара баба, дужи суха, с косойу. 13она йак 
прийди до слабого, то стани йиму у головах і махне косойу, тей по 
ньім ! Йі ньіхто ни види', тілько слабий види' йі. Йак котра баба, шо 
лийи йайцьа, то йак прийде до слабого і хочи апати, чи віп умре, чи 
видужайи, то J1ийе йму йайце і там види, де йе смерть - ци у ногах, 
ци у головах. Йак у ногах, то слабий видужайи, а йак уже у головах, 
то умре. 

Зап. в липни, 1 902, в Сїльци Беньк. ,  Камінецькоrо пов. від Ма
руньки Дїдусь, А. Веретельник. 

198. С.мерть аюдить бабою. 

Йа, уважьеиуту, Ну ие с тих, то сьі страхіу бойат. Йа сьі ньіц 
Ну бойу, али уже два рааи нальекау сьі. То було у аимі, н:Иби уже 
сьньіг буу вулИ:кий, йакос1> по Ріадві ; йа мау коханку, вона була ку
харкоу у сеНІ>Д3ЬОІ'О. Він мешкау тоди при пльацу, де склад дерва, 
нИ:би ше на свойім. То]!:И буу у них йакИ:йсь баль, досить того, шо 
мойа дьіучина кааала мупьі аастрИ:мати сьі на пльацу. Сьіу йа па баль
ках, теЙ СИДЖJ, а ВОНа усе ВНбЇГНу і ВНП�Се МуНЬЇ ШО1 а ПОТЇМ вона 
ну виходИла. Йа чукайу, чукайу, ади йі пума, а уже будо десь по піу
ночі; а було сьі ни в:Идно, н:Иби темно дужи. Йа так сиджу і шось Муне 
страх абирайи, шо рас більший, шо аш вол6сье стайе на годов!. 'Али 
Ну анайу чого. Аш чуйу, шось н:Иби ШИJІИСlНТ. Йа Оl�J ьадайу сьі, д:Иудьу 
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сьі, а понадімнойу йде йакась кобfта у білій плахтьі, аа.в:И:ньана н:И:би 
щі1ком а головоиу. І йа ньіц, а вона пішла просто на rанок до паніу, 
до покойіу н:И:би. Тей аара' виходи' дьfучина, йа сьі нитайу : Ти сьі 
в ньіюім, кау, Ну адИ:бала ? - Ньі, кав, йа ньікого ну вИдьіла. - Йа 
Йі 3аЧИНаЙу роскааувати, а ВОНа зара' Пішла ДО пана, а він ВИЙШОJ ві 
стрільбойу і обійшоу доколо хати і ньіц Ну вдИ:бау. Али вара' шось ва  
тИ:ждунь умер йиму найфайньійший хлопуц, нИ:би найстарший синок. А та 
баба, шо йшла, то була смерть. 

3ап. в qервни, 1903, від Гринька Курія, в Камінцї Стр. А. Ве
ретельник. 

199. Паиї - смерть. 

Буду тому в тр:И:йцьіть льіт, або ше  більшу, йдна баба на Гл:И:ни
ску*) піт Бугом вИ:йшла рано у велену пйетницьу ва хату і д:И:ви цьі, 
а по- піт рі1шу синожьетими іде йакась біла паньі і пішJІа гет у кут, 
а потім внесла сьі ДО Горн і ПОЛИТЬfЛа. Йі в:�і:дьіло біЛЬШу льудеЙ, а ПО• 
тім, йак пішл:И:, то туда, куда вона йшла, були 1'ет в:И:смальині сьльід:И: 
у трав), а віт Шатіу, ТО ВИСОКа трау на Вершках ГОПСМаЛНЛа СЬі і СХИ
ЛНЛа сьі. Потім усьі в:И:дьіли ті сьльідИ і ксьондвИ - а то була смерть, 
бо вара дужу льуде умирали. 

3ап. в липни, 1903, від Харка Гаївки, в Камінцї Стр. А. Ве
ретельник. 

200. Зиан смерти. 

То кажу вам : Сидїло нас богато в добродїйки старої - дес було 
можи так - во півноqи. Добродїйка плила панчохи при лампі, а ми шос 
говорили. Нарас шос у вікно драпнуло, али так дужи, шо аш нипри
вмпо вробило си в сирк�инї. Таким якимос вравливим голосом і други '  
драпнуJІо. Добродїйка скавала : Піди, Мійку, на двір і подиви си, ш q о  
там стаJІо си. - Він пішов. І входи·r д о  хати і кажи : Нима нїqо, 
Пішлим до дому. Другий день рано вахоруваJІа добродїйка. Хорувала 
пвть день і вмерла. Ми в похорон в 11 сином хотїлим си довідати, шо 
тото шкрабало. Пішлим дивити си до тої шиби. Було на нї  два внаки 

*) Гливиско - передміст� в Камівцї Стр. 
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яІби цим,  шо рубає си скло. Деникотрі казали, шо  то  дало си  чути, шо  
мав се стати там в тї хатї похорон. 

3ап. 1903, від Ілаша Вахнюка, в Русові, Снятинського пов. О. 
Деревлнка. 

201. Діто'Ча смерть. 

Буду десь1ть льіт, то у госенИ шось ходИJІО по хатбх і де були 
малі дьіти, то страхало і там зара' умирали дь:іти. РобИло так : -
Прийшло і пукало ДО вікна і кликало, й.ак та дит:Ина навивай.у цьі. 
А й.ак хто в:Ийшоу на двір, то ну буJІО ньіц. йднойі нбчі прийшло воно 
до йднейі хати, де була йідиначка дьіучина ; можи мала сьім льіт, на
вивала сьі - Міньцьа. Тей нрийш.10 ,  усьі спльат, а воно ДО вікна -
пук-пук ! -· А мати й:і питаіlи : " Хто 'Гам ? "  - А воно : "Міиьцьу ! 
Міньцьу ! " - клИче. -- А мати кажу : " А  тибІ чого треба 5 Міньцьі ? 
Міньцьі нема".  - А воно каже : "Брешеш, бо йе ! нех  сьі вона ві
дfвви ! " - А мати каже : "Ти само брешеш, іди вабирай сьі до чорта 
матери  ! " ·- А воно сьі відвивайе : " Йди ти сама до чорта матери " -
і пішло і більши не приход:Ило. Аш приИшло до ксьондва тей Иак ва
чьело еИ:пати вемлейу у вікна, то мало не повибивало. Увьеу ксьонц,  
шо may стару стулу і виходи' на двір і мбли цьі, а д:Иви цьі, стой:іт 
мала дитИиа і плачу. Він увьеу, віддер кавальчик сьваченоrо ві стули 
і кИнуу йиму, а воно влапало тей: ()Ьі васьмійало так голосно, шо страх 
і десь внИкло, і віт тодИше більшу не прихо,�,Ило нь frди. А то ходила 
йакась нехрешчапа дитИ:на і ніт того так дьіти мерли. 

3ап. в липни, 1 903, від Харка Гаївки, в Камінцї Стр. А. Ве
ретельник. 

202. Я"ft npuxoдuJta с.мерть по папа. 

Тому буди можи в тр:Ицьіть льі'r, тут у місьцьі буу идин нотаре
вуш, він буу девіть льіт слаб:Ий . -У него служИ:ла стара баба і иак він 
буу слаб:Ий, лижьеу, тб уна начувала коли неrу у пИрит покойу. 'Али 
И:днбИі ночи десь так коли піуно•ш ни спИr вона, ньіц пи спит, али ни 
мбжи аньі руш віqинИти воч:ИИ, так шось, йаtби вальіп:Ило йі вбчі .  Слу
хайи, а тут Пакісь шати : - шелесьць, шелесьць, так  шилистИт, йаrби 
хто у новИ:х сукпьах ход:Иу. Хочи цьі уна ПОДИВН'fИ сьі, али ни можи, 
aUI чуйи вого ри шось, пит�йи : А що ? д:Jьісьай йуш ? - А wось други 
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кажи : Ньі  шче. - Тей стало т:Иху, а уна див:И цьі, а то  н ьіц нИма. 
Приходи на  другу ні<І і вноу тatt Ca1lO, а на трету, вноу шати і ;шоу 
сьі нитайи : А шо, двьісьай йуш ? - А друга кажи : - У нутру, у че1�ьі 
І'одвьіньі пу пулудньу. - У стаИе уна у рану тей кажи ду папі.У : Уже 
чИ:рис три ночи шось приход:Ило ду слабогу папа і питалу, чи нуш ? 
А тейі ночі скавало, шо �.У чецьі І'одаьіньі пу пулудньу " .  Ту внать пу 
пулудпьу у третьі' гудИньі пан умрут. - 'Али пани вачь�ли насьмі
хати сьа в н ені : Іць, іць, тн rлyrra, тобі сьі цось пшивідвьа11у. -
А уна н ьіц, кажи : Почканти ду третойі гуд:Ини. - Приходи, н атходи 
трета гудИ:на, слабому папувn уже мову вамкнуло, вибивани на двИ:rарі 
третьа, а пан Богу духа відау. А в:Идити, чина прауда ? -- кажи баба. 
А то прихудИ:ла пу него смерть і так чуrось сьі питала. 

3ап. в лютім, 1903, в Камін п,ї Стр. від Демка Лехнюка, А. !3е
ретельник. 

203. ХоJ1дра в видї жіняи. 

У нидньfм си11ьі, у Новосьіуцьі, пойавИла сьи нидного року Х()
льИ:ра, шчо наГІІИ льуди умирали . І у тьі м часьі по кава Іа  сьи ль у дим 
на кінцИ сила коло фіrури постать льуцка вилИ:ка, на біло убрана, али 
у ночИ. І бойали сьи льуди приступИ:ти до н ейі, ходь ніх більши було. 
Аж другого дньа рано посхо11Илд сьи на тотб місци коло фіІ'ури, де 
тота пбстатh жіноча стойала у доугі і більі сукпи убрапя, вобачили на 
тьім міс1щ піт тоу фіrуроу два хльіби білих, али вигльидаJІИ так, нак 
би сирі, н ьіби лише віт соньцьи опсушеньі. Було то при самі доровьі, 
куда ходИ:ла худОба, бевроги і пси, а нь іхто того хльіба ни рушиу, бо 
льуди боИали сьи рушити, а худоба, свИньі і пси такжи ни хотьіли йісти, 
лише вдалику поньухали і віт того утьікали. Слабість тривала во три 
нидьіли і той хльіп там доти стойау, шчо nьіхтб го рушати ни хтьіу. 
А йак пиристали льуди мерти, то й той хльіб десь сьи подьіу с піт 
фіtури і йак ньіхтб ни вИ:дьіу, ввітки сьи увьиу, так н ьіхтб ни вИдьіу 
і ни 1шаііи, колИ і де сьи подьіу. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від О. Ро
аовського. 

204. XoJtripa у видї хортів. 

Буу йиден чоловік, навивау сьи Матьій Штріу. ДИ:вит сьи він, 
а то десь коло nіуночи біжИ:т горбу xop'r білий нилИ:кий,�(другий мень-
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ший, тай цnахкайи. А він пеуни погадау соб!, жи  т о  слаоісr.ть, б о  уже 
тогдИ льуди мерли ІІа слабість. ПриПшбу він до дбму тай кажи : Ой,  
шчо ііа сейі нбчи нИдьіу ! О де п хорт біг такИй вилИкий йак йальіука, 
а другий малИй. - Йак роскааау сисе у хатьі тай сьи похорува :rи , 
умер він, і йигб жінка і ііиrб мама, лиш сьи лишИ:у йигб син Пау:16. 
А йак би б.'rУ  ни кааау, то можи би буу жиу. 

3ап. в липни, 1 902, в :Коропци, Бучацького пов. від Олекси 
Сеuьчука. 

205. Як вuгJІ,ядає хоJІєра ? 

То роскавувау йден такии пуцир шандарский. Була тодИ у До
бротворі*) хольера - дужу Жидіу тлумило у місьцьі. тей: шандарі му
сьіли хо;піти на патрбльі шо ночі , пильнувати, шоб ЖидИ тих хольерних 
лахіу та бебухіу Н И  ростьеrали. 'Али па  Й 'ІНУ ні ч пішоу на патрольі 
найльіпший постефір і Й:ак ішоу, то кавау вварИ:ти сибі вечеру на  J\В:.t

наньuьіту 1·одИну. І Ірийшло піу до двананьцьетойі , пішбу пуцир до мі
ста по шапдара, шоб й:шоу на  вечеру ; а постирупок буу 3а м істом нат 
Бугом . 3 ,rибау він  шандара, тей: Идут, а на дво рі так темно, шо хощ, 
у пИ:сок дай ! Шандар іде на  пирет с кбльбойу, а пуцир ва ним у ваду 
і ньіц сьі не бойіт в шандаром. 'Алу натходьит до свейі брами, тей 
ша ндар - пук ! і стау ! Ну, ньін, стойіт. А пуцир каже : "А чого пан 
стали ? - " Аво" - каже шандар. Він дивИ цьі, а пnрит брамойу 
стоіНт білий вилИкий пс:Иско такій, йак корова . Тей той, шо йиму, ни 
бойі цьі, бо  в шандарем , і він вискоч:Иу на пурет, ватупау ногами 
і крИкпуу : - " А  пуйдвьіш ти ! "  - Тей пс:Иско поволи повернуу сьі 
і помаленьку пішоу сибі піт Буг у вулицьу. І тоди шапдар пішоу до 
постирунку і не пьіу вечерати і не пішоу на патр ольі і вара ' на дру
гий: день вдау с того рапорт нахмішчови, а віп сьмійИ ц 1,і і каже : А 
ВИ-Ш ЧОГО СЬЇ мали боЙати ЙаКОГОСЬ пса, або-ІІІ Bil не мали карабfпа ? -
А шандар каже : Йа сьі того пса так буу нальек, шо  вабууім навіть, 
шо йа йе. -- І на третий день той шандар умер. - А то була  хо
льера - той пес. 

3ап. в липни, 1 903, від Харка Гаївки, в :Камію�ї Стр . А. Ве
ретельник. 

*) Місточко в Камінецькому повітї, 
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206. Як чоJtовік відверпув від CЄJta аюJtєру. 

Йак йа буу у Бавару на жнивах, уже льіт тбму пйитнацьіть, тай 
йим буу у йидного на станцийі, а там буу такИ:й чоJІовік старИ:й, котрИй 
мау до вісьімдисьИ:ть деуйить льіт. І він миньі оповідау, йак даунб х о 
льИра ходИда. Йак мала бути у йіх сильі хольИ:ра, а він тогдИ йіх ау 
3 :Йавьльіуцьи в йармарку. Йіди пИ:рид вечиром так, вдибайи йакусь 
жінку : ПомаИбіг. - Дай Божи вдорбуйи ! - відоввала сьи, али йакИ:мосr, 
такнм приравJІНВИМ голосом, ШЧО НИ МОЖ було ровуміти, ШЧО она вітпо
віла, Тай прбсит йиго, жибИ й і  уаьиу на фіру до Бавару. А в ін  кажи : 
Та сьідайти . - Тай она сьіла а ваду тай йіди. А він сьи обгльидайи, 
йакесь таке ниподьібни до чоловіка. Тай дужи сьи вльик. - А виш, 
кажи, де йідити сьуда ? - А она кажи : До вашого сила. - Він сьи 
вітвивайи ДО нейі : Та чого, а виш там шчо будети роб:Ити ? - Она 
кажи : Йа майу там інтерне, буду дбти, аш поки ни вакольідуйут. -
А то сьи дьfйало п:Ирид виликодними сьвИ:тами. А він так собі подумау 
у голові свойі, шчо то ни шчо, тьілько слабість. ТоrдИ в ін увьиу, в:И
тьигнуу свбрінь в во3а так, йак сидьfу на вбвьі і вач:Иу йfхати. В іс  сьи  
ровьірвау, она в вадом сьи лишИла, а в ін  с пиридбм пойіхау. Почала 
она кричИ:ти : А ти мине чо лишИ:у ? - Обrльануу йа сьи, тра.ба ДО 
бі ,rИ виртати с кіньми і буду шчuсь штудирувау. Вирнуу сьи тай кажу 
ДО ней і : Вів ми сьи ровьірІJау, тра бічн ДО дбму по сок:Иру і по свер 
динь, шчоб:И вробИти сворінь, бо інакши ни пойfди. -- Она кажи : Йди, 
али ни бау сьи. - І ві н побіг, а к6ньі лишИ:у. Прибіrайи до сила тай 
прбсто ДО ксr.ондва. Тай кажи : Йиr'бмосьць ! Йіхау йим в міста тай 
йакась біда учип:Ила сьи тай йіди до сила. 'Али миньі вдайИ: сьи, шчо 
то  слабісьть. - Та ііак внайиш ? мовит ксьондв. - Бо ііа питау сьи 
йійі, чб она йfди, а она каваJІа ,  шчо буде тутка у сильі до кблr.идьіу. 
- А ьна йак вигльидайи на  лиці ? - Так вигльидайи, шчо ни  можу 
навіть оповісти йак. Тілько шчо до чоловіка ни нодьібна, бо ііа уже 
вИдьіу  таку слабісьть, йак от була у нас пИрит чисом . Миньі рав була 
сьи покаваІІа у моні хатьі тогдИ, йак мойа жінка умерла Й дьіти ра�ом . 
- Ну, ну, мбжи бути, жи то слабісr.ть. - Най йиrомосьць склИчут 
братьі і най йдут 1[0 хатах кольідувати, бо йа біжу, ни ману коли, бо 
там коньі. - І . так хлоп чим скорши до коннй побіІ'. Накол:И доходит 
до вова, а она шче СИДНl' на вовьі. А ту братьі у сильf в дввінком на
чИ:ли колr.ідувати. А. она тогдИ вітвивайи сьи до него : 'Алис мудрий ! 
Буу бис сн привів ! - І вітир повійау, в іс пиривирнуло і ни вИдьіу, де 
сьи она подьіла. 3лож:Иу в ін  вів і пойіхау до дбму. Прийівдит до дбму 
і кажи до братьіу : Уже буде, ни кольідуйти ! - Слухами на другий 
;Lень, а у Бурuкfуцьі така с ьи слабість пойавИла, шчо по десьитиро па 
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деuь умирайи, бо йійі хлоп вавьіс до Буракіуки. Oua тогдй нак вlд 
него сьи поюиала, а там на поли хлоп роскидау rпьій і она прийшла 
до него і кажи : 3анис:И мине ДО Буракіуки, а йа тобі надгор6джу. -
То буу такі буракіуский хлоп. І він йі у dЬИУ на плечі і тілько прийшоу 
у сило в веу, так она му сьи ссунула с плич:Ий і ви в:И;�,ьіу, де сьи 
по;�ьіла. Тілько було ЙИJ'О надгороди, Ш'10 у йиrо хатьі вьікбго і палиц 
ни вабольіу, а решта льуд:Ий, то мало сьи лиш:Ил:о. 

3ап. в липни, 1 902, в Пужниках, Бучацького пов. від Я. Мах
новського. 

207. Про папа, що мав і.Содєру ва жіпку. 

Буу Идеи паu і він хть1у ожинити сьі, али шо сьі нашукау жінки, 
ни міг сибі дібрати до себи пари. Али рас під вечер юди він чирис 
ль іс  і наганьийи йакусь панну, а уна сьі стала просити, шоб він підвів 
йі трохи, бо йак сьі смеркни, то воуки готові йі вайісти. Тей пан увьау 
йі до повоау до tеби, аш диви цьі, а вона така файна, шо аш ну ! 
І він сьі вапитау Иі. ,  шо вова на йідна, а вона кае, шо упа сирота по 
йакихсь нанах. І він увьау йі до себи на службу, а потім прийшло до 
того, шо вів в нейу ожениу сьі. Али й.ак ожинну сьі, то уна шо осени 
десь йівдила на кілька дньіу сама, али пан ни внау, де вона йівди, 
а йак ПИ'rау, то уна кавала, шо йівди до свейі дужи біднойі цьотки. 
Али рас пойіхала вона ,  а пан хтьіу кончи внати, де уна йівди' і післау 
ва нейу свого вірноrо слугу. Той слу1'а увьиу посьвачаний меч, римінну 
торбу, сьіу на доброго коньа, тей пойіхау. А він буу чаріуник, а та
кий планетник, шо внау де-шо. Йіди він, йіди, аш прийіхау до льіса, 
поставну коиьа ва дубом, скинуу с себи свиту, випхау йі сьіном, по· 
ст.�виу на дороаьі, а сам льіх ва корчем. Лижит, аш тут вриваііи цьі 
така бури, шо страх ! Так стало дирива виривати і ломати, шо трішчало 
на ЦLілий льіс. А він лижит. Аш тут прибіх той найбільшиіі вітир 
с те!іі бурі тей й.ак влапау ту свиту, шо стойала на дороаьі, то пірвау 
!іі на шкаматки ! І нотім С'rало сьі тихо. А. то буу влий дух ; він буу 
би ровірвау так того слугу, йак ту свиту, али він внау, шо буди, тей 
поставну свиту на доровьі. Тей він пойіхау дальі. Йіди, йіди, аш уже 
у ве•1ер нрийівдит у йідио сило . Уже ніч, а диви цьі, а ньіrде сьі ни 
сьвіти, аньі у йідні х атьі ; тей він пирийіхау цьіле сило, аш на самім 
кінцu сьвіти ��ьі у йідні хатьі. Йде він до теИі хати просити сьі на 
ніч, диви цьі, а там льуди поубирані йак би на смерть. А він сьі пи
тайи : А вам шо, льуди ? - А вони кажу'r : Е, чолові чи, шо ти нам по-
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радиш ! У нас йакась слабісьць, хольера, чи шчось ; видьілисьти, шо 
уже у цьілім сильі ни сьвіти цьі  ньіrде, то то уже там усьі льуди по� 
вимирали, а тейі ночи майи черга прийти на нас і ми поумирайимо, тей 
ми сьі так поубирали сами на смерть, бо ни буди кому нас поубирати. 
- Али ньіц. Упросиу сьі він до них на ніч, льудьам кааау польагати 
спати, а сам льіх коло в ікна на лауцьі, а торбу і меч майи коли себи. 
Не спит він, аш приходи піуніч, а тут шось у вікно шкраб ! Нарешдьі 
двері рип, і у хату входи білий виликий пес тей іде просто до лауки 
до него, тей пац йго лапойу ! А той руб ! мичем і відрубау ту праву 
лапу, а пес ааквічау і випитьіу с хати ; а він ту лапу уаьиу тей схо
вас до торби, тей ааснуу. А то приходила та слабісьць по тих льудий. 
Приходи у рано, устайут льуди тей сьі дивуйут, шо йе, шо вони ни 
умерли ? А він оповіу йім усе і показау ту лапу і сам вабрау сьі і по
йіхау до дому. Прийівдит до дому, аш паньі йе уже у дома і лижи1 
слаба ; питайи пана, шо йе, а він кажи, шо шоеь слаба на праву руку. 
А він добувайи лапу, тей кажи : А ну, чи йі того ни бракуйи ? -
Приходьит до паньі, а . вона ни майн по локіть правойі руки. Тей слуга 
усе оповіу панови і він увьау і варубау ту паньу, бо то була хольера. 

3ап. в липни, 1902, на Rриволлицї, Камінецького пов. від А. 
Юнака,!А.�Веретельник. 

208. Муха і фебра. 

ЗдИбала сьи муха с ти1 ьухоу (феброю) • .Кап : Ти вітки йдеш ? пи
таии сьи титьуха мухи. - Муха кажи : Йду віт хлопа. -- 'Али добри 
ти там було ? -- Ньи. - Чуму ? - Бо йа, кажи, була у хлопа тай 
шчо хочу вьісти молока трохи, йак мйи кИни до аемльі, шче й ногоу 
тупни, тай ми крИльцьі пообривайи. - А она кажи : Тай йа йду віт 
хлопа - тетьуха. йак мйи, ьажи, вачне курИти усьільаким тай мушу 
утечИ. :Кажи : Шч6 ми типер будем робИти ? - Ходьім, каи, до двора. 
Ти йди до пана, а Ііа піду до кухньі - кажи муха. - А тетьуха ка
жи : Ходьім.  - Та пішла до папа, пан заслаб, у пирИни льих, ту дох
тори дайут йісти, п:Ити, аби підньИ:у сьи борши. А муха пішла до кухньі. 
- Гет уже у осипИ вибирати би сьи обом, тетьусьі й .мусьі. ПосходИ:ли 
сьи : А шчо, кажи муха ,  добри тобі ? - Ай1 добри ; годували мйи, 
укривали, давали, шчо йа хотьіла. А тобі дббри ? - питайи сьи ти
тьуха. - Айа, кажи1 добри. Йак прийде с полонником кухар, йак ва
чиришіт лИ:шку, йак к:Ини, йім, йім на вимл:И, шче й свбйіх кумпаньістих 
клИчу, бо йи шчо йісти. - Ну, кажи, побули смо уже ту, ходьім дальі, 
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али по  панах, по Rсьондвах, ни Идьім ДО хлопа, бо у хлбпа прнкро, 
вбит.куйи сьи дужи. - 'l'ай пішл:И. 

3ап. в липни, J 902, в :Коропци, Бучацького пов. від Олекси 
Сеньчука. 

209. Фебра і тиф. 

Над;Ибала сьа вима (фебра) с хорббоу (тиф) у ль1сь1. І собі гово
вориат, ПМТаТ СЬа ЙИДПа другоЙЇ : Де ТЬІ Йдеш ? - Йа Й ду, ВИІ!Іа ПО
·вfдат, до льісного. - А льісньlй стойіт ва йалйчкоу і слухат. А хорбба 
мбвит : Йа йду до Жидьіу ! - І І Ь1тат сьа вима : А йак ть1 до них увій
деш, йак сьа й:іх імиш ? - Мбнит : Йа кобЬ1 йинб там ; льажу у по
душкИ, ровьіІ'рійу еьа і - йуж лежат шчо Rолбппьі. 'Али йак тьr до льі
ного підеш ? - Він пішбу у льіс. Нрй:йде в льіса, даст му жfн ка обі
дати, ііа сьаду у першу л:Ишку і вьіст ньа, варав буду го трйастіІ. -
Тот прийшоу доміу, в:Ислухау тото , льісньrй, уаьау першу ліІшку, ро
скрутИ:у льуфу у фувьіИи, вь1льJшtу там і вакрутіІу. І пак уже йіу. А у на 
увьала і бііи уже фувьіііу. Так вЬ1била цьілЬ1И рік. 3а рік увьау льі
сньrй на плечі фувьійу і вЬ�йшоу у льіс. Вьlстрілиу вим бу під ИаліІцьу, 
аш сьа ваморочй:ла. Іде і хорбба дньі, так сьа червопьійи ! Тьr ту ? -

Ту ! - Ну, ііакже ти бЬшо, 11,и дббри ти сьа поводіІло ? - Ой:-ой-оіі ! 
Йак пьа у йакусь біду вабну, том цьільlй рік сьвіт не  вИдьіла. І тепер 
й:аR мноу вЬrтьау, аж ньа ваморочіІу. - А меньі добре бьrлб - хо
роба новідат --:- бо ііа вьrгріла сьа у подушках і наші:лам сьа Rирве 
жидьfськойі . І у тот час р(}вьійшлй: сьа : тота у свій бік, тота у свій. 

Зап. в лютім, 1899 р., у Мшанци, Старосамбірського пов · від  
Гриця Олїщака Терлецького. 

210. Пропаспиця. 

Кулись йшло дві цЬоци равом : р адили сьі, де у ни rri:i:yт. Йдна 
кажи, жи піди ду хлопа, а друга кажи, жи учепи цьі кувальа таіі буди 
тилепати. Пішда у11а, коваJі:f.е учшила сьі і мислила, 111 буди 
добри, бу куваль бугач. Али куваль ни питау, жи сJ1 а биИ, ж и  цьотка 
трісе ; найіу сьі чорного бурш чу тей пішо.У ду кувьпьі млотом сьічи. -
Ай, муй а  гудинупьку, треба мипьі віт него уступити сьі, треба ііго пу
кинути ! - кажи цьотка .  Покинула вона iiro. - Піду ііа сьі учьепльу 
хлопа ! --- І l ішла _вона  ду хлопа, а хлоп най іу сьі віусьенугу хльіба, 
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тай пішоу класти гній. Заталапау сье, кладе гюи, кладе, ни питайі, жи 
вимно, кладе гній. - Мойа гудипуньку, де йа сьі пудьійу ? Треба ми
ньі і віт хлопа утьікати. Роадумуйу, де йа піду ? Піду ду Жида, в и 
спльу сьі ; Жид але буди у пирипах лижьеу ! - Пішла, учіпила сьі 
Жида. Жид бідний льіх у пирини, грійі цьі, али ньіц ни йіу, нима шо 
йісти, а голуду вдихайі. Бідуйі у негу щ,оІJ�ьі. 3дибайі другу, а друга 
кажи : Ай, ти дурна ! Й:а худила ду баби, учьіпила сь( йі і тримала ш 

сьім льіт. � баби миньі добри булу ; баба шьенувала. Йа йі поти трье
сла, поки ни ватрьесла ! 

3ап. в сїчни, 1 903, в Камінцї Струм. на "3абужу" від 3офії Мо 
равецької, А .  Веретельник. 



VI. М Е Р Ц Ї. 

211. Мерці виходять на страсть. 

То шо року на страсть по шуночи устайут усьі мирцьі а rробіу 
і Іідут до церкви молити сьі і тоди приходи умирлий ксьопц, прави 
службу Божу, сповідайе йіх і причашчайе. То б льуди ни були знали, 
али рас йіден хлоп йак вадрімау у куточку у церкві на страсть, то 
навіть ни чуу, йак сьі скіньчило правити і йак льуди вийшли с церкви. 
Аш по піуночи приходьит мерцьі, вдибали йrо і розірвали на кавалки 
і на друrий день тілько кожуха йrо вдибали у церкві, а в неrо кавалки 
вальали сьі по цвинтаря, по кавальчику на кождім rробі. 

3ап. в жовтни, 1902, в Камінцї Стр. від Мариї Шенівної, А .  
Веретельник. 

212. Чо.му не .можна nJtaкaтu ва .мерця.ми ? 

Вмерла мама, а доньку лишила. Донька дужи плакала ва мамов . 
Йак мирльі вачиди йти на всьіх сьвитих до косьцьола, - бо мирльі 
майут свойу службу божу, а вона стала ва двирма. Всьі мирльі йак йшли 
тей кавали все коло двирий : Прр І ту йакась прісна душа смирдит ! -
а ми йім смирдимо. Мама несла вбанок і стала собі в ваду. Дупіро вона 
виртайи но службі божі насампирет і фступила ва двері і повідайи до нейі : 
Ни плач, доньу, вже ва мнов, подиви сьи на мени, йак миньі rірко, жи 
йа ношу повний вбанок ·rвойіх сьльоаів. Фтьікай, сину, али бис:: цвинтар 
фтьікай, та&1 сьи ровдьиruп с кожушини і фтьікай до дому ! - Вона 
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скинула па �•робі туйу кожушину, вони догонили і подерли і кождий на 
свій гріб хоць по кавалочку ввьив. А на рано вона скінчила житьи. 

3ап. в Будзанові, Теребовельського пов. від І\аськи Книш, О. 
Деревлнка. 

213. Мама приходить по смерти до дитипи. 

�мерла мама у пологах, а лишила сьи дитИ:па м аленька і вона 
приход:Ила шчо ночи давати ДИ'rИньі ссати. І йидньі кавали, шчо вона 
хбдит, а другі, шчо ньи. А чоловіка нарадили, абн він засьвітИу собі 
каганьчик і полож:Иу під 1·орнец, на скоро вона прИйде, абн горнец здой
мИ:ти і абн увИ:дьіти, ци вона йи. Йак вона прийшла, він так вробИ:у. 
Йак підньіс той горнец, вона коло колИски стойала , тий дужи тьИ:шко 
вдихнула і ска11ала : Шче бим була давала дальше грудИй дитИ:ньі, али 
йакйисте так 11робИ:ли, то лишИ:йу вам внак на стольі, али сама уже ни  
прийду більши. - І ударила у �;ьтіу рукойу і вИпалила сьи долоньп 

пііить пальцьіу. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від мами. 

214. Н1' у Лотоцї xoдuJta жі�ща по смерти. 

'Гу йидного ра�у у Потбцьі дьійало сьи, шчо й:идному чоловікови 
жінка умерла і ходИла назад, али ньіхт6 с того ни давау віри. Іш6у 
чоловік с Коропцьи на термін до суду і нросИу сьи у того на ньіч. 
А той йиму хлоп повідау так : Шчош, кажи, йа бим тибе приймИу, али 
ТИ скажу ОТВарrИ1 ШЧО МИНЬІ ЖІІІКа умерла і ПрИХОДИТ нааад J НОЧН ДО 
дьітИй. - А той х лоп до него кажи : Йа тобі ни дайу віри. Де можи уже 
приходИти ? - 'Али ііа вам кажу, жи приходит - кажи господар. -

Той подорожний кажи : Най приходит, ни приходит, то йа буду у вас 
такі ночувати, ііа сьи ни ббйу. - 3варИ:у він вичеру, той Господар, 
і дайн й тому хлопови. По вичери льигати би спати. І той Господар 
цужИ прітИ:т, жиб:И: льиrати спати, бо жінка буде приходИти. А той по
дорожний кажи до него : Де ти, чоловічи, вИдьіу, жибИ у.мирл:И:й прихо
дИу ? Ньіtди у сьвітьі ньи. - Льих той чоловік спати на зимлИ: а дьіть
мИ а двома, а І'оспбдар домашниИ па постили. Йак nірший сон засвуу, 
слухайи, хтось Иде. Тайа баб.а прийшла і льигаИи на вемльу до тих 
дь1тии, таИ на тбго хлопа. Хлоп сьи вьірвау вьі страху і христ:Ит сьи 
і кажи у хатьі так : Віткол�І, кажи, ходжу, то шчем ни вИдьіу, жиб:И 
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умирлИИ ходИу по сьвітьі. - А тота жінка, ШЧО прийшла , васЬВ11'ИЛа 
і брала дьіти ДО себи і чисаІІа ііім голови. Той хлоп йак сьи вьістрашиу, 
тай утьік с тойі хати серид ночи. 

3ап. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Івана 
Мельничу ка. 

215. Як прихо�и.ла жінка по смерти �усити 'ЧО.ловіка. 

Йа СЬИ ньіц, а НЬЇЦ Н(( бойау,. аньі  у страхИ Ну віриу, алу рас 
такИ добрr; пальекау сьі і віттодй ше віру у страхи. У нашого комір
ника умерла жінка, стара баба ; вона аа житье дужу сьі набідоваJІа аа 
своиим чоловіком ; він биу йі вІчпо, кош1у ногами, бо пій ак, лайдак 
в него. Але, нрийшло, умерла вова, тей він сьі віІбрау віт нас ; а то 
було у ЛLітьі, ТеЙ Йа нара' ІІЇШОJ СПаТИ ДО тейі хати. lІОСТеЛИу СЬі Йа 
на вемл:И і васнуу. Опльу, аш чуйу, шось перr;сунуло сьі коло мойИх 
ніг ; а на мену такіІй страх чогось найшбу, шо аш піт в:Иступиу. Алу 
ньіц - лужу, а тут, шось н:Имними руками ·- мац ! Муне ва ногу. Ньіц." 
Йа слухайу, шо то дальі буду. А то буре, мацайу, мацайr; по новь і  
і вачинайу п ідносИти ногу. Ех ! йак йа копну в і  страху, а то тілько ва  -
с·rогна:1 0 .  Тей Иа ноги сховау піт верету і слухану, а у сьінех драбИ
нойу - гур гур ! а потім чуйу по горі - чап-чап - і стало тИ:хо. 
Тей іі а  верету на rбдову тей у цьеки до другойі хати, а мама каут : -
Шо ти так стоrнуш та сьі тоучеш по сьінех ? Гет вИбивісь муне ві сну. 
- Йа кау - та 1'0 Ну ііа - і роскавуйу , ШО було. - А мама каут : 
Ага!" .  то хто-то стоrнау і то ук сьі ." то то Ко бель на приходн;1а ДО свого 
чоловіка. - І то таки вона була, бо на третий день, та солома, у ті ' 
хатьі , ШО ііа спау на пьі', була пороскИдана ПО цьілІй хатьі. Бо rет 
пь і хтб ни ходИу, а то вона прийшла і шукада ва ним, хтьіJІа вадуш:Ити . 

3ап. в липни, 1903, в Камінцї Стр. від Харка Гаївки, А. Ве
ретельник. 

216. Як .мер.лець .лїтав іСІсрами. 

Вуу умер Иіден дужи молодий Господар, шо-но було піутора року, 
йаk він ожинну сьа :� дужи фаі.інойу, найфайаьііішойу на усе село дьі}'· 
ч инойу і в і н  йі так льубиу, шо страх ! Али приИшло, умер він. ТеИ 
варас третойі ночі десь коло піуночі диульи цьі льуди, а нат х атоу 
те й і у до ви льітаііут йакісь гю;кри. Дивльа цьі, а ті ГІІскри цолитьіJщ 
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у окомин до сиридини. А ш  вашиали  когути, а ті  ги скри rуть ! тей в и "  
льі·rайут в о комина і десь �а р а с  ш чеали. А т о  й і  т о й  чоловік уми  р л  и н  
льітау до  нейі гискрами. Бо  й а к  сьі й і  питали, то вона кааала, шо iJ i  
с ь і  десь ньіби снит, ньіби т о  напрауду приходи й і  чоловік д о  н е й і  ш о  
НО'.Іі.  Кажи, прийде і Иде д о  нейі спати і так сьі тьіши пейу і плачи 
дужи. А вона тоди ни можи цьі аньі рушити, аньі слова примовити . 
А Иак мине піуніч, то уже йі сьі ньіц ни вдайе і усь о  памньатайи. 
І та у ДО ва мала віт него по с мерти навіть двойи дьітий, а йак мину л о 
три  роки,  то ужІ:J пиристау ходити. 

3;ш. в І'рудни,  1902, в Сїльци Беньк. Камі uецького пов. ві ;� Т и м к<t 
Притули, А. Веретельни к. 

217. Ватьтrо приходить по смерти тroJlucaтu дитииу. 

ЙИДlІЬІ ЖІІІЬ ЦЬЇ умер ЧОЛОВІК, lt ВОПа СЬИ ЛИШНЛа 3 МаЛеНЬКОJ ДІ І

ТННОу. І то!і чоловік прих:одИу туту дит:Ину колисати . Кождо!іі  н о •1 1 1 
прийшоу і сьідау собі так на групку і ту ту дитИну гб!ідау. А вова 
дужи сьи  б0Иа:н1.  І вачІ!ла сьи питати, шчоби ііиму робИ:ти , аб:И в ін  п и  
ход:Иу. Нрийшла йака�ь баба жибрушча і кажи Д О  нейі : Іlир:И н о  Т І! 
шматьи у понидьілок і складай у вьільн:Ицьу й в ол:И, а йиго сорочкоу, 
рукuнами, тотьі покропи до вьільнйцьі посй. Йак в і н  прИ:йди і буде тибе 
сьи питати, шчо ти робиш, а ти скажиш, жи волиш шмать и .  Він скажи : 
йа шче н и  вИ:д�,іу, абн хто сорб чкоИоу, рукавами ,  горшки в ітсувау. А 
ти буди ш ка:Jати, жи й а  шче  н и  вИдьіла, абИ умирлйй до живбйі х од:Иу. 
- І вона так вробИ:да. Приходит в і н  на т6И11 і вач:Иу Ііійі  п итати , ш чо 
вона так р6бит, а вона вачІідu так й иму кавати, йак  Иі баба нау<J И: 1 а .  
А він тогдИ до  пейі кажи : От6е м uьи в:Илапала l . І  рукойу прибІіу пи 
чІітку на дверах, жи уже більши н и буди. 

3an. в лишш, 1 902, в Нужниках, Бучацько го ІІов .  від мами. 

218. Ятr y.мepJluй ходив до живої. 

Я:к жінцї чодоufк в мер, таИ ход:Ив по смерт:И до неї І вна сї ва
ц1ла  радит и  других л юдей, жи ДО неї  Х ОДН І' по смертИ, та  ЩО роб:Ити. 
Л:Юди ї пора \ИЛИ, щоб:И вона оасьвітИ:да СЬНl'ІКУ і аакрИ:ла rоршк6:11 , як 
він має прийти і сама би сї вбира;Іа в всьо шматв наруби,  на д руги й 
бік. Я:к віп п риИде, б и  вна відчинИ:ю1 t'орне 1\ь, би сї нИ:д.по було. При і! 
шов о·rже вмерлИ:й тай говорит, жи він ще ne вИДїв, жиби хто нар) ііи  
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вбирау шматв. Вяа до него відповіла, жи вна ще не вИдїла, жеби nмер
лИй ходів до живої. Тай вітер повіяв, а вмерлій вник в вітрами. Тай 
від того чьису вже більше не ходИв. 

3ап. 1 903, в Дрогобичи, від Ст. Должанського, В. Ленинський .  

219. Ян жіпна повбу.ла ся чо.ловіна-.мерця. 

Вмер чоловік. Вітак приходит до свої жінки. Так до неї ходив шо 
вечира. Вона вачвла уповіда·rи людям, шо : Мій чоловік до мени ходит ! 
Вже так ослабла. Вона приходит до ксвндва і кажи : llpoшy вr'омосьцв, 
шо я буду робити , шо ви мойого чоловіка так поховали, шо він до 
мени приходит ! ? -- Він кажи : 3навш шо ? Віддавай си І - Вона вввла 
тай віддав си. Поклала диривце собі на стіл, попросила си госьцї тай 
поклала собі кулешипик на голову тай собі сидит ва столом ; а він 
входит тай кажи : Тобі можна си віддавати ? - ·  Вона кажи : Вмирлому 
можна ходити до жінки ? - А він тоrди її хап тот кулешиник в голови 
- кажи : Коли ти си віддаєш, то вже більши до теби ни прийду ! Бо 
якби вона булu сидїла сама, то він би був ї голову вїрвав, а так лише 
кулешиник ввев. 

Зап. 1 903, від Пара<Jки Андріящук, у Видинові, Снятинського пов. 
О. Деревянка. 

220. Ян .маuстер ходив по с.мерти до жіпни. 

Бу у йиден майстир у Коропци шче ва наншчини. 'Али Мислоский 
хотьіу собі побудувати палац, верх хотьіу вробИти на палацьі . Питау 
він майстріу вилИких, архитекторіу, хотьfли багато І'роший і ни моглИ 
сьи поrодИти. 'Али вапитау хлопа такі свого сьільского коропецкоrо : Ци 
вробиш ,  Штифапи, на палацьі верх ? - 3робйу. - 3годИу він сьи по 
рИнскому депни, йаЕ то дауно шче було і шісьть рокіу абн паншчину 
ни робИу. 3ачй:у він робй:ти, вробй:у льіпши, йак дейакий архитектор. 
Йшли сьи дивИти на ту роботу, жи мудро вроблена. І собі утьиrали 
ученьі м айстрИ до пльану, шчобИ вовИ так пофторИли. 'Али увьиу йиден 
архитектор, прийіхау, подивИу сьи на той верх, д:Ивит сьи, мудро вро
блений і кажи : КотрИй то майстир тото вробИу ? - йа. - А він ка
жи : :КолИш ти, вартас похвали. ХодИ, кажи, та вабавим сьи. - Віпиу 
той архитектор сам rоріуки, нальиу йиму, Штифанови1 він пи внау 
у жадпьім вльі, віпиу від него кильішок rоріуки і йиrо ватройіу. І по-
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Ш '! О  він йиrо вбавиу, той архитектор і післау 3а ниІJ\., абИ: му відробИу. 
А він кажи, Штифан1 іІак прийіхау той відробйувати : Шчос вробИ:у, то 
уже будеш мати на тім сьвітьі, а миньі однако уже умирати. - І умер 
той Штифан, майстир. І йиrо поховали, али пан тужИт ва ним, Ш'ІО та
кого чоловіка мау доброго маИстра. І s:іуши вrадувау : То буу добрий: 
маИстир, він би буу усьо абудувау, шqо миньі було потрібно.  Шкода, 
шчо 3бавиу миньі йиrо той: бис<;умльінниИ архитектор ! - 'Али він по 
смиртн вачl�у ходнти до свойі жінки. ХодИ:у він троха пи  рік, нараджу
вау, йак майи rавдувати йиrо жінка і так ровмоуйау, й:ак живИИ в пеу. 
І другий рік ходит до нейі. 'Али вона сьи бойала і <Jач:И:ла ка3ати 
КСЬОR;L30ВИ, Ш'ІО ходит ДО мени умирл:И:И чоловік, й:а сьи бо й у. А той: 
ксьопц порадиу йіИі, кажи : 'Гоrди, йак майи прийтИ він, абИ:с обирнула 
ва вІворот даеркало і абйс пиривирву ла  горне�� на каrаниц, тьілько абй 
сьи ни удушйло тот6 сьві тло, абн ма110 воздух, абн віходіrло авітти спіт 
горшка. Йак аміркуйиш, у ко·1 рі порі приходит, абИс сьи 3авивала і абИ 
сьвіт ло с1·ойало так, абн в:И:т�ю лиш цьапку, абн сьи ни а аrаснло. А він 
йак сьи буде тибе питати, де сьи вбирайиш, йак надьійде, а ти скажиш, 
й:ду на віиьільИ. Він СЬІІ буде питати : Та де Идиш на вісьільИ ? -
А ти скажиш : Йду, бо брат систру бире. - Вів скажи : То ни подбба, 
ш •юб:И: брат систру брау. -- А ти йиму скажиш, шчо йак ни подбба, 
абн брат систру брау, так ни подбба, абн умирлИ:й: до живой:і ход:Иу. -
Йак вона так йиму скавап1, йак тріснуу долонну у двері, троха сьи н и  
росИпали . Аж руку було ввати н а  дверих, шчо загну.У дбшку. Йак шу
мом пішбу, уже більши до нені ни приходйу. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси Сав
кового Севиука. 

221. Як .мер.лець напивав сьи по с.мерти. 

Б@у йидев чоловік, а такьl:й )начнЬJй, жи ro 3нали льуди і Жидьl:. 
І умер. 'Али: він мау сИвоrо коньа. А Жид на rранИци б@у у коршмі, 
та вйдьіу, йак він Иіадиу на тьім коні. йак умер, поховали го гет 
.красно ,  али він не пьІтат, аИ йіде на гранИцьу до .коршми і : Дай, ЖИ
де, rоріукьr ! - І Жид дайн, бо го внайи, а ни внайи, жи він умер. 
llиy, пиу, цьільЬІЙ рік йіадиу і пиу. А Жид внаИи, жи добрий: (авда, 
тай rр6шиіі не правит. Аш трафиу сьа сьrн му у тьі кбршмі. Не анану,. 
й:ак му бьіло мньа, хЬІба Жид мовит ; 3аплат:И:, бо утнць напну н а  СТО 
срібньrх. - А він повідат : 'Га бо мін утИ:ць умер уже рік. �. 'Го не 
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можи бЬ1ти. - Но, подИ, йа приnеду сьв{ткЬІ, та досьвічат, жи умер. -
На шчо тобі сьвіткЬІ, кой він йіди усе на с:Ивім конИ. Та чей йа ва
шого коньа внайу ! ВьІльісь си на пйиц, він ту rнеть прийіде, будеш 
вИ:дьіти. - Тот си вЬшьів на пйиц, той увійшоу : Дай Боже. - Дай 
Боже. - Дай, Жидуньу, горfукь�. - Час гроші датИ, бо вЬІ умерли 
уже рік, а пйите. - А хтош тот6 повідау ? - - Та ту вам сь�н йи 
6ньи на пйИ:цу. - 3льів сЬІн : Тату, шчо робите ? -- Но, сЬшойку, ва
платИ сто р:Иньцьких і дай ми шче барИ:уча t'орfукЬІ, ііа бfльше не при
йіду с ьуда п:Ити. - І не йівдиу до днесь. 

3ап. в марті, 1899, у Мшавци, Старосамбірського пов. від Грщя 
Олїщака Терлецького. 

222. Мерців не .можпа ва1'і.мати. 

То вноу було у Шнуреві, у ксьондва було два парупки 1 и1х 
дьіучьета вапросИли сибі на Гандрейа. Йіден мау йіхати до кольейі 
в ксьендво:м у ночИ і ксьевдв не хтьіу йиму повв6лити, але потім повв6-
лиу і той пішоу хучше, а тамтой мау п івньіши піт:И. Той, жи мау до 
кольейі й:іхати, не вабаульИу д6уго і повертау о rодИ:ньі піу до двана
стойі до дому, а вдибайи цьі на доровьі в мирлойу бабойу : Він по 
йднім б6цьі гостИнцьі, а вона по другім. .Каже до нейі : Добрий вйе
чур ! - ни гобвивайу цьі. - Каже : Слава Ісусу ! � ни гобвивайv цьі. 
- То стій каменем ! - Та стала. Приходи він до нейі, цьікавий буу 
внати, ци вона увута, ци вона боса. ДИ:ви цьі, майи ноги фецами обвИ
ньині ; ньіби вагльидайе йі у очи, чи вона сьі дИви, ци ньі. Йait схи
лИу сьі і подив:Иу сьі, шо вова сьі дИ:ви, тимчасом, йак підводну сьі до 
гори, тait й і  вітер рантух вавійау і па карк йму вак:Инуу. І він упау 
на вемльу тваром ДО сьньігу і віс1·ау лежати. Тілько чуу шум великий, 
буру, а устати не міг. Али Іj:адйіхау йакИ:йсь rосп.одар, а коньі ни хочут 
йти ; влавИ:т, д:Иви цьі, аш то ксьопдвіу слуга. А Господар мИ:сли сибі, 
жи то Гандрейа, той сьі мусьіу упИти, полож:Иу на фіру і вавіс до 
ксьондва. Там до него, а він діви цьі, а не можи рухати сьі і дивИти 
сьі . . У сьо чуйи, але сам ньіц не мбжи. 'Али він уміу писати і написау, 
шо сьі йму стало. І аш на пйатий день він вачьеу вогорИ:ти, тей ксьонд;з 
вганьбиу йго - каже : Ньіtди абИ:с тaitoro ни вачипау ; йде собі, ТО 
нех іде, а то вачипити не можна. 

3ап. в липни, 1903, від Петра Остапчука, в .Камінцї Стр . А. Ве
ретельник. 
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223. Мер.Jtець ваСІюботує жіпку па смерть. 

Буу йа у Бариши у 3аль:Иского і йіхау йим у поли конем, а ТО 
було у ночи. Прийіжджу коло цвИнтари, стойіт таке народу коло брами, 
жи цуд. Перейіжджу попри них тай ньіц ни обзивайу сьи, а вони ДО 
мени ни обзивали сьи. Ййднойі баби, удовИцьи, йшла тогдИ с христйп, 
шчо були у хатьі коло цвИптари. Йде попри тотИ льуди, йак сьи йиден 
вйхопит в межи них, тай ва неу. Вова утьікайи до дому. 'Али йійі ма
ма оббирала кукурудзи у 3альйского і хату вамквула. Вопа прибігайи 
ДО хати, хата замкнена. А вона с хати ДО шопи. А той ва нес умирлИй. 
Йак йі увалИ:у під йасла, йак узьиу скоботати, тай другий день сьи 
вИ:сповідала тай акуратньі до добИ умерла. То ксьонда Мориморуш йі 
сповідау, тай йі казау, жи надьійшла тоrдИ, йак були аадушки, тому 
йійі учіпили сьи. 

3ап. в червни, 1902, в Пужниках, Бучацького пов. від Гната 
Косїнськоrо. 

224. Як yмepJta ходuJІ,а сїм .1tїт. 

То було у сельі Йаструби•rах ; кобіта йдна умерл:1, навивала сьі 
ІІарашка Остапчук ; ходила по смертИ сьім льіт - ·гри роки ніч у ніч, 
а штири роки, йак місьаць наставау. Першойі ночі, йак прийшла, по
ставила на анак межи с:Ином j невісткойу мнсочку 3 лош.койу і та.к да
льі ходила ніч у ніч і робИла вбИ:тки, усе в гори п ос.кидала, навіть 
каміньі. Рас прийшла ньіби так ва соньцье і вона на вИшках сидьіла, 
а нивістка йак дойіла .корову і rоворИ:ла до корови, то вона покриу
льала сьі й і. Другий рас на кота сьі перекйнула j сидьіла піт лаукойу, 
а йак та невістка давала йі страву, то вона навіть не ньухала, а вона 
виганьела йі коцьубойу ; йак йі вИпхаJІа до сьін:Ий, то та йак с.ьі стрье 
сла , йак  заеьвітИ:ла, то так, йаrбИ сьі хата ваймала. У тім вноу йак 
ульівла та умерла на пйец у ночИ на Рівдво, а там слуга спау, посу
нула йму макітру у головах і вачьела скр:Ицати зубами. Алу він сьі не 
бойау, но перехрестИу сьі і йак дау йі відльи по зубах і утьік на 
лішко ДО невістки, бо :щльек сьі. Вона потім с тейі злости поскидала 
усе начинье на земльу і мйслили, шо сьі поб:Ило, а йак засьвітИ:ли, то 
начинье стойало так, йак поскладане ДО митье. А вноу йідного раву 
йак ішл:Исьмо спати в йійі сИном до сто;�.оли емерк6м, а вулицеу, йак 
ми йшли, TQ вона понадімнойу вашелестьіла. І йак ми польаrали у сто
дольі, аш чуй у, щощ, двері утворИло. Потім вачинаіЦ шось вовом щ-
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рахати, а ми тИ:хо лежимо. Але дальі, та бо воно льіае на  сьіно на аа
сь:ік. Йак в:Ильі;ша па  сьіно, то яьі3ла чіІрис наші ноги і так нати
снула, шо ми рано не моглИ поуставати ; і йак пересунула сьі тей 
пішла до д�ьурИ: у сьцьінr, і  і вИ:льі ща на поле. Тей пішлrі: ми до теві 
даьур:И, а то була місьачна ніч ; диульу сьі ііа, а так від мене де на 
пйатн:іньдьіть кр6кіу стойіт біле, йак пйец і посунуло сьі просто на 
цвинтар. 

Зап. в липни, 1 903, від lІ9тра Остапчука, в Ка'!Іінцї Стр. А. Ве
ретельник. 

225. Дїд і .мерцї. 

У пас (в Сплтинцї) бливько rраницї стояла хата. Мешкала в. тш 
цтї стара вдова. Але тото місце було нечисте. Баба ч ьисом че11ев день 
в поли робит, або в хатї крутит сї, а вечером но вндоїт корови та 
утїкає в хати. Нїколи в хатї не ночувала, лиш по людьох. 'Го р ав під 
вечір вайшов до тої баби старий сивий дїд тай просит сї на нїч. -
Та чомубим вас не переночува;rа ? - Постелила на печи, дала дїдови 
їстоньки, тай сама, лк сї С'rемнїло, вийшла в хати в село, а дїда самого 
лишила. Дїд си мислив, жи баба пішла до стайнї, таИ верпе .  А вна JIK 

не вертала, так не вертала. Дід вже спит на печи, аж тут вбу;J.ИВ його 
скрипіт дверий тай шум в хаті. Він сї дивит - а в хатї повно умер
лих, тай чим рав більше і більше їх сї влїтув. В хатї такий шум, галас , 
що страх ! Дїд вачьив сї хрестити, пацїр в ідмавлJІти, влїа в печи, тай 
став палити на серед хати. Вмерлї все до него, а він то сї молит, то 
ровпаленими скипками на них мече. Так палив до півночи. Як коrу1• 
вапіJІв, а вни всї в хати фурр. . .  тай впиюІИ. Як прийшла баба рапо, 
каже дїд : Не бій сї, від нипї вмерлї не будут приходити. 

3ап. 1 903,  в Дрогобичи, від Стецїва ві Сиятинки, В. Левинський:. 

226. Мер.лець ра!{ить грати па .льотериї. 

Умирау рас старий хлоп і він мау дужи ш мат дьітиИ - шось 
<J десьітиро ! 'Гей йак він умирау, посходили сьі усьі дьіти до него 
в мамойу, тей: плачут і ни дайут йиму умирати : Ни дамо тибі, батьку, 
умерти, кажут, бо ти нам ни в істаульийеш жадного майитку і ми дужи 
бідні ; на шо було плодити нас па той сьвіт '? - -- А ба1ько кажи : Ньіц 
цо дайти мнпьі умерти рас спокійно, а будите м атн майеток . .  -- Ну, тей 



133 

умер той х лоп шось на трету п і ч  приходи умирлий і буди свойу 
ст·пру : Уставай, стара, йа ти шось скажу J - Устайе стара тей сьі на-
с rрахшrа, а він кажи : Нарікали дьіти, шо йім майитку ни віставив, то 
нех сибі постаульат на л ьутерийу т і  нумери, то виграйут вилику суму ! 
- І він сказав й:акі нумера май:ут ставити, а стара каже : Або то 
прауда ? - А він каже : На маИеш ! покажиш йім то ! - І він луппуу 
в цьілойі сили рукойу оп стіл і пішоу с хати, а на тім м ісци випалила 
сьі долоньа йго. 

ПриИшло, поставили вони ті нумери на л ьутерий:у і виграли вилику 
силу гроший поробили сьі виликими богачами. 

3ап. в липни, 1 902, на Ланах, Камінец1,кого пов. від Т. Литвина, 
А. Веретельник. 

227. Жаидар.м боїть ся .мерця. 

Ішов шаuдар д' церкві. А там пидалеко коло церкви е цвинтар .  
І вадрів чоловіка ровгорниного в білім шматю і в шапцї і на ногах ка
ІІЦЇ бу ли, такі лк  nшртвець". І він прийшов д' нему і лк в ви кл о го
ворив JLO него і мислив, жи то чоловік, лк звикло. Говорив до него, 
він нїц си ни відвивав ; а потому в�єв ш аблю, хтїв єго вдарити і пшблє 
єму в рук упала. Він си схилив ва  шаблив та гірши опудив си, шоби 
тот на него ни сїв. І втїк вітак д' вартівникам і вішов в вартівниками 
і єго вже там ни було. 

3ап. 1903, у Тулові, Снятинського пов. О. Деревянка. 

228. Не .можuа спідницею відсувати гориши па no�tиnuu. 

У однfй х атьі померло двойи дьівок, тей спраульали н6мпнки. ТеИ 
а вечира насходило сьі  цимало льудИ:й: і говорИ:ли собі про уn1ерцьіу ; 
али мали наИньету бабу, ШО вар:Ила дльа тих льуд:Ий: й.істи . .  І вачье;rо 
П!ОСЬ J нттецу 3 горшка вбігати і та fОСПОДНІІЬЇ Не мала шмати і ВЇ'ГСJ
нула горнец на:�бл ком: дюши. А то не вільно ньіrди, йак сьі варИ:т на 
поминки, брати аа горнец tнідницеИу, бо ч орт 3арас бере ту душу до 
пек!Іа і не дасть йі буrи па поминках .  І йак вона увьела той: горне�� 
спіднИ:цейу, то шось дуже вастогпало піт вікном і сплеснуло у долбньі .  
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І йак пішлИ рано до корбу, то була йдна корова вадушана ; 
ст,і пімстИло. 

на тім 

3ап. в липни, 1 903, в Камінцї Стр. від сестри Мариї, А. Ве
ретельник. 

229. Я" піп перестав по смерти аюдити. 

У йіднім сельі буу дужи грішнИй ксьонц і йак прийшло, він умер, 
то мусьІу по смерти покутувати ; ходИу по смерти і страхау льуд:Ий і не 
давау Иім спокбйу. Тей льудьим біда і шо робИти ? Ану, урадили і пі
шлИ, віткопали rріп тогу ксьбндва і насИпали йму там поуно маку 
і скавали : Ни приходИ до нас, аш ноки не порахуйеш того маку ! -

І він більше не  прийшоу, внать не міх порахувати того маку. 

3ап. в липни, 1 903, в Сїльци Беньков., Камінецького пов. від Івана 
Щербанл, А. Веретельник. 

230. Піп ів двома серцями. 

Буу молодии піп у йіднім ceJrьi і він мау дужи шмат дь1тии ; 
і прийшло, шо він умер. Тей по смертИ вачь:Иу ходИти. Йак-но прИ:Иде 
НЇЧ, ТО варас ІІрИХОДИ і ПОКавуЙе ЦЬЇ ДЬlТЬЇМ і ДЬlТИ боЙа ЦЬі, КрИчат, 
утьікайут, а він гони ва н:Ими і хбчи собі увь:іти йідно, бо дуже л ьубИ:у 
дьітИй своИіх ; а жінка ііигб ни вИп:и. Але рас таки мацнуу йідну ди
тИ:ну і вона вара' умерла і увьеу ва собоИу. Ну і попадье у страху, 
шоб ни вИхапау усьіх дьітИй , тей шо робнти 'г Спровадила комісийу 
і Иго віткопали і днульи цьі, а в ін майи дві серцьі. І увьели, прибИли 
те друге серце, шо ж:Ило і віт тодИше перестау ходИти. 

3ап. в липни, 1 903, в Добротворі, Камінецького пов. від Івана 
Мудрика, А. Веретельник. 

231. Я1' мерJtець ие .міг підвести ся 'Черев обраво1'. 

Йшоу йдин дьіт, тей йиго 3ахопюrа ніч сприт льfса, а він сьі бо
иау вьвірини нучувати у льісьі , тей іде, іде, аш диви цьі, сьвіти цьі 
в гаИіуцьі .  Приходи він геr, а там лижит мирлец з ібраний, а коли него 
сьвітло гори·r, а у хатьі нима пьікого, тілько йна молодицl,а. А то бу у 
гайовий умер ,  а то йго жінка була. Тей вона кажи : Добри, дьідуньу 1 
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1ІІ0 надuьіс вас Памбіх, а то мирцьа ни мала с ким вісrавити. Поситьти 
'ГУ'Г, а йа піду у сило ва людьми. - Тей вона пішла, а дьіт той сидит 
і моли цьі. А потім увьау тей положиу на того умирцьа сьвачений 
гобрааок Суса Христа ; тей сидит. Аш натходи' піуніч, диви цьі дьіт, 
а мирлец вічиниу йдно воко, а потім други, а дальі диви цьі - ски
нуу йдну руку, другу і рухайи дьі цьілий - хочи уставати ; а дьіт 
ульів ва пйец, сховау сьі і диви цьі, шо то буди ? А умирлец так сьі 
сюrуйи устати, так, а чогось ни можи. Тей кажи мирлец ду себи : Шоб 
миньі ни той камінь посьвачиний на грудех, тоб йа устау, а то хтось 
придушиу мене тим каминем і ни можу уста1'и. - А то він кавау так 
на той гобравок, шо дьіт положиу на него. Надійшла піуніч, вапійау 
куrут і мирлец вноу валожиу руки і ва1·улиу 0 11 і  і пиристау рухати сьі. 
А йаrби того гобраска буу дьіт ни положиу па него, то мирлец буу би 
устау і буу би вадушиу дьіда. 

3au. в сїчни, 1 903, в Сїльци Беньковім, Камінецького uов. від 
Івана Новака, А. ВереІ·ельпик. 

232. МерJІ,ець иа гостииї. 

Було два сус!ди й дуже сї любИли. І так собі рав говорИли : Я:к 
ти вмреш борше, то я тебе ваклИчу на вечеру на сьвітИ:й веч1р, а як я 
умру борше, то я тебе ваклИчу на вечеру. І так ровіИшди сї с тим. 3а 
кілька тИ:жнїв оден в них умер. Провело сї трохи, надій.шоу сьвітИИ ве
чир. І пішоу той на цвинтар і скавав : Сусіде л:Юбий, побратИме ,  абИ:с 
був ласкав тай прийшов на сьвіrий вечір до мене. - А як йшов ввід
там ТО му СЇ ЩОСЬ CJMHO вробИло. Я:к ВіН ВЖе ЙШОВ ДО хати ТаКНЙ сум
ННЙ, надибав го КСЬОНЦ і питає : Ч:олові че, чого тобі тart сушно ? -
А той му ровповів, ЛRа річ. - А ксьонц каже : Чоловіче, а ЩОС ти 
вробИв ? Та деж ти варта всїх мерців наситИти ? - А щож мен! тепер 
робИ:тонькі ? -- Отець духовний єму відповідає : ВовьмИ, налЄй мИ:ску 
водИ і постав на стїв, а сам вИлїсь на піч. Я:к тотИ будут Ити, а ти 
бис сї  нїч6го не обвивав. - ПриИшбу сьвітИй вечір. Сусїд поставив 
мИ:ску водИ, а сам вИлїв на піч і сїдИт. Неаадовго хтось йде. Він сї 
дИвит, а ту Идут тотИ, що сусід поспрошував собі. І к6ждий, котрий 
надійде, номачав :мівельний палець у воду. А було ЇХ цїла хмара. в хатї 
аж шум. А далї надіИшбв той сус!д, що він його ваuрбшував, а той но 
мацєв палець у воду тай каже : Сус'і'де, маєш велике щістє, що ти так 
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вробИв, бо ти був би пам �дїнє не пастарчив, то булИ бисмо і тебе п ри 
остатку івв1'ли J -- І ;щбрав сї таИ: пішов. І ДО !lИПЇ го нема. 

3ап. 1 !302, в Я:сенпци Сільній, Дрогобицького пов. від Івана Ба
гріІІ, Вол .  ЛевинськиіJ. 

233. Відважииu Мазур. 

У йидньfм сильі будувау сьи кбсьцьол (так йак то у Корбпци від 
дауна  сьи будувау) ; али уже йиднбго раау наважили сr,и, абн той кось
ЦЬОЛ врихтува:rи, абн сьи уже у ньім набожеш,ство вітправііило. І уже 
полагодили усьо -- сьвітло, і усьо, шчо тре � абИ на другим день 
була у ньім вітправа. Приходьит на другиИ: день, дИ:уйит сьп, а там 
усьо полбмани, нообдИ:рани, цьілкбм rблиіі кбсьцьол . І вонИ сьи на тьім 
дужи вдуміли,  шчо такого Ии, али кава:ти вноу так спорідИтп, абИ була 
вітправа на другим день. Йак усьо нове ПО3акладали, тогдИ дайут на 
варту тамка два ХЛОПІ!. 'Али тьі ХJІОПН ни допильнували ; йак вачИ:ло 
у но чИ  кбло 1 2  годИни шуміти, Иак ноуста rа  бури, -- ни моглИ доба
чити, хто ш коду рббит. Прихбдьит рано ; внов так попсовuпо цьілком .  
Бонн вноу полагодили, дайjт штИри льу.(а на варту. І так  лагодили, 
давали по штІтрп, по  вісьім, аш цьіла громада сьи :JЬібрала. Али ни 
м огли допильнрати, бо мали ·r,шіrИ страх, шчо мусьіли поутьікати у но 
чИ. Тому посхолИли сьи до  й:иднбйі вилИкойі кори.ми - йакби у Ко
рбпци до вилИкоrо муру - і вачИли сьи радити ,  шчо с тим робИти. 
А там буу йиден Мадвур піИак ; вИ(лухау тотб і каки : Nu, cuz mi 
dacie, j a  \Vam dopil11uji. - 3ачИ:ли сьа в него сьміііати : тілька громада 
ни годна допильнува1'и, а ти годин ! - - 'Али він на то ни  уважну, лиш 
каяау ,  абн они у сь о опорідйли так, И:ак там було, абИ Ииму дали J'арниц 
rоріуки, бохониц х льіба, когута і тоту патИ:ну, шчо ксьондв накрива!іи 
юільіх і абн іі иг6 пу ст:Или до косьцьбла, абн ни лиш:Или на дворf. По
слухали Ии г6. Він уЛІ, і3 у каІJальницьу, �амкнуу сьи у ньі ,  сидИт і чи
кайи 1 2  ГОДНІJИ. Таіі усе ,  шчо нальльИИ:и си, таИ кажи : Na zdгowje сі  
Maciej . Pij, zdruf, pij . - 'I'ar< пиу і вакусу вау до піІJна. Йак м ала 12 
rодИна патходИ rи, а він у·се когута то торгайи, то скубаИи, жибИ когут 
пійау. Нара3 дИвит сьи, а шірит вилИким віутаром вітсуваИи сьи плИта 
і вачинаИут вва в ен і  виходИтn умерльі. На сам пиред вихбдьит ксьондюі : 
м олотші, старші, старі ; ва нИм и льу ди, а н а  останку такИИ (:тар:И:И ві 
ковИй ксьондв, шчо такі уже дужи старИИ, і бирут тотб сьвітло, ломйит, 
друт, шчобИ ньічого ни було. Йак поломИ,ш, то!і старій ксьонд3 льіви 
на амббну до МадвурИ ; али той у3ьиу патИну і шч о  ксьондв підльісtи, 
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а він патИноу no головf і ксьонд3 уп::\ди. Так робИ:у дбти, дбки когут 
пи ваніИау. Тогд:И кажи до того старого КСЬОІІД3а : І cuz, psie stary, 
jescys sie nie nazar ? J uz dosyc pozarlys, j escy mnie chces zryc ? Do
syc juz s ciebj e bendzie. -- Йак кory·r вапійау, усьі умирльі вачйли 
утьіюіти ; котріж у·rьіrши до того склепу, то там падали у трумвИ � 

цьільі, то вноу йиден руку сховау, другий ногу, третий !'олову - а той 
старій ксьондв ни міг добічи, тай упау такі нат сходами. І аробИ:ло сьи 
цьілкбм ·rИ:хо. ТоrдИ Мадвур вИ:пиу решту горіуки і уснуу твердо. При
хбдьит льуди рано, кл:Ичут йигб, ни обзивайи сьи. Йак вачИ:ли стукати, 
коутати, а він : Nu, cuz psie staгy> juz ty!y nawojowalys sie і j esce 

sie chces wojowac ? - І ни Иде. Так кричИли пару гбдип - чи дві, 
чи кілько - аж доки він сьи добри ни обудИ:у. ВіттварИ:йи двері, вонИ: 
уходьит до косьцьбла і кажут : Ну, шчож йис допильнувау ? Йак було 
усьо попсовани, так і йи. - Він тогдИ кажи : Nu, choccie ze mno, ja 
'v-am pokazy, со ja dopilnowal. - Приводит йіх до вахрестийі і по
кавуйи нім. ТогдіІ онИ кавали умерльі вітти повабирати, вИ:вивли йіх 
у льісИ, на гранйп�ьу і казали йіх там попал:Ити. Тотб ч:Исто там з&.му
рова,ли, КОСЬЦЬОЛ ВЛаГОДИЛИ і праВИТ СЬИ J НЬlМ ДО НННЬЇJІІНОГО ДИЬИ. 
Аж Мадвур допильнувау. 

Зап. в сїчни , 1895, в Нужниках, Бучацького пов. від мами. 

234. Програв вшмал. 

3ійшли сьі рас парушш у ночи до коршми тей вговорили сьі ва 
мирцьіу. Аш йден кажи : А йа-п у піуночи пішоу би на цвинтар і при
ньіс би старого христа. - Ану ! валожім сьи ! r�рикнуу другий. -

І валожnли сьи у І'арниц горіуки. Тей той пішоу на цвинтар, а ті чи
кайут. Али чикайут, чикайут, али того нима. Тей ті пішли ва ним на 
цвинтар. Дивльа цьі, а він лижит на йідному гробови ниживий, а на 
ниму старин хрест, шо хтьіу йиго принести. То кажут, шо ва мирцьіу 
у ньіц більши ни можна сьі вакладати, тілько у помараньчу, то тоди 
сьі ньіц ни стани, а ва гроші 1·0 умирлец майи приступ і того, шо сьі 
ваклау, задуши. 

3ап. в червни, 1 902, на Криволаяцї, Камінецькоrо пов. від Івана 
Юнаf\а1 А. Веретельник. 

235. Мер;лець і вілважна лївчипа. 

3ійшли ся рав парубки і дївчата Нпдрея справляти. Сміют ся, 
жартуют, як ввичайно. Аж каже йіден парубок : Так теnшо, невидно, 

ЕТНО1РАФІЧRИЙ 3БІРВ:ИR. Т. XV. 18 



1 38 

будете ся, дївча'rа, боюtи йти до дому. - А йідна дьівчина обаиваєт 
ся: : О, я: не бою ся, я:б і на цвинтар пішла. - Але, нішлабис ? -
Бігме, пішлабим ! - Ну добре, йди, а принеси минї 3Нак, що ти там 
була, квітку, що там росте на гробі. -- Добре ! Пішла вона. А нарубки 
ва нею в далека поглндают, чи на правду на цвинтар піде. Пішла. При
ходит до того гробу, хоче вірвати квітку, аж на гробі парубок лежит. 
Так вона вдійннла йіму шапку тай прибігла до тих парубків і каже : 
А ви собі думали, що я: влякаю ся, тай післалисте йідноrо, щоби лїг 
на гробі тай 3лнкав мене, а л в нього шапку вдійннла. Видите, що не 
бою сл. - Ми нї-жадноrо не посилали - кажут парубки - тай пішли 
до хати, аж дивллт сл, а на тій шапцї віночок. - На маєш тобі. Всї 
дужи влнкали сї. На другий день вечір приходит під йійі хату і каже : 
Най вона минї то винесе, що в мене ввлла. - А вона бонла сн і не 
винесла. На другий веІJ:ір внов прийшов, внов не винесла. А на третьій 
вечір прийшов тей каже : Най минї винесе, що в мене ввяла, а нї, то 
всїх подушу. - Так вона каже : Винесїт, тату ! - Нї, батько  в мене 
не В3нв, самас в мене ввяла, сама на мене наложиш. - Ходїт, мамо, 
ві мною ! - Нї, іди сама . .:_ Вийшла вона, хтїла наложити на него. 
Він й.і пригорнув до себе і щеа. Вона вімлїла і вже йі не дотверевили ся.  

3ап. в Красносїльцнх, 3баравького пов. Евг. Бохепська. 

236. МерJtець бев шаn"ІСu. 

Ходив парубок до дьівчини. І йшли собі 3 вісьільи і він до нейі 
кажи , повідайи : Йакбим вмер ,  тобим навіть по смерти до теби ходив, 
так ми вамило. - Він ф таку годину виповів і вось вара на другий 
день тей вмер. І вона прийшла, йиму вінок вплела, поставила на го
лову, поплакала, тей пішла до дому. І тоди на трету ніч диви1· сьи -
він стойіт під вікном. Вже ходит до неііі. А він сьи навивав Івась. 
Потому вже ходит другиИ Івась до нейі. 

Справйили собі вичирницьі, чи Йандрейа і вона попитувала все ва 
ним. Всьі- сти, кажи, прийшли, а мого Йівасьи нима. Е, вийду йа на 
двір ,  подивйу йа сьи ва свойим Йівасьом. - Приходит на двір і ва
стайи мирлого під вікном. Хан 3 него шапку : Та чо ни йдеш до хати ? 
- Приносит до хати шапку - всьі сьи 3льикли. Що ти принесла ? -

Вона кажи : Шапку в Йівасьи, чо він майи слухати по піт хату ? - І ті 
хлопцьі, жи були в хатьі, 3ачили сьи насьмівати в него. А він стойіт 
бис шапки. Дивйит сьи на шапку - а мирлоrо в вінком. Виходит й іх  
штири па двір. Ввьили і:іиго бити буками : Ти шо ,  кажи, ше по  смерти 
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ходиш до дьівки ? - Так бйут властиве йак по  подусьцьі. Віл чикайи 
на шапку, бо ни можи йти бис шапки. Наресьцьі вови йиму виносьит 
шапку - хлопцьі. 3акладайут йиму на голову - вона сьи ни  хочи 
тримати. Вони ввьили туйу шапку нааат до хати. Вже йиго пора прий
шла - траба виртати нааат. Він приходит до хати сам по шапку. Ма
ма стара кажи : Що майи бути мойі доньцьі ,  пай миньі буди ! - 3а
кладайи туйу шапку на голову і ни хочи тота шапка стойати. І питайи 
сьи І'О мама : А шо ти uотрибуйиш, жи ти шапка ни хочи стойати на 
голові ? -- Він повідайи : Ньіц ни хочу, но хто а мени вдій.мив, най 
той ааложит. - Дьівка валожила сама шапку. І він йак сьи пуднув 
тогди в двері - пішов, а дьівка померла на рано. 

3ап. в Будаанові, Теребовельськоrо пов. від Каськи Книш, О.  
Деревлнка. 

237. МерJІ,ець забирає uохш1и;,у. 

Була дьіучина, льубИ:ла сьи с uаруuком. І так льубИла сьи в ним, 
жи нп могла биа него дИ:хати. Тим чИсом він умер. Йari; умер, вона по
чИла тужИти ва ним так страшно, жи аж йі сьи привиджИу. йидн6rо 
ра:1у прийіхау він на конИ і покааау йі сьи самИй. Вона сьи спудила 
і питайи сьи йиr6 : Ч6 ти прийіхау, та жи ти умер ? - А він кажи до 
нейі : Йа ни умер, йа служу, йа майу усьо, ад:И, ход:И ао мноу. - А 
вона кажи : Йак йа с тоб6у піду ? Йа сьи ти бе б6йу ! - Ни бі сьи, 
ни бі сьи, сьідай на конь:И:, тай пойідим. - Йа хоцьбим сьіла, то так 
;i дому ни піду роагорнена ; тра йакИс май:Иток уаь:И:ти. - УвьИла uіу
сеток полотна с собоу, сьіла і пойіхала. Він аачИу йі вес·rи повИшчи 
льісіу, скальіу, г6ріу' степіу, нарештьі привовит йі, вона дИ:вит сьи, 
а то цвИнтар. 'l'ай до гробу бире і льіви, він .  І клИчи іШіі с соб6у. 
А вона у�щріла, жи біда, тай думайи, йакби йиrо вбути сьи. Кажи : На 
тот6 полотно тай киrнИ аа собоу. - Він юі:гни полотно, а вона тим
чИсом брала тай кікала вітти. Йак аачИла кікати, уадрfла хату. Вона 
МНСЛИЛа, ЖИ кікаЙИ ДО ЙаКОГО ГОСПодарИ ДО Хати, а ТО хата на ТЬЇМ 
цвИнтару була. Йак убігла до тойі хати, д:Иви·1· сьи, а там умирл:Ий ли
жИт. А то трупарньи була. Йак аабіrла там, д:И:вит сьи, а той, жи про
вадиу йі, біж:Ит ва неу. Прибіrайи до т6йі хати і вачИу сьи добувати. 
'Али вона вдоймИ:ла с себе шкапльіж, поставила на вамок і він ни м6жи 
утnорИ:ти. Кажи він до умирл6го : Утвар:И:й, брати, там йи жива душ:И, 
будемо йісти. - Той х6чи уставати, а тота тогд:И бире с себи корунку, 
;ки м;і,да н а  шИйі , щінула на него, тай той умирл:Ий ни м6жи устатп, 



140 

Так йак би го каминим присадИла. Той пи м6жп уста·rи, а той ни м6жи 
утворИти. ТимчИ:сом когут 3апійау і стало тИхо ; о пи рі поховали сьи . 
І йак день сьи вробИу, вона пішла до дому тай більши ни плакала a ct  

тим, ш чо 3 ним льубИла сьи, бо бойала сьи. 

3ап. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Юрка Ганчара. 

238. Смерть череа вб�m:и. 

йиден буу такИ:И буйнИй, прийшоу в воська, шчо ньшоли ньічо 
сьи ни бойау. 'Али дауно була слабісьть дужи вилй:ка, кишка і упау 
льос на него, абн йшоу вартувати умирлого до трупарньі а другим су
сьідом, шчо сьи дужи у ночИ бойау. Ну, кажи ходИ на  варту, свому 
сусьідьі. - А він кажи : Йак жи йа піду, колй Иа сьи дужи бону. -
А то ньіц ни поможи. - Прийшлі вонИ до трупарньі оба на варту, 
сьвітло гор:И:т, умирлйй йак ввИкли вьfбраниИ лижИт, а той, шчо сьи ни 
бойау ньік6ли н ьічб, посилау того по rоріуку с скльйrшоу до коршми, 
абй м у  приньіс і дві коубасьі. А той кажи : ЧоJrовічи, бій сьи Бога, 
уже сидьім оба цьілу ньіч, лиш абн йа ни йшоу. - А він Rажи : То 
лишИ:И сьи ти вовди, а йа піду сам собі. - А тоИ кажи : КолИ ііа ш че 
сьи гІрши бойу коло умирлбго сидьіти ; ббрши піду по горіуку і коу
басй, ньіш ту буду сидьfти сам. - І увьиу і пішоу. А той, шчо сьи 
ни бойау, лиш:И:у сьи у трупарни. �вьиу того умирлого с катифелr,ка ,  
поставну у кут, накрйу го сирдакбм там, де сам спау, а canr увьиу 
в умирлоrо убраньи, убрау сьи й ЛЬИІ' на ватифельов. 'Али 1'0Й приньіс 
горі у ку, шчб сьи дужи бойау і дві коубасьі і кажи тому еліт сир дака : 
У ставай ! Будит го, а то умирл:И:й піт сир даком. А той шчо лиж:И:т, JІJ

маііи собі : 'Гипер ііа тьи настрашу, кол:И: ти сьи бойіш ! - І підпбсит 
сьи с 1штифелька тай до того. А той коубас:И: кинуу і І'оріуку тall: на  
двір утеки. 3ачйу тон дальі бічи а а  ним, а умпрлИИ схопи.У сьи, тай 
біжИ:т ва тим, шчо Иигб убраньИ увьиу. Йак влапау умирлИИ живого уже 
на дворі, йак сьи злапали оба, тогдй й живий напудиу сьи. І так l'O 
тримау, жи і тон живій )rмер у йиго руках, а той шчо сьи дужи бойау, 
утьік до дому, побуу тИждинь тай умер. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси Сав
кового Сеньчука. 

239. Як .мерJtець ва11,усив вою:а. 

То буу ііидин жомньир дужи відважний, такий шо аш страх ! Рав 
буу умер йидин капітад і той жоуньир Цhілу піч стоИау на гоноровіИ 
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вартьі коли него і ни бойау сьі  сам юдип стой.ати , у цимрі у шпитали. 
А білЬІни жадип ни відважну сьи пі1·и на таку варту. 

Раа у вечер у касарни вговорили сьі, шо віп такий відважний, 
а він кажи, шо й.ак вони хоqут, то він піди у піуночи на цвинтар 
і принесе і викопайи йакоrо буть мирцьа до касарпьі . - Тей жоуньіри 
кажут : Ну,  добри, йак ти то 3робиш , то ми аложимо сь і  і дамо тибі 
пйадисьа'І' риньских. - Тей він пішоу. А ті сидьат і чикайут. Нима, 
нима, аш чуйут, йде" .  Вічиньайу цьі двері, дивльи цьі, а він уходи 
і нисе на пличех умирцьи, тей бух йиго на сприт касарньі ! А ті усьі 
у ноl'и J Поутьікали усьі вікнами на двір . А він сьіу сибі, тей сьмійе 
цьі а них, тей кажи : Ану, бойагу3и, давайти пйадисьат риньских .  -
А ті кажут : Бій сьі Бога, шо ти наробиу, ми мислили, шо ти жартуйиш. 
Ноаьми того мирцьа і ваииси нааа ·r. - Али він ни хочи і кажи : Ньі,  
йа nриньіс, а ви  мусптn ваиести. - Али, чоJJовічu, на маниш пйадисьат 
риньсrшх, а йак аанисеш, то ше пйадисьит дістанеш - кажут йи му 
усьі. - Ну, коли 1•ait, то добри ! - кажи він ; і уаьау того мирцьи 
на плечі тей поньіс. Поньіс, а ті чикай.ут і чикают, али й.го нима . А ш  
рано пішли на  цвинтар, дивльи цьі, йама роскопада, а ·гой жоуньір 
у йамі у трумбльі, а мирлец на ниму. Мирлец вадушиу йиго 3а 1·е, шо 
гроші брау ва свойу відвагу . 

3ап. в маю, 1902, від брата Івана, в Камінцї Стр . А. Веретельник . 

240. Я!( ві,л,копувшщ 1�оховапого :Н-Си,л,а. 

Дауно йак худоба rИнула, йиден парадну, абіr ЖИ:да на окопнску 
віткопати і жидьіуску руку абн віттьИ:ти і абн тоу рукоу худобу курйти, 

то ни буди r:Инути. Віткоnали то1'0 Жйда, хотьіли руку в іттива:ги, а той 
умирлйй живоrо йак влапау 3а руку і тримау так, шчо аж живИй умер 
коло него. І пос ход:Или сьи потому льуди, дивnли сьи на тото, страхали, 
ш 1rо так:Ий чуд стау і поховали обох. 

Зап. в лИІшн, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси Сав
кового Сеньчука, 

241. я!( Жit,o,it иастрашиJtU ся :мерця;. 

Прих6дьит ра3 ДО мени Жиди, годьИт мине 3ДОХЛОГО ЖИда вести 
він так йак кінь 3дихайи. - І йак вісадюш Ииг6 на віа, фірман 
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сьідаИи Ииму па ноги. ЧуИиш ти, Івани, на шчо ти сьщаииш нашому 
ЖИдови на ноги '? - 'Али Иіди ту в Ииднойі горн, а Жит сьи пітсунуу 
душчи піт фірмана, плахта сьи роскИнула, вакру'І'Нда сьи ДО воаа. Ко
лисо крутит, а Жид устайе. А ЖидИ : 1валт ! Ш чо то йи ? - В ітсту
пИли ЖидИ від вбва і приrльидайут сьи. А фірм а н  вобачиу, жи ЖидИ 
поутьі нади і вдьіа собі с фіри і дИвит сьи, шчб то йи. ЖидИ ваИкайут, 
а він дИвит сьи, шчо йім 6ракуііи . Baчr'ry обrльидати ві3 і дИвит сьи на 
колисо, а плахта завручена коло колиса і Жид устайrі. - А ви  чб такі , 
Жидrі, дурньі ? Ви тьікайити, сам:И ни авайити, віт чого. Було упиред 
подивИти сьи, ци то пеуна річ, ци він устаии, ци ни устайИ. А ви ни 
в:Идити, жи плахта аакручена коло колиса і Жит тому устайй: ? 

Вап. в липни, 1902, в Rоропци, Бучацького пов. від Івана 
Василика. 

242. Як lКид t�ровиджував ся фірма1t0ви. 

Віа ним ЖИда умирлбго до Потока. 1Іриві3 на ниrб там, скаширу
вали, узьИли ГО на мари, вачИли го вести, али було три малих труtарі, 
а читвертий  вилИкий. А тоrдИ вачИли у косьцьбльі дввонИти ; вонИ того 
сьи дужи унимайут і аачй:ли дужи униЕ<ати. Умирл:ИИ Жит мау бороду 
підИИвану, вуби вашкіриу, платrіиа біда ; йа на ·rото сьи придивИу і ;за
чну сьи усьміхати. А вовй кажут : Ну, ну, чикаИ, буде тобі. - При·  
й іжджу до дому, жииу конь і  на пас6виско, днуйу сьи ,  а rершон умир
лnй коло мени стойіт чИрис ца:1у ньіч. Аж нарадили миньі : Д11й дьідови 
rрейцар, ни буде ти сьи провиджИ1·и . -- Йа дау rрейцар і мау спокій. 

Ваи. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Івана 
Василика. 

Йа вовну умирлу Жидьіуку до Уеьтьи. І ту Жидьіуку аньИли 
в вова і шче фірман помаrау. Дужи ЖидИ фірмаиови дьИкували. lІовир
тани фірман навад до дому ж Жидами, а то піано було, ви вй:тко сьи 
було, ни можна було йіхати . .Кажи фірман ДО Жидьіу ; 3найити вн шчо, 
ЖидИ ? Ни можна й іхатп, бо сr,и ни вИ:тко. Йа пушчу коньі ту, най 
пасут сьи , а ми вітпочйньмо. -- Ни устих фірман коньі пустИ:ти, Жи;\И 
иовасиийіши. 'Али фірман кажи : Жид:И:, ЖидИ, уставайти, бо ііи нащи 
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Жидьіука ! - А шчо то було ? КваснИцьи об,1уплена ! ЖидИ поуста
вали во страху і дИуйи сьи і так пока3уни, Иак би то була прауда. 
ЖидИ в в6ва повлавьИли, Иак вачИли сьи Богу молИ:ти, до білого дньи ; 
і фірман снау, а вонИ Ииму к6пьі насли .  -- Чуйиш ,  чуИиш, рано при
дивИли сьи, шч6 ти нам вробИу ? Ти сам спау, а нас вбудИу, - ти нас 
вдурИу, а то ни Жидьіука, аJІи Иабльіпка ! 

3ап. в липни , 1902 , в Коропци , Бучацького пов., в ід Івана 
Василика. 

-----·-----



VII. ПОІСУ ТНИІСИ. 

244. Дитина по1tутує по смерт�t. 

Було двойи боrатих льудИй і дау йім Пан Віг йидиу дитИну ; али 

вони сьи нейу ни доуrо тьішили, бо воно мадо три роки і умерло. ВонИ: 

дужи ва ним тужИ:ли, бо то буу хлопчИна. І йак воно умерло - вонИ 

мали дві великих хатьі - - і у тьі йидньі пи давало йім мешкати 

мало ни цьілИй: рік. Аж рас приходит такИй сьвітовйй чоловік і просит 

сьи у них на-ньіч. А вонй й:иму кажу'r так : Шчо ми би тибе пирино

чували, ТЬіЛЬКО НаМ самrі:м у тьі Хатьі НИ да:ЙЙ Ш'ІОСЬ мешкати ; :ЙаК 

прийде иьіч, то у иьі ньіхт о ни �1ожи бути. - 'Али той подор6жний: 

кажи, жи : М6жи й:а йак6сь пириночуйу, али дайти мипьf сьвичеиу сьвіч

ку і сьвичепой:і вод:И. - І воnй й:иму дали. І він піш6у до т6йі хати 

і покропИу місци сьвиченоу вод6у і ту сьвичену сь вічку васьвітИу ; 

увьиу собі кп:Ишку, сьіу тай читайи. Аш ту иатхо;�,ит двапацьита rодИиа 

і у 1·ь і  хатьі аачИ:ли сьи у сьільакі стуки, шум,  вітир, а нарав RачИло 

шчось ва пй:Ицом дужи пишчйти. 'Али жи він ньіц, тьілько читау. Так 

було цьілу rод:Ииу. Йак минула дванацьита, тогдИ уже ни чути того 

тлуму, тьіІІько чути дужи плач тоненьким голосом. Він тогдrі: устайИ: 

с того місьцьа, бере ві собойоу сьвfчку і дйвит сьи ва пйиц. Тм1 вИдит 

маленьку дитйпу, шчо дужи пишчИт. І питайи сьи : Шчо ти ту робиш ? 

- А воно кажи, жи : Йа так пукутуйу тутка уже мало ни цьішіИ рік. 

- А він питайи : 3а шчо ? - Так мине чортrі: мучат куждойі ночи, бо 

йа  йак ссау цИцку, тай йим удариу маму по дІіцьцьі, а мама м ипьі 

ньічб ни казала 3а т6йи, дльатого йа майу такИй l'pix. - А він сьи 

питайи : Ци можна тибІі ввітти вrі:вволити ? - А воно кажи, жи м ожна, 

тьілько жибlі сьи найшла така душа, шчоби до cxi'r сонцьн нахвистувала 
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п&мижи льуди на  трИдьіть службіу � і у трицьі·rьох цирквах жибИ: 
дати на службу божу, а на тьі трИцьитьі жибИ самому бути. - І він 
так вроб:Иу. Шче тьійі rаади спали , йак він устау досьвіта і пішоу по
мИжи льуди і помИжи панИ, помИжи ксьондвИ і тьілько вьібрау і наймИу 
трИцьіть службіу, а на тьі трИцьитьі сам слухау. llотому рано устайут 
rавди, Jtnyйyт сьи �а подорожним,  а йиго у хатьі ним:і. ВонИ аачИли шу
кати, ци ни у крау шчо тай ни утьік, али жи ньі1� ни вИnьіли, абИ йім 
шчось пропа:rо. Того самого дньа ві11 виртайи сьи до них вноу на ньіч 
і вачинаuи аноу Иіх питати , пИ би ни ночувау шче туйу ньіч. І йім ньіц 
ни кажи, шч6 то у ночі було. - А воші ДО него кажут : Йак можити 
спати, ми ни бороним.  - 'І'ипер він вноу так аробИ:у : Скропну місце 
сьвиченоу водоу, вапалИ:у сьвічку , сьіу і •1 11тайи книшку. Приходит 
дванацьита годИ:на і вачИу сьи вилИкий тлум у хатьі так, шчо аж він 
сидьіти ни міг. 'Али ва нйИцом цьілком тИ:хо. ТакИй буу тлум цьілу 
ІодИ:ну . Llo ;шанацьітьі годИ:ньі він би ре сь вічку , йде ва пйиц, 
дИвит сьи, СИДН1' тайа дитИ:на у більім убрана і дужи йиму ва 
тойи дьаку йи і кажи ДО него : Росповідж мойім родичам , йаку й а  
т у  муку тирпіу (на пйИ:цу ! - вам. Філька) . І в іт т6го часу було 
спокійно й тИхо. 

Зап. в липни, 1902, в Пуж11иках, Бучацького пов. від мами 
Василини. 

245. Жінка покутниця. 

О ден чоловік оповідав, що вавсї1·ди нового місяця виходит жінка 
в uеремітцї" .  Виходит убрана, обута в жовтих чоботьох, в білї сорочцї 

молит си піт церквов. 

Зап. 1903, від Василя rриrорійчука, в Видинові, Снятинського 
пов. О.  Деревянка. 

Було два сусїди, один дуже богатий , а другиИ дуже бідниИ .  А уба 
пахали табаку. Але той богатий нїкбли 11е купИв собі 1·абаки, лиш вау
ше ходИв до бідного 110 табаку . У сю табаку му ви11юхував. 'ГакИИ. бу н 
скупИй. За то як вмер, то ходив цо сьвітї, не мав спокою. То сан того 

ЕТЯОІ'РАФГШИЙ ЗБІРНИК. Т .  XV. 19 
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богатого пішов до ксьондва порадити сї, що робИ:ти. А ксьовц так пора
див : Пк він до тебе в ночИ прийде, то спитай сї вго три рази : ВсЯков 
диханіе х вал Ит Господа Бога. Чого душа потрібуе ? 'l'ак три рави. -
Тай син послухав. Як і но по піуночи, то вже чекав на батька. Аж ту 
надх6дит такИй, як ва житє ходив, тf:1ько старИ:й, дуже старИИ. Синови 
волосв дубом стало, але сї питає : ВсЯ:ков Jщханіє хвалИ:т Господа Бога, 
чого душа потрібув ? -- А тоИ нїц. Той внов другий ра� : ВсЯ:коє ди
ханів хвалИ:т Господа Бога, '101'0 душа потрібує ? А той <!НОВ НЇІ�. Аж 
ва третим равом каже : Вовьми, сину, що найкрасші волИ:, та дай ·rому 
бідному. Я: ва вго табаку ·гак покутую ! 'Гай а ник. Він ·гак вробив, 
а батько вже не ходив. 

3ан. 1 !J02, в Я:сеницї, Дрогобицького пов. · від Івана Багрін, il. 
Левинський. 

247. Як піп прихоАив по чии·у сорочку. 

Буу ксьонц і м ау попадьу і кааау до нейі так : Памньитай, йак 
На умру, ТО ЖИбИС мене НИ убирала у ЧИСТУ сорочку, ТіЛЬКО J брудну. 
- Ну і йак ксьонц умер, тей вона йго убрала у брудну сорочку. По 
смирти приходи ксьонц і проси, жиб вона rщла йму чисту сорочку, бо 
йиго ни хочут на  тамтім сьвітьі прийньети. А йімосьць вітповідайи : Йак 
'І'И хтьіу, й.а тибі так вробила, а типер чистойі сорочки йа ни маііу дльа 
тебе ! - І ксьон ц  вирнуу сьи нават до свого гробу. І вноу мусьіу ва 
кару по смерти ше мшу правити. І йак правиу, Пан Біг до н еrо кажи : 
Не прау, йа того ни прийму, Иди по чисту сорочку. - І той ксьою� 
вачьеу пальимара просити : Іди миньі й проси Иімосьтьі, жиби миньі 
дала чисту сорочку і скажи, жи мене Бог ни хочи прийньати у брудній 
сороцьі до себи. - Прийшоу пальимар до йімосьцьі й проси, щоб дала 
сорочку. Йімосьць роальутилась, пішла, білу сорочку увьела і кинула : 
На маш t 3аниси і нех ту вьйенци до мене н и  посилайи по ньіц ! -
Ну, тей пальимар ту сорочку і дау ксьендвови. .Ксьенд� подьекувау 
і подьіу сьи і більши ни приходиу. 

3ап. в липни, 1 902 р . ,  на Стриганцї, Каміпецького пов. від В .  
Коваль, А .  Веретельпик. 

248. Мердець не ;{ае спокою сво1'іому сипови. 

У йидньім сильі коло Йаrольницьі умер r'ocuoдap старИй, а лишиу 
Юt свойім місп:и r'ос116дарем сИ:на свого жонатого, Наколи син тата по-
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ховау, ни мау спокійнойі ночи чИ:рис кілька недьіль , аж наймау собі 
с сила хл6піу, шч6би в ним нучували, так тьИшко тато по смиртИ: доку
чну му. Шчо ночи прИ:йди rодИна диуйИ:та, дисьИ:та, шчбби час  спочи
вати, починайи сьи rрИміт, гуркіт на стрИху , роски;1айи рувьними рі '!ИМИ 
і того ньіхт6 вИ:тримати ни годин буу і чужі льуди ни хтьіли уже йти, 
тою минтр6ги тирпіти там, аж мусьіу молодИИ rоспбдар в:Иступити с свбйі 
хати ж жон6у свойоу і чельідиу у комірни, лише обробйИу денну rо
сподарку на обісьтьу. О к6ждим чисбм ходну і п ер еконьувау сьи у ночИ, 
'ІИ припатком ни успокоИіу сьи уже тоіl стукіт і rрИ:міт у йиrо хатьі. 

Дбуrий час тривало і успокойаuьи ни було. А той tаада усьуда скар
жиу СЬИ, де ЛИШе СЬИ С КИМ вд:Ибау, ЖІ! ГО ·гака НИІІІ'J іслnва rодИна 
с11і1•кала, ІІІЧО ма\іи свуйу хату, а у чужі мусит сидьіти. Йидного ра�у 
вайш6у подор6жний Мадвур до кбрш ми і на ·гой чис буу там і той І'о
сподар молодій і rоворИу о тьім с своИіми внайбмими. Мадвур чуу бе
сьіду туту і кажи до того І'авдИ : Чеrо так цьірпіцьи тему ? Йабим ньі 
цьірпйал ! - А І'авда йиму кажи : А шчож бисти робИ:ли ? - Йа бим 
допільновал , кто то йист і чеrо ун хце. - Навначну му І'авда плату 
при сьвітках пйидись:Ить ІЗолотИх дати, йак того усього допильнуйи 
і успокойіт му дьім. Мадвур на тото сьи вгодну і роскавау 'собі при
нести к варту горіуки і вварИти собі йІдла і до тойі хати принести 
і сьвітло там дати і сам буде там нучувау. А І'авда йак схочи, то вай 
сьи дИвит чирив ві кно, шчо піп буди роб:Ити. Приньіс tавда кварту го
ріуки, rавд:Иньи дала хльіб, масло і пирСІІ'lJ вварИ:ла. І аанесли ДО т6йі 
хати, де старИй небfшчик ни с покій робИ:у. Запер сьи Мадаур у хатьі , 
3асьвіт:Иу си у ноч:И сьвічку, сьіу собі кoJro стола, н ап:Иу сьи rоріуки, 
попойіу файно, нарештьі коло дисьИ:тойі годИни аачивайи сьи 1'уркі1· на 
стрИху, а нарештьі гр:И:маньи дверм:И: сьінн:И:ми. А Мад3ур стау коло стола 
і внпиу шче горіуки. Нарас сИльво грИ:мвуло щось до сьіпИй і нагли 
двері до хати утвор:Ило і стала постать чоловІка подьібна неб6шчика, 
TOl'O rосп6дари тата. А Мадаур скааау рісько ДО него : Ушелькі дух 
паuа Бо1'а хвальі  ! - А той відвивайи сьи : І йа хвальу, алим 'І'ЬІІІІІКО 
аогріmИ:у. - Мадвур відвивайи сьи : Чеtо душа потшебуйи ? - Кажи : 
Най мій син найме сорок службі.У божих ва муйу душу, а буду йа спо
кійний і він буде мати спокій, більши жадного голосу ниприйИвшого 
чути пи буди. - Відвивайи сьи Мадвур : 3остаф мі впак, абим покаваJІ 
·rвему синові, жись ти бил. - А той кажи : Дай руку. - А Мадвур 
Ііажи : Пблуж на с1•ул ! - ІІ6с·rать поставила руку па стьіу і йак 
рука вайм:Ила, так сть1у дурх вИ:горіу. І обирпула сьи у двері і пішла 
на нИяьішний день. На другий день Мадвур оповіу І'осподареви , чого 
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йиr6 тато жидайи, абИ 08.рав вИпоупиу і буди спокій мати па вауши, 
шчо rоспбдар 0робИу до двох день ; до сброк божиИ:ць ровдау на служб:И 
ббжі, а Мадаура ватр:Имау при с6бі на сьім день. По сьімбх дньах 
в:И:дь1у, жи споюиний у свбйі хітьі ,  ваплат:И:у му, mчо обfцьИ:у і спо
кійно жий.й с свбйоу род:И:ноу- до нИньішноrо дньа. 

Зап. в липни, 1 902, в Пужниках, Еучацькоrо пов. від О. Ро
аовськоrо. 



VIII. Висїльниrеи і топельниrеи. 

249. Як повбути оя виоїJtьии1щ. 

Я:к дес си трафит, котрий си ватєrни, 'ГО єго ни ховают на цвин
тари мижи людьми, али на граници. І вже коло тої хати С'rрашно нечи
рами. Він ;завши ходит вечирами і показує си я к  тїна. Як він си по
кавує, варас чоловікови дубом волос став і чоловікови ни  дав говорити 
- мову умкни аарас. Як котри й  тако1·0 серца, шо �·один єго вдарити, 
(аJІИ на відлї), то ни буди ходити. Щоби він ни ходив, то сїют віт са
мого дому до цвинтари !Іаком, що як би :зін вс1·ав, то мусит впирет м ак 
приrати і єму кури ваніют, нїм в ін  допричи до хати. 

3<ш. 19ОВ, від Івана Галайди Харука, у 'Гулові, Сш.1тинського 11ов .  
О .  Деревянка. 

250. Дївна висїJtьuичка. 

Буу йа · у  Бариши, а та�1 буу льісвИчиИ і мау доньку i 'l'a дон 1,ка 
по крвла сьи. Йак старй:И с 1,п довідау, тай кажи до нейі : �жес си ВН
стройіла, а1rи наколИ: будеш мала, то тьи вастрільу. - І уже ни було 
ті:r1ько тісьиць до т6rо ч'ису. Вона у ночіr вИИшла і у !'анку повісила 
сьи. Рано виходи, а вона уже нижива. .v·3LИЛН йійі ДО хати, поставилп 
на катифе JІЬОК1 ТО ШЧе СЬИ у ПЬЇ ;шт:і\:на 'ГрІІІаЛа. lfOTO)IY Йак Йі ІІО:ХО 
ваJІи , то вона ХОДН1Іа шчо дньа і ГОИДаJІа сьи на в ор6тьох. 'l'o Иа caN 
йійі нира3 вйдьіу, а каміньи то Ш 'Ю ночи  насадИла п6униИ той Ганок, 

а рано мусьіли  виносИ'rи. То так було цалий: рік . 

3ап. в липни, НЮ2, в Пужниках,  Бучацького пов . від Я. Мах
новськог/). 
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251. 3 висїJtьnичR1л, горстRа 1(,0none.7tЬ. 

То в ніст було. 'l'ам повісиш� сї одна жінка на вербі, на своїм 
обіс и�ю. Тей 1·у жінку вже поховали - !'е'І', тей в якісь час -- вже 
не н наю, ак то було, чи в тиждень, чи ак - спостирипи так в ночи 
на вербі -- ту жін ку . І так чиреа кілька ночий, тей сї дужи та ро;щна 
бояла. Ноали сї в ночи встати. А то сї довідав т а мтейший побирежник 
- дужи відважний. Той нїколи сї нїчо ни бояв. І він прийшов rє пи
рикона'ГИ, чи  то правда є. І акурат сїв собі вже так там, чикає, коли 
то бу;щ Нарас jЩВИТ сї - вона є - висит. Ну, єго так трохи страх 
а ібрав , али він ще так ни бояв сї нїчо" .  'l'ей га дає собі 1•ак : Ніду я 

на другу ніч". Ш шов н а  ;tругу н іч анов, вона анов  була. На трету н і ч  
так само . '1'01·ди в ін  ще носІ·ановив собі приИти в день на 'ГО м ісци -
пі;� ту вербу. І прийшов і пириконав сї , що то буJ1а 1·орстка конопеJІЬ. 

3ап. О. Дереванка. 

252. ВеJtеспївсьR·і ви.с·ї.ль��ики. 

Йіхалисмо на ньіч с кіньми на Нариске, то повісельники о веле
сньіуской і гори стьиг н у ли о Петра rар1'аю1 чобіт і на другий день МІ! 
UИІ'О найшли аж Неі к і 11цьах . А раа ми йак спали, 'l'ишкіский 3доймиу 
верету і поставну коло себи . То Ииму так спаскудили верету, жи мусь і у 
кИнути . А у нас буу новий к і нь і усе льуби у насти сьи міш тими кіп
цьИми. То И и1·0 'l'ак були ойівдили, шчо ми мусьіли продати, бо ссох на 
ньіц. Нони, тотьі пов ісель ни ки, йак Ишли ДО кіпцьіу, то усе латкали, 

а Іак виртали, то плакали . Типер уже того нима, бо типер ховайут по 
І�винтарах, а тоrдИ було н е  Іиднб таке. 

3ап. в червни, 1 902,  в Нужниках , Нучацького нов. від Ігн а't'а 
Косїнського . 

253. Деаертир. 

Буу хлон с Хашqова у воську у ІІере мЬ1шпи , а добри не •шаиу, 
може й у Самборі, ДОСЬ десь у той час пере r сьвата ми рівдвйань\:ми 
пушчали на вурЛЬОП -- і 0 нашого села ВЬІХОДDЛИ ЦИ три - ЦИ ШЧО. 
'Али Йа добре не 3НаЙу, ЦИ ТО він <1деае11тирувау, ЩІ ТО може Й ЙИГО 
нустИли на сьвата. Дось жи він повісму сьа ( 1898 р .  ) .  Пuвідали так, 
жи брат му пойіхау десь на фірманку, а йиму вельіу 111олотИтп т сьва-
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ТЬІМ паші. ЛОВ ІДаІfи, жи Ишоу шапдер 3 а  ним . А він увИдьіу, нішоу 
до стаиньі  і сьа новісиу. І баqуж не доповіли 1•ам, 1�и Иак, жй го 1 10 
ховали на цвИ нтари. А І ІОТОМУ п ішли, най алИ цИ1·ана а ЛьутовИ Ш 'І ,  цИ:rап 
віткопау <Ja десьатку . І вИве :ши г о  на rра вИ:цьу - - навь'шат сьа н а  

rрандишчох - і там поховали . І lli'lO Т�Н! iJ IJI01 бь'шо, т о  усьо ;зме·rал11 : 
віс, усьо , тьілько Х}'іlОбу на :нід уньаюі. 1 поr ом у  хтось аас каржиу ; неуно, 
жи то йиrо родичі .  ] уни тепер ходьат на 11ротокул  по йиден, 1 10 дв� 
притьіrайут і так МИ сьа вИ:;�ит, ЖІІ тоrдЬІ ве;1 ьі  lИ усьі вітови, бьt віт
копувати, а теперь не штука, жебЬІ на віга не надал а усьа вина. А у н и  
ш че п ішлИ там н а  гранИцьу див�і rи c r,a у гріб і там йи1·0 не найшл�! 
такЬІЙ - йакась Иш6 родИна мусит. Теперь новідайут, жи ЖидЬ1 i·o 
в іткопаJІи, жи хотьат т ото но шинкіу, бьt йаку кістку мау с повішеника, 
бо де ИакьІй ш и нок йи, то новідайут , жи у куждьім йи на  тот6 , жиІ}f;І 
сьа так ль у ди вішали на  горіуку , йак він сьа вішау ци на дерево , щ1 
там на шчо. Дай-ми  на то не хьтба в нього , али по усь ім сьвіrьі, де 
й акі шиньюі сут, ТО усе ЖидЬІ на тото важат . І йа не внайу, ци то 
будут дайак доходИти, али йиrо не  бЬшо у гробі . 

3ан. в мартї, 1 899, у Мшавци , Старосамбірського пов. від Гринл 
Олїщака Терлецького. 

254. Висї.11ьп1щ вкилає копя до студп1:. 

Йак йа  служИу друrи И рік при в6ську1 а ми стойали по ква'І'lі:рах 
J сильі Сапіжащьі, ожжи там бун коршма і буу ариндар, а у него 

служИу йакИйсь старИй чо 1 овік, 1�а3ивали Ииго Семком. І рас шчос1, 
:йиму сьи стало , надоИіу му сьвіт, ци шqо І ам, і увьиу, пішоу ДО стай
ньі і повісиу сьи. 'Го сьп робИло у виті. А на висьньf, йак прийшл1і 

коньі в бриrа.1школи і там вакватирували штИри к6нь і .  І вауши улан и  
кавали, Ш 'І О  Семко приходит і спу сюійи коньі у HO'!ll і поутвИ:руйи ;tвері . 
'АJІи жи сьи с того усьі сь:11 ійали. Аж йак  ми прийіх:а;� и в ман0бріу, йак 
уже иарокували рекрути , дау мине вахмайстир такжи там на кватИру . 
Йа, шчv прауда, Семка ни вИдьіу, али ва каждий: рав вИдьіу йим йиr6 
вбИтки . Скидау с стрИху сьіно, утвирау двері, випуска.У коньі вьі стай 
ньі і иньши . Аж йидноrо pa•iy вдайИ сьи, ш чо пьіу троха пойіхати на 
конИ. А було то отак : � вечир прийшли ми від роскаву , напойідисмо 
конь і ,  И:а вдоймИ:у п6рцийу сьіна і ІІОСТИЛНJІІ!СМО собі

. 
у стайни, бо у 

хатьі буу дужи мор6в, буJІо аИм н о .  А буJІо нас там трох: оден рикрут, 
навивау сьи 'Гопороский  і йа і па1·рольфірир Симине1�. І той рикру1· 
льих собі під жоJІуб спати, а йа росстишіу на коритар:й: сьіно, поаапи-
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рау двері усь1 І поЛІ,игалиuмо у-бю(ва спати с 'l'ИМ Сим1пщем .  Нара·� 
.У н о чі П а  слух аПу,  ш чосr, в ьіби стогни, ньіби кричИ:т ; Па буджу тбrо 
патро.нфірера і слух а й и м  оби два, а то усе шчосr, : Ге- е - е ,  ге-е-е ! (сто
гне). А той Сим11не1� дужи сьи бойау і ііак ·1•01 6 у чуу, таіі схо пи.У сьи 
і :зач11у ть і кати до х ати . А й а  схопиу сьи і �л апау Ии гб . І дИ:ви м сьи,  
двері утв6реньі . ЗасьвітИ:ли ми ль ам пу , )ІНВИМ  сьи, нима П иднбrо коньИ.  
Виходим ми на 1tв ір - а та м були двері а пітсьі н ьн до студньі ,  на 
город б ула с rуднr,и -- а віп ,  Иак в:Ийшоу, той кі н ь, аьі стайиьі і вро
б Иу собі таке вилІіке колисо йак у н ас пюзивайут rроситур і так H<t
ДOKOJ!<l бігау, а п ото му просто віг паркана, від госrІі11щьи,  п устиу сьн 
бічи н а  студ ньу, н а  барийИ:р ,  Й<tк уже відйіхау райтшульу. І скочиу б и с  
СТJДІІЬJ, аЛИ ІІІ ЧО в а  далеко СКОЧИу, б о  ІІІ 'Іе ДО lі'ГJJ\ІІІ,Ї було бfЛЬШИ 
йак три кроки, а с;rьіду уже ни було ,  - бо ту буу сьньі х ,  то вІітко 
було, -- і ЙаК СКО ЧИJ на lіТJДНЬУ і аадНИМИ ІІОГа&ІІІ трафиу на саму 
ДЬИрJ і y rray J ВОДJ. Йак МІ! ТОТО JЧJЛИ ,  а ;3обачн; rи,  ШЧО НИJ!І а  KOHЬJr, 
то ю и  уже 3Нали,  ш ч о  .то Семко там ним  ааИіхау. аарас той па1'ролr,
фірир побіг ДО фірера, фfри р  кааау трубfти антрит і ПОСХО ІLНЛИ СЬИ  
улани  - а ни так то жИ:во,  бо  то  було у ночИ ,  дванащ,іта І'одИна -

принесли ужИ:ска і дві драбИн ьі , вйивали до купи і ну стИ;rи у студаьу . 

І йиден улан - писау еьи Дарм6ць - п ольів до с·rудв ьі і уаьау коньа 
шнурами в а  ноги і бис по пнрек і ми вачИли тьиrнути. UИ:ть иrнулисмо 
рімно с цимбрИноу, ш ну р и  сьи ссунули в н ьі х , а кінь боуть - таИ п і 
шо.У !Ш3ад у воду. Польів жи в ноу т о й  улан другий р а в  і поуИ:иаау МОІL
н ьішчи і вИ:ки г нул11с&10 аж на вер х . Йак йисмо Ииr6 пирик:Инули бис 
цимбр:Иву, а він упау н а  вемльу йак ниживІій, а лбтьім схопиу сьи, 
ф:Иркнуу і н обіr на  гор6:1 . J І от6му в и рнуу сьи  до стайю.і, ва.й.шоу на 
свій ш тонд і вачау Иfсти солому . А фірир кажи : Дай м у  сьІна трбхи ! 
- Йа му вдоПм:Иу сьіна і дау ЙИ�t м у  И:fсrи, він у х 6пиу пару рави 
сьіна і упау на солому. Йа к упау на содому, то лижау штИри н идьіли, 
снух буу цьілІій, й а к  колода, а потім, по штирбх нидьіль ох ,  вачау 
уставати,  ноги  му сьи  поrойіл и ,  шчо  були ш кіру шнурами постьигали -
і кін ь  сьи вИ:ходиу. На другий рік  ходИу н а  манебра, а Иак ни вдох, 
то жийй: ш че до нИнька. 

3ап.  в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького повіта, в ід  бра1'а 
Філь ка. 

255. Висїльпи� nci весї.лю. 

Було два ·1·овариші парункІі, дужи сьи льу оили, чИрис кілька льіт. 
І одіп другому скавау : Ти, брати, Пак r:ьи будеш жип:Иу, аб:Ис мин е в а-
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nросИу па висьіль:И:, а йак йа сьи буду жипИти перши, то йа тибе ва
прошу. І стало сьи па тьім. Той у рік одеп повісиу сьи, а той другий 
живну сьи ·гай йшоу просИти по силу йак ввИкли, пирипросИ:у усьу фа
мільіі!у свойу, тай йде попри того пох6ваноrо повішиного с свойім 
дружбоу тай пригадау си ва него, йак даші собі слово, тай кажи : Ну, 
брати, абИ й ти прийшоу до мени на вісьіль:И, н а  короваи, у вечир. --
3ьійшл:И сьи у вечир на коровай нуди прошеньі, приходит той пові 
шипий. Тай уадріла уже цьіла фамільійа, півнали го, він півнау свбrо 
товариша, пустИ.у го ва сьтьіу, кажи : Сьідай, брати, кол:Ис прийшоу. -
Льуди повідиуйили сьи, одньf сьи понапуджували" .  Пирибуу він той 
короваи 3а столом, ньіц ань1 юу, аньі пну, а льуди йіли й ПНJІИ. На
рештьі кажи : Будь вдороу, брати, бо уже прийшла мойа год:Ина. І абИ:с 
прийшоу, прошу йа тибе на мойИ вісьільИ ; і то ти кау, жибИс прий 
шоу. - А в ін  каи : ПрИйду. - :Кан : На той  день і па той, абИс буу 
па тьім і н а  тьім мfеци, бо йа по теби прийіду штирма кіньми. - 'Али 
той віт того часу сумуйи : Йак йfхати до повішильника на вісь ільИ ? 
Страх вбирайи. Скавау він ксьбндвови, жи така й така річ, ііа вапр о 
сИу на  вісьіль:И повішииоrо, а в і н  мине аапросиу ; хочу сьи юсnовща·rи 
і пойіхати до него. - Вісповідау сьи і ксьондв кажи : Йди, наІі тьи 
с:Ила божи провадит ! - кишко йиму вбирати сьи, али тра йти, прий
шоу той час .  Прих6дит на  тбто місци, литИт штирма кіньми по него ; 
сьіу він на той повів, литИт, тарахкотИт у повfтрьу - а Ииму сьи вда
вало, шчо дорогоу. 3аві3 го тай кажи : Сьідай ·ry. - Сьіу він на тотб 
крісло, то такі палаци диуньі. 3ачИли гульати там, нима ратунку. А він 
ньіц, так сидИт у него, йак той на  йиго вісьільу, пьі йісьть, ньі пйи, 
сидИт і д:Ивит сьи. А тот:И гульайут і очи си йакоусь водоу промива
йут. А він собі промну такжи одао око. Увдріу, па такі скальі сидИт 
високі, шчо льик льичениий. Вода долИноу шумй:т, банда гудИт усьі
льакими ГОЛОСаМИ ; Піанау СВОГО товарИШИ ТИl\І ОІ\ОМ, ШЧО Промну -
до·rи ни анау, тай кав : Вуу йис у мени на вісьільу, а чуму ти ньі йіу, 
ньі пиу ? _:_ А він каи : Бо йа так майу ; а чуму ти у мени ньі йіу, 
нь і  пиу ? -- Бо й ііа, каи, так майу до себи. - Той: каи : Ну, сьідаІі 
на фіру, мушу тьи відвести там, вітким увьиу, а то далека дорога. -
Каи : Будь 3дороу, брати. Ужесмо сьи ровьійшл:И типер ; ти буу у мени, 
а йа у теби. - Сьіу на туту брИчку, вайіхау на тото саме місци, стау , 
нима пьі копий, пьі ньічб, лише такй:й корч rлойбвий, кольуqиЙ, жи пи 
впати, йак па ньім сидьіу, а копий, ньі ньічо, нима. І йак nішоу вітти, 
то уже більши иьіколи оба ни сходили сьи. 

3ап. в липни, 1 902, в :Коропци, Буч:ацького пов. від Олекси 
Сеньчука. 

ЕТНОП'АФГШИЙ ЗВІРНИR. Т. XV. 20 
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256. НІ(, вимядає топельnи1' ? 

Як си втопит потоплавник - має право 7 лїт ходити, як і пові
шильник. До потоплаввика ни говорити, ни вачіпати, ни кєдати - нїчо ! 
Він таку має натуру, що як уврит чоловіка, то си вара варигочи, як 
ті русалки. Він єст білин все, nока3ує си нового місєцє у тім самім 
місци, де втоплений. Має тілько право бічи ва чоловіком, як широко 
ровливає си вода у повени. 

Зап. 1 903, від Івана ГалаИ:ди Харука, в Тулові, Снятинського 
пов. О. Деревянка. 

257. Топельnи'Ч1'а па п.ле'Чах. 

Оден чоловік пішоу на рнбу, ЙакИм 3ахаркіу. 'Али була сьи уто
nИла йидна молодИцьи, ШмИr'а. Вітьигли й.і 3 водИ, порола й.і комfсьійа 
і капла кроу на йидного ту адийункта, Маркоуского і шчос му віт тогди 
бракувало. А той ЙакИм й.ак півнойі порИ лапау рнбу, сталапала сьи 
вона у крошни, він увдріу, жи потоплиннИчка тота і він сьи напудиу. 
І вільівла му на плечі і приньіс двбйи гбний аж до дому, а там шче<Jла 
коло йиго дому. І во два роки нИдьіу і помер. Типер бідньі дьіти сьи 
лишИли, сИ:роти і жива, і бідьИ гірко аж до сего часу. 

3ап. в липни, 1 902, в :Коропци, Бучацького пов. від Олекси 
Сеньчука. 

Була у нас И:идна жінка, навивала сьи МарИ:на і льубИла хлбпцьи. 
Прийшла на йармароrt, вайшла собі на шинк до Гершка, віпила одну 
кватИ:рку, віпила другу, натходьи хлопцьі. Уже бире хлопцьом ; та бо 
уже вачИли хлопцьі й йійі брати, а йіх було деуйить. В івили вонИ йійі 
с шинку, пиривилИ йійі на Павьуковоrо Паушt подвіри, вівили на город 
і так сьи шИбали в неу, аш прийшли піт пиривіску церкву. ПИрид до
сьвітком вобачили вартьіуникИ, а вонИ поутьікали дальі в неу так, йак 
тьічнь:И:. Прибігли аж у Коруневу вулицу, уже там свитало па день. 
Вона була у кожусьі і фустцьі. Так йійі кИнули у Дпьістер і утопИли, 
бо й.ім уже сьи прийіла була. Рано сусьіда Олекса війіхау на воду 
чоуном шукати верші на водьі. ДИ:вит сьи, лижИт йакас шкіра. Він га
дау, жи то стерво, дИвит сьи, а то жінка. Ни півнайи, й шчо ва йидна. 
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ВиртаИи сьи ДО свого дому, говорит ДО енна : А ход:Иш, Фільімони, йакас 
баба утоплена. - Нивістка йак почула, а йійі мама була дужи у гри· 
вотьі, 1·ак вова гадада си, ШЧО то йійі мама. БіжИт над во,ч : Ай, мамо, 
мамо, та ви ни мади шчо робнти та топити сьи ? - Плачи. Тай ви 
миньі ни скаІJали, йа би вас була ни 3апомо1·ла троха, йак ви так упа
ли ! - А на лице ни дивит сьи. Зьійшло пас три хлопи, вітьигли ми 
йійі на бериг. Пообвиралисмо по формі, а то Мар:Ина ШмИrа. А то ти, 
сестро, аш ту вабігла в Дуброви ? Та пи моглас на Дуброві повісити 
сьи, алис ту вабl!'Ла топ:Ити сьи ? - 3ьібрау сьи Олекса, біжИт до 
урнду дати внати, шчо МарИпа утоплена йи на Пиривісци у Дньістрf. 
Післау віт Михайла :Коубасу, по:rьіцийана, до Трути П аула, шчоби 
вапр:Их коньі до воза і ш чобИ йійі увьИти до трупарньі. ВИ:садили ми 
йійі на фіру, коси сьи спустнли чнрис помостину і к:Иrнут сьи. Сорочку 
па ньі хлбпцьі обдерли, гблоу лИткоу блнскайи. СкИнули йіИі у тру
парни, прийшоу йійі Йацко, чоловік, тай у пнсок : трас ! Ти, к .. во, пи  
могла сьи на  Дуброві повісити, али йшлас аш топ:Ити сьи ? - І шче  г о  
ва тото хотьіди потьім до  арешту увьит:И, шчо  удариу по  смиртн. йак 
йійі поховали, йак вечиром до опіунічнойі rодИ:ни нового місьицьи хбдит 
і ;заводит понад воду, плачи і ;завбдит ва свойім Йацкбм, шчо йі  удариу 
кулаком по пнску. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Івана 
І\індрата. 

259. Як баба пустuJІ,а спJІ,ав. 

Гнали ми статки с Rоропцьи, аж йисмо сьи ймй:ли у Снов:Идьіускі 
кручи, влапалисмо сьи там на ньіч. :Увьиу Ілько Йаньцьіу крошпьу 
і лапау на крошньу рнбу і так тойі рИ:би налов:Иу, шчо мау соб! шчо 
добри ;заудати на плечі, самойі підустви. Смеркло сьи уже добри, при
плила баба ДО сплава, СПИНUЛа СЬИ На КНрму, вода КНрмоу ГОЙдаЙИ1 
баба по к:И:рмі : Талап, талап. 3аЧJІЛО свитати уже, nобуд:Или сьи сплау
никИ, каждий вальів на свій сплау пускати, а мій буу самИй вадний. 
Гнау йа той сплау в Ільком Йанцевим. Rрич:И:т він : Івани, Івани, ходИ 
но суда. Будем мати кухарку. - - Rажи Іван до Ідька : Овм:И біду та друль, 
нан плине до пса. - Ет, Івани, гріх. Вітьигньім на бериr. - Ни тьиг
ньІм на беріг, бо ворони ровйідьИт. ПустИ й і  на воду тай ііі рибаки 
влапайут. - Пустну він йі на воду, плинем ми с С'fатками, с сплавами 
і плине баба ва нами. Лиш:Ила сьи вона в ваду, а му поплил:И на перид. 
Ви вн�!,йу ііа, щr йійі йrоиу хто у той ЧftC1 ЦІІ �on� д�льі щшлила, 
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І &1іши ми  с ьи  на ньіч, приходим в а  бериг, придиульаИи сьи миньі баба, 
шчо йи ва сплаві. Стисвуу Ілько Івана ва руку : У ставай, Івани, уста
вай, бо твоИа баба на сплаві. - .Кажи Іван потихо : Цьіхо, хло', йа 
у пиред вИджу , тай ньічого ни кажу. - Ньіц баба 1111 р6бит, вілавьИИи 
ІJа беріг, бире СЬИ ДО каната, ДО швари, ДО гартульцьи, шчіпаЙИ швару 
с пали\., вальівла у воду, гартулиц у руки і друльИйи снлау на воду 
аад6м. Ві;rрулила вад на воду і сплау обиртайи сьи . Говорит Іван до 
І,1 ька : Ільку, шчо будем робИти ? - Кажи І лько : Нr,іц ни робім, лиш 
льfвьмо па сплау і кричfм : Пускайти, хлбпцьі, бо уже день. А вонИ 
пи будут 3Нати, шчо стало сьи, тай пустьит, тай будем рааом у компа
ньійі .  -- ВітвиваИут сьи хлопцьі ; Пускайти, братьі, бо уже Іван Чуба 
попл:Иу. - Йак хл6пцьі сплави пустили, так баба плила 3 нами , п6ки 
когут ни вапійау : 3наИиш, дурнИй варuати, було мине цваИкоу віт сплава 
ни друль:Ити, буу бнс спокійно ночувау ! - 3ачИ:ло свитати, ва<1И:1rа 
у ІJ1ька і Івана душИ уС1•упати, бо уже сьи баба уступИла. 

3ап. в липни, 1902, в Коропця, Бучацького пов. від Івана Кіндрата. 

260. Як приаюАив тоnJtяиик. 

Ми сидїли дві нас у хатьі в вуйанкойу і варилисьмо сибі вичеру. 
Йа чикала на свойу маму, а вуйанка чикала на свого сипа. Приходи 
десь година годинаньцьата, приходи хтось і пукаИи до двирий. Йак то 
вапукало, а вуйанка сьи сховала на вапйецок, йа викьидала кашу 
3 горшка і йа сьи дужи вльекла. І йак пиристау нукати й питайу сьи : 
ВуИанко, ЧОІ'О ви сьи сховали ? - А вона кажи : Тихо буть !" .  - Йа 
сьі питайу : Ідьіть сьуди, та чого сьі бойіте ? - Вуйанка вильівла ві 
вапйецка і уже ві страху вечері ни йіла. Та кажи : Ходи до мени, пі
димо спати. - Али ни вадоуго знов : Пук, пук, до двирий, отворіть там ! 
Али ми сьі внов повльекали і сидьіли цьіхо. Али внов кличе : Отворіть, 

. ни бій ти сьі, то ііа ! А то була мама мойа, тей кажи : Малисьти 1•у го -
сьтьи. - А ми  сьи питайимо, йакого ? - А буу твій чолові& - ка
жуть до вуйавки. - А вуйанка питайи : А йак ти внайиш ? - Бо йа 
йиго вдибала на Йівковій І'орі, йак поверта.У нават. -- А ти йак впа
йеш, шо то він ? питайи вуйанка. -- Півналам йіго по убраньу ; і вій

шоу на праву сторону в дороги і васвистау сибі, і хтьілам йіго вапитати 
шо, али він подьіу сьи. - Тоди ми еьі пирикоиали, шо топльаники 
ходьет, бо він буу утопиу сьи, навивау сьи Питро. 

3ап. в . липни, 1902, на Стриганп;ї1 :КаміJІецького пов. ві;д В. Ко-
�аль, А. Веретельющ. . 

· 
_ 
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261. Jfoшalt -- тoneJtИtU"lt. 

Рас на весну прийшл:И мама півпо в паuьского і десь була оди
наньцьата година, Иак пішли 3 старшим братом ДО Буга полокати пи
льушк:И. Полошчат, али шось 3ачьело rульати по водьі і брат побачиу 
теіі каже : Див\ цьі, мамо, шось таке страшне гульаііе. - А мама, шоб 
не страхати Иго, кажут : То ньіц, то вітер так. -- Але то, шорас ближ•1е 
підбігайе по водьі, а брат хоче утьікати i так сьі бойіт, а мама не пу
скайут ; аж вискакуііе на беріг лошачок. Скочиу - сьуди-туди і боуть 
у воду і стало тИ:хо. І вараз ва три нидьіли тон брат утопИ:у сьі на 
тому місци, а то топльаник німу иокавувау сьі. 

Зап. в липни, 1 9 0 3, в Каміицї Стр. від Харка Гаївки, А. Ве
ретельник. 

262. ToneJ1ниu1' у постати дитипи. 

Рас у льітьі дуже у досьвіта йа пішла до Буга прати, там коли 
rокописка. Йа-но приходжу rет, скьй:нула шматье в себе, диульу сьі, 
а 3 водИ коли мене вИ:скочиу голин хлопчик, такИИ ІПО мани рочок. ВИ
скочиу, стріпау сьі, пітскочиу і васьміііау сьі - гі-гі - гі ! - А ііа ка· 
жу : Сьват-сьват-сьват Матьінко Божа - тей перехрист:Ила ту дитИ:ну, 
а воно боуть у воду ! і так аавирува,�о, ііаrби десьіть хлопіу, теИ потім 
сьі стИшило і ньіц не будо. А на тім місци варас берег вй:валиу сьі, 
вробИло сьі багно, така прірва і то ііе до нй:ньішного днье і нь{чим 
того ваrатИти не можут. А то буу тбпльаник і він хтьіу сьі побавити 
трохи на піску і погріти сьі до соньцье. А він у день не вй:ди' ньіц, 
тілько у ночи ; але йак йа  перехрестй:ла йго, то він хреста вара' по
чуйе і утьікайе. 

Зип. в липни, 1 903, від Тацьки Олексевич, у Камінцї Стр. А. 
Веретельник. 

263. Я" топе.льиu"Іt хотів ватягиути паруб"Іtа до Буга. 

Парубок Идеи буу васй:дьіу сьі у дьіучини дуже nівно у ночи, 
а він мау йти кою� Буга , де еьі дуже шмат льудИИ потопй:ло. У тім 
місци вауше шось сьі покавувало і страхало і тудй: ньіхто піано не хо
дИу, бо сь і  усьі бойали. Теіі васидьіу сь і  тон парубок і страшно було 
Иму Ити1 але віп cr,i стддау то вййавити д�,іучиньі і піш6у. Приходи' 
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на те мі<ще, а переходи' Иго шось - ньі хлоп, ньі баба, теИ ньіц не 
каже, бере Иrо аа руку і тьегпи до Буга. ТоИ сьі не даИе, а то тьИ:гии 
так м6цно, шо страх. Але він сьи не да:Ие, шо сИ:'rи маИе, аш 3іпріу, 
аш в6чи Иму вилавьет па верха. А то тьегне і nьіц не каже, тілько 
тьегне і тьегпе ; а він, 1аrже ньів, не каже. Али влапау сьі він 
іІак6сь вубами ва вльіт і тИсне, шо мбже, бо тут уже блИсько Бух і вир ; 
і аш 3уби тріш чьеr Ип му, а ві11 не даИе цьі. А ш  він сьі спамньетау 
і 3а'!Ьеу у дусьі молИти сьі. І Иак-но вачьИ:у молИrи сьі, то аара' то 
Иrо пустИ:ло і в ін  упау бис памньетн і лежау ДО ранье і аш т6ди опа
мньетау сьі. А то буу т6пльаник і він хтьіу ваТЬtJгнути того парупка 
до водИ хтьіу утопИти. 

3au. в лиrши, 1 903, від Петра Остапчука, в Камінцї Стр. А. Ве
ретельник. 

264. Лк тоnеJtьник в.мочив XJtona. 

а Ишов одного раву в лїса. Вів-еми пруки - такий тарас. І вчі
пив си в ваду на пруки потоплавник. І покім л вввв, та так став, та 
спустив си на штильваrу і так води хльопнув на него - водов рас 
і другий рас. - ТаИ потому нааад собі сїв на фіру, а той потоплавник 
як мине вачєв льопати, обльопав мине чєсто, шо на минї ни було со
рочки сухої. І потому як приїхав до двора і віприг конї, шов до дому 
і мине кішня напала - пси - лан. І такого минї страху да11и, жи 
ашим був мокриИ, шє гірши, як  віт того потош1авника. 

3ап. 1903, від Миколи Харука, в Тулові, Снятинського пов. О .  
Деревянка. 
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265. Я1с батЬІсо втопив сипа опирчу1са. 

БЬІу й иден такь'rй парібок, жи увьау на другім сельі жону. 'Али 
жона ваИшла у тьаж і nриИшоу той час уже вльігати і пішла си аж до 
матери на друге село. 'Али И він приИшбу ва неу, той йіИі !'авда. І уро 
дила сьа дьітИна, а уни бь'rли вопирі, родичі томі невістЬІ. І ПЬІтаИут 
сьа : Ци вопИрь сьа уродиу ? - Rотресь там повідат : Ньіт. - А уни 
гадали, жи тот !'авда йі спит, а він слухау усьо. УнИ на тнм пожурИ:ли , 
жи ни вопнрь і си бесьідуйут, шчобЬІ робИти, жибь'r він бЬІу вопИрь , 
тот хлопець мальІй, котрь'rй сьа урбдиу. І старЬІИ отець йі мовит : Кобй 
внати, де бЬІ трафиу такого, жебь1 льіг спати і жебь'r сьа не кстиу, 
тогдЬ1 йакбЬ1 с такого чоловіка увьау кЬІрве і помаст:Иу тоту дьіт:Ину , 
бьіла бЬІ вопнрь. -- А тота нев іста мовит : Наш вотець -- свекор йійі 
- усе льігат спати і не кстит сьа. -- Уни повідайут : ТббЬІ Ити, 
увьатИ в нього КЬІрве ; али він умре ДО ваутра ! - А тот СЬІН його 
чуйи , жи утедь умре, али не оголошат сьа вич. І так когресь вfттам 
поле�·ьіло і принесло 1шрве і помаст:Или дhіт:Ину, приуйавали снур йад 
в::�бньrй від сьтьінЬ1 до сьтьінь'r, дьітИ:на перельf;зла ТЬІМ снуром і йуш 
тьішат сьа : Уже буде вош\:рь. - 'Али той вьать рано устау, Иде до
міу, ци прауда тотб. Прийшоу доміу, утедь умерль'rй. Поховау віщьа 
красно - він вна.Ии, шчо сьа вробИдо - і упрйаг волЬІ у вів і йідu 
на друге село по жінку. То йуш сьа провело доушь�й час. ПриИіхау 
там, там сьа може погосrИли трбхьr : Сьідай, жінко, 1щ вів, берн дьі 
тИну, пойідемо до д6му ! - Йідут віттам і він наумь1сно вайіхау у таку 
воду велИку, аж віс сплЬІу, а він шче ймиу ва колесо, перевернуу, уто -
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пйла сьа жінка і утопйу сьа тот воперек маленькь�й. І думат си так : 

Нема мого вітцьа, ньай і вас обойіх не буде ! 

Зап. в мартї, 1899, у Мшанци, Старосамбірськоr·о пов. від Грицл 
Олїщака Терлецькоrо. 

266. Яlt yмepJta жі1ща упира. 

Базьо Геврйк 3 нашого uередмістї навіть по смер·rИ ходИв до сво� 
жінки. Черес цїле лїто ходИв. Усе в ночИ по дванайцятій та лїrав 
в жінков спати. Тото лЮде вйдїли. А потому жінка попала в тЄжу. 
Нїхто ї ради не міх дати. Два роки ходйла в тЄжи. Аж поїхала до 
Львова, так ї лЮди нарадили на оnерацїю. 'Гай там ї був копець. Опе
рували, а вна таки вмерла. 

Зап. в сїчни, 1903, в Дрогобичи, від Кучипдика, В. Левинсr,кий. 

267. я" опирі .лови.ли .fаа,о,июо. 

То раз йидна хотьіла, абш мала молоко, rаздИньи. І пішла на 
Йури до кирнй цьі водИ гола брати. Йак сьи опирі рушили ва неу, йак 
вачИли бfчи ва неу, хотьіли, абн вевла йіх, тай вона йак прийшла до 
дому, то віт тоrди глуха. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. в ід Олекси Сав
кового Сеньчука. 

268. Omtpi сьвічтщми. 

Тому пвть лїт ци більше, забили rрабл!ма в МлИнках Веселого. 
Я раз в Михайловим вщйшов з кіньми на нїч. Конї-смо спутали тай пу
стИли, а самі на копйцю с'і:на вилївли тай си байке говоримо. ДИвимо 
сї, а там в бориславського тракту зближав сї сьвітло до нас. Чим блив
ше до нас, то все т61·0 сьвітла більше і більше. Ми дйвимо сї - а вже 
тото сьвітJ!о йде. А то чим рав більше сьвічок та лїхтарень. Тай всьо 
тото обс!ло Веселову хату. Як вийшли з хати, то буЛо тих сьвічок 
може тИсїчі. А то опирі булй. 

· 

3ап. в сїчни, 1 903,  в Дрогобичи, від Кучипдика, В .  Левинський . 
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269. Опир у вщ�ї пса. 

А йиден оповідау миньі, йак він йшоу в міста до д6му, тай десь 
так у половІіньі дороги; дІівит сьи, литІіr білий пес, таіі гуц йиму на 
плечі і кажи : Нис:И ! -- Той хочи ск:Инути, али ни мбже. 3адиривfу 
цьішІИ, нисе, сапаііи, ледви дІіхайи, бо то біда тьишка. І так ньіс го 
аж до дому. Гадайи він собі : КобІі йа тибе ваньіс до хати ! - 'Али 
тоИ лише на сьінньf двері, а нес гуц в него. Ухбдит він до хати, ва
страшиниіі, вмучиниіі, жінка питаИи сьи, шчо ііиму, а він моуч:Ит. Аш 
ту  в а  хвИ:льу кажи той пес спіт вікна : А ти, сучий сИ:ну, впайиш, йак 
сьи ваходИти ! Таіі піш6у. А він, тоіі Господар, йак би буу шчо скавау 
жіньцьі, то той пес буу би йиrо rет потьІіу, бо то буу оп:Ир. 

3ап. в липни, 19 02, в Пужпиках, Бучацького пов. від Мих. 
Косїнського. 

270. Як опирі жер.ли сл по собачому. 

По нешпори в нидьільу, йак то вовьит снопи льуди - пойіхав 
хлопиц по снопи. Вобирнув кілька рави. Йіхав во снопами до дому. 
І дивит сьи - на конец села пси сьи коло кьирницьі дужи кусайут. 
І він кажи до дьівчини : Чикай, - йа Иіх еара ровборопю ! Вввв і ки
нув вила мижи пих .  Тоди тійі пси йаr ·rійі вила вхоиили, йаr вачили 
кусати". Тей хлоп пойіхав. Іlрийіжджийи до дому, стали коньі коло 
воріт. Вона кажи до него : Вставай, Йівасьу, іди, фтвори ворота. 

Будит йиго, а він аньі руш".  3дііімили го с фіри, а він вже ни 
живий. А тому хлопциви йавик посьікло на дрібньі кавальчики. А то, 
жиби був тих псів ни  чіпав, тоби був на сьвітьі жив. То були вопирі. 

Зап. 1 902,  від Яндруха Стецїя, в Будванові, 'Геребовельськоrо 
пов. О. Деревяпка. 

271. Собака - опир. 

У йідвім сельі дУЖf( умирали льуде на слабісьць i иак стали так 
дуже м ерти, ТО льуде зі страху на ніч утьікалн ДО ЛЬІСа, бо у НОЧИ 

найбільше умирали, а на день приходИ:ди нааат. АЛt( ЙДПОl'О дня при� 
ходи йдна rоспод:Ипьа до свого дому, д:Иви цьі, а па подушках лежйт 
чорний, тепьrий псИско . Баба гльапула на него, тей ньіц йму не роби, 
тілько свойе роби : росчипьайи хльіб і пече. Спекла Иден пітпалок, па-

ЕТно1РлФrчний ЗВІРНИR. т. XV. 21 
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маст:Ила салом і положИ:ла тому пс6ви. Пес вйіу , вона подала :й:му дру
гий: і він апоу в:й:іу, вона положИ:ла третпй, але того �Иіу половИ:ну. Тей 
І'осподИ:ньа та вийшла чогось на двір - приходи, а пса уже нема. 
І віт того дпьа перестала слабісьць і льуде перестали мерти і більше 
ле мерли. Тей десь мипуу рік по тім і та І'осподИ:ньа в чоловіком по
йіхали на :й:армарок. Прийшло, у йідпому шипьку приступайи до пих 
якИ:йсь tосподар тей нитайе : А памньитайете ви, йак тому рік лежау 
у вас на подушках чорний пес, а ви годували ЙІ'О пльацками ? -- Та 
памньетаю - каже rосподиньі . -- . Ну, а пьіц вам в тейі пори в х ати 
не бракуйе ? - Або йа анайу ? - каже tоснодИ:ньа. А той пока3уйе ножа 
с колоткойу і кажи : Ану, піанава:й:те того ножа ! - Та, то наш, каже 
І'осподиньа, але в в ітки він у вас увьиу сьі ? - А той І'осподар каже : 
То внайете, той чорний пес, шо тодИ: лежау у вас, то буу - йа. Йа :й:е 
rоп:И:р уроджаний піт такой у планетоИ:у' шо йак па мен� наИ:де, то йа  
мушу іти. ТодИ, йак  прийшоу йа до  вас, то И:а буу дуже голодний -
три добі ньіц не йіу і йаr' би ви не були дали мень! йісти, то цьіле 
село булоб в:Имерло, не булоб сьі вістало аньі йднойі душі . А на ту 
памньитку увьеу И:а собі у вас того ножа. - А ті, Иак то почули, хутко 
в:И:несли сьі в то1·0 шиньку, бо дужи cLi нальека 1ш того гошrра. 

3ап. в липни, 1 �Ю3, в Камінцї Стр. від Петра Остапчука, А. 
Веретельник. 

272. Ятr опир ссав кров ів .мoJLOlf,ЯT. 

Шов н а  цвинтар чоловік. І вдибайи ко;rо БудванівскоИі башти -
И:де 111ирлец - вопир. І той вопир кажи до него : 

Ти ш'Іо за йиден ? 
То шчо ти ! - кажи. 
А ти шчо ва йиден ? 
То ш чо ти. -
Ти де йдеш ? 
Там де ти". А де ти ? 
Там де ти. 
Ну, каже, підем воба. 

Ідут вони воба і приИ:шли до йиднойі хати. Али там було двойи 
молодьит. Прийшов вопир до жінки. В аьив, виймив цицку і кажи до 
того чоловіка : Сси кров. А сам до йі чоловіка і ссе кров ш чоловіка. 
Али так ссут довго. Вже той вопир виссав ш чоловіка - приИшов 
і кажи : 



- Ов, ти шчось помало ссеш. Шче кров йи. 
Покоторгав і кажи : Ш че  жива. 
- Е, вогори. 3навш, молода багато крови майи. 
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І вачив вопир сам ссати. І виссали кров тогди "внов покоторгав, 
кажи : Вже нима. 

Потому кажи : Ходи, підеш 30 мнов . 
І прийшли на цвинтар. І той ч оловік диви·r сьи, грін фтворений. 

А той вопир кажи до того чоловіка : Бири, льісь. А той чо11овік кажи 
до того вопира : Льісь ти фпирет, бо йа ш че ни 3Найу куда ! 

І тоіі вопир польіс. Теіі варас когут вапійав, тей сьи гріп аапав 
вапер, а чоловік сьи лишив на верха. А той вопир сьи відвивайи 

в гробі , кажи : Ей жиби йа був анав, жи тп такий пташок ! 
Чоловік сьи настрашив і фтьі к до дому і воповів, шо то вопир 

с тих молодьит кров повисисав. 
'l'оди ксьонц вітправив пабожепьство. Пішли на 1�,винтар, добу11и 

го, витьигпули го на верха і кавав сукирами посьічи па дрібні каваль· 
чики. І тоди ввьили - закопали нааат, вабили кілочок восиковий в r o ·  
лову і вже вйющи ни виходив. 

3аи. 1902, від Яндруха Стецїя, в Будаапові, Теребовельського 
пов. О. Деревяпка. 

273. Опир у Пі,lJ,га�'іцях. 

Буу йа у систр:И у Підгайцьох. А там у сусьіди умер п арубок 
так:Ий, котр:Ий мау до двайцьить льіт і васлаб - до т:Ижньи умер. А там 
така установа, шчо кладут па лауку піт сьтьіпу. Подушич ку робйи під 
голови з гибльівок і так на лауцьі на гольі лиж:Ит. 'Али попри тото 
ішче прбсьи ДО ТОГО кіла, шчоби приИшл:И, бо сами ни приходьи. Так 
він умер, прийшла ЙИІ'О .м ама ДО МОГО ШВаіра Прос:Ити, ШЧОбИ у вечир 
прийшоу ДО кіла. І при тьім мине попросnла і йа такжи прийшбу.  Си
дьіли ми так 30 шт:Ири І'ОДННИ. Тбму парупкови руRи сьи ровьірвали, 
ш чо бул:И 1!Йиваньі. Ль у ди понапуджували сьи, али шче так кажут : То 
здороу хлоп, то йигб пруд:Ит, ·го тому сьи руки ровьірвали. Вовьміт, ·rай 
вйижf т а ноу ! - І так йиго мама вйиаа11а другий рас. Так аа пйить 
мінут 1шоу сьи ровьірвали. Так того було в десьіть рави. ТоrдИ льуди 
страху набрали і поутьікали ДО ДО'JІУ, ТЬІЛЬКО СЬИ ЛИІІІНЛа мама і СИ
стра. Йак ЙІно поховали, то він таки тбrо веqири прийшоу до дбму, то 
уже tиr6 сама мама оповідала і більши йигб льуди на дорозьі здибали '  
йак  йшоу. 'Гак хо;�,Иу в і н  д в і  видьіли і усе йіх пирипуджувау шчо  нбчи. 
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Стара пішла до ксьондва, вачИла тото ксь:Индву оповідати. А ксьондв 
кажи : Чикай до ваутрі, шдем с процес1иоу на  цвинтар, віткопаиим 
і сьи подИвим. - І так зроб:Ити. Йак го JЗіткопали, а він лижИт у трун
ні у долИ:ну п:Иском. ТогдИ КСЬОНД3 кажи : Дайти осИкового кола, забйу 
йа йиму у голову. Більши він ходИти ни буди, бо то йи справидлИвий 
опИ:р. Він би буу ва сьім льіт льуди потинау. - Йак му вабИли, більше 
уже ни ходИу і ньіхт6 го ни вИдьіу. 

3ап. в липни, 1 902, в Пужниках, Бучацького пов. від Я. Мах
новського. 

274. ЗахJ1Шнінuu опир. 

Йиден .!'авда тримау наимита юсь1м льіт, а того наимита відобради 
до войска і він при войску служИу других вісьім льіт. А у вісьім льіт 
повирнуу той жомньир в войска. І на той чис той .!'авда умер і йиго 
нарілй:ли на катафальок. А той r'азда буу оп:Ир. Йак прийшла опіуньіч, 
то він спуст:Иу йидну п6гу, жи хтьіу влавИти. А жи льуди гадали, жи 
вона му сьи сама ссунула і поправили навад. Другим равом спустИу 
руку і ногу і вачИу уставати. А тотИ льуди увдріуши, шчо в ін  алавит 
с катафелька, поутьікали с хати. На остатку і жінка в дьітьмй: утьікла. 
А ош!р устау тай польіс піт постьіль, добуу гроші в вбанком : папір6ві 
банкноти, то влож:Иу у подушку, на котрі лижну, мй:жи вьільи, абИ йіх 
дали йиму с подушкоу до гробу .  А срібло і мідь - увьиу вбанок 
у руки, пішоу до комори, в:Ипорпау піт порогом йаму і там йіх ваховау 
і навад вапорпау і вакльИу : Rотрі руки вапорпували, аб:И тотИ роспор
пували. - А жомньир увійшоу до хати, йак добри напну сьи горіуки, 
увьиу йиго у руки св6йі, вітпорпау 1'от:И гроші - він сьи дивну бис 
вікно - і кажи : Котрf руки вапорпували, тотИ й вішорпуйут. 3абрау 
тот:И гроші в вбанком і тот:И в подушки і ваховау у иньшим мfсци. йак 
кури вапіЙаЛИ, ТО навад ЛЬJДИ ВИрНJЛИ іІ,О хати і ТОЙ наймит, ШЧО 
у него служИу, кавау вдоймИти в ваuісьіу двері і глух:Им кінцем го вИ
нисти, йак поверни опИр с цвИ:нтару, абн ни трафиу до кльамки, і абн 
пи увійшоу ДО хати. І потому той наймит ожинй:у сьи 3 rавдИниу, ВІІ 
добуу гроші  і шче біJІІ,шим буу rосп6дарим, йак йиг6 .!'авда пИрит тим. 

3ап. в липни, 1 902, в Пужниках, Бучацького пов. від Тимка 
Гринишиного. 

275. Як опиреви ві�ти'н,али го.llОву. 

'l'ото так : Бьrу йиден вопь'rрь і йак умер і ходй:у так, жи льудии 
nш6ro умирало і худобЬІ гЦнуло у п&шім сельі. А то иц аuайу, ци та 
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бЬшо ва ксь:Индва Минчакевича, ци шче ва Димй:аноуського. �же льу
дьом сьа тото наукуqило і бьrу такьlй у сельі віт, не �шайу котрьІй:, бо 
ііа шче тогд:И сьа не уродиу і пішоу у ТИху но Гусака і нриві'у. Гусак 
вьІй:шоу опіуночи на цв:Интарь і почау так нож:И��ьаІ!І:н стр:Ичи, стрН'ІИ 
і нрийшоу на йиго гріб, мовит : Отьи, али нема го, порожнь1й, пішоу 
десь, далеко па Веньrрах йи. - То ни спас, впайите. І вабавиу сьа 
niy год:Ипьr, вЬ1йшоу впоу - йи. Но, мовит, йуж в ін не  шде віттЬІ. 
Ньай буде до ваутра. - ДругЬІЙ день вьійшла сьа громада усьа віт
х6пувати, а ксьиндв пі слау у Льімну по гайдукЬІ. Прийшлrі: гайдукь1, 
ПОЧаЛН ЛЬJДНЙ б:Ити, бо КСЬИНД3 повідат, Йа ОПЬІрЙа не ховау, то не 
може бЬrти прауда. І с кількох л ьудИй гайдукЬІ звйавали мотувом. І він 
віткопау ro, той Гусак, і він сп лежrіт, бодаИ сьа не снпу добрьrм льу
дьом і скопау си полотно аж у дол:Ину, на НОГЬІ, Ш'ІО ним укрьІтьrй, 
а сам си леж:Ит і так попід руку д:Ивит сьа на льудИИ, такьlй червоньrй ! 
А Гусак увьау роскаJІь і віттьау голову. І повідау : Хапльіт, льуди, 
ТОЙі кирв:И, МаСТЬІТ сьа, ТО дльа ТОГО, ЖИ такого чоловіка уже бЬІ сьа 
другЬІИ опЬ1рь не імИу, котрЬrй помаст:Ит сьа тоу кроуііоу ! -- І увьау 
пацьачку таку, ш'Іо свипьа ус".а і злож:Иу му у вубьr і голову му по
лож:Иу межи НОГЬІ. А йакась баба 3 горЬІ, свой:�\: йиго бьІла - ·  тай мо
вит : Нипрауда, він ни опЬrрь бьrу. - А той Гусак йино . сьа н а  ньу 
подивИу і потьау ііі такій живу і на другьrй день умерла. А Ііиго при
кьІдали і більше не ходИу. 

3ап. в мартї, 1899, у Мшанци, С'rаросамбірсь кого пов. від Гриця 
Олїщака Терлецького. 

276. Дївчина і два опирі. 

Пішла йидна дьіучипа у льіс і ваблудИ:ла. Так далеко вайшла 
уже, ШЧО ПИ 3НаЛа, куда ВlИТИ. 3аЙШЛа она ДО ОДНОЙі ХаТЧНИ К И ; она 
пи rшала, шчо там йи у тьі хатч:Иньі. А уже мусьіла там ночувати, бо 
ш чо ма1rа роб:Ити, коли ни 3Нала куда авітти у ночи війти ? А у тьі 
хатч:Иш.і ньік61·0 пи було, тьілько сам умирлец. Она увійшла, укльикла 
і МОВИТ нацьір, бо СЬИ ДJЖИ натто боЙаJІа. 0 Страху мало НИ умерла. 
Приходит другий умирлец ТИJ!['!НСОМ під вікно і кажи ДО того у хатьі : 
У стань, Йувефйи ! - Той сьи ньіц ни ві твивайи . .Кажи йиму другий рас, 
самош так. .Кажи третий рас : Йу3ефйи, устань ! - А тота дьіучипка 
кажи : Льивь, ЛЬИ3Ь, Йувефйи, в Боrим і духим сьвйИнтим. - А той 
кажи так тому на дворі : Йа би устау, йак би миньf ноги ни були вй:И
ваньі сирf!111и нитка111и. � Той спіт вікна, йак yqyy таке, тай пові'йау 
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с ь и  кудись, а той у х:ітьі лижиу дальі, д о  раньи. І дьіучина сидьfла 
у хатьі аж до раньи. Йак сьи роввИ:дньіло, вона уС;1·ала і пішла і ни 
поть:Или йі опирі, бо уже йі так Нан Біг допоміг. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Тетлни 
Мельниченко. 

277 Я1� иаречеииu умер і хотїв увя:ги до гробу свою суджепу. 

Буу в дуж9 далека йден жомньір і він сьі буу дужи вальуб:Иу 
у й идну дьіучину і вона йигб т:іrжи дуж9 польуб:Ила. Прийшло, в:Ислу
жиу він свойі льіта, тей кажу до дьіучипи : 3наИ9ш, моИ:і кохана, йа 
поИіду до доn1у, там сьі  приrотуйу і приИіду по тебу і побуремо сьі. 
Ал9 ти меньі мусиш присяrнути, шо бумш ч9кати на ме119, шоб н9 в нати 
кіЛЬКО ! - Добр9 - каж9 ДLіучина, - але 'ГИ МеІІЬІ та:fжИ ПрИСЯГІІН, 
шо ньіrди в г:Инчойу сьі 119 гожени ш  ! - Вон:И увьели і присьагпули 
йдно другому. 'l'е И  він  пойіхау. Мину.У місьіць, минуу другий ,  минуло 
піу рбку, ба й рік і два і штИри а жомньар ну  приходи'.. .  А дьіучина 
чукайе і н9 . хоче виходИ:ти вамуж ва н ьі кого. І вон а мИсли сибf : Шчо 
сьі могл о стати, ш о мій м:Илий Ну п риходи' ? М усьіу прИсьаrу вломати".  
Тей усьі йі так кажут : Дурна дьіуко, шо ти чукайуш на йакогось гуль
тайа - він )же даунові •шо мусьіу гожинИ:ти сьі ! - Тей приходи' на 
ІІЙатиЙ рік, ЙІ'О НуМа і вона варучнла СЬЇ 3 друг и м  парJІІКОМ Ї аа МІ
СЬИЦЬ мало бути вісьілье. Али ;зарас на другу н іч 110 варучинах, си
дйт та дьіучИна і приде, аш уходи' до хати той жомпьір, а такий смут 
нИ:й , шо страх. Увійшоу, тей сьіу на лаві на прбтиу дьіучини і н ь іц Ну 
кажу, апьі слова, тілько днви щі на  ньу. Йак  сьі надивИу, тей  наж9 : 
А ЧИМJ·Ж ти, моИ:і кохана, Ну привитайе сьі 30 м нбИу ? Ти ідеш уже 
аа другого, нрауда ? - А дьfучина каж9 : А ти;�' де буу так доуго, 
ти ше  не оженИу сьі ? - Йа ше сьі пи rожепИу і н ьіrди сьі в другому 
ну гожен ьу, алу H<f міг йа прийтИ до тебу, аш почуу, шо ти хбчш 
присьаrу вломйти.  - А дьіучина кажу : А йа мИсл и;1 а, ШО ти уже І'О
женИ:у сьі, шо ну приходиш.  Може 1'И ,  мИлий, голодни П,  може пйти хо
Ч<fШ ? - - Ньі, йа ньіц l ly хочу , тіл ько тубе - наЖ<f ві н. А в ін  ва те 
ІІ<f хтьіу йісти, бо він уже буу умерлец. 3арз ' ,  йак пішо у до дому, то 
вара' умер і аа те Ну ПрИХОДЙJ. 

'l'ей посИдьіу він трохи тей RaЖ<f : Ну, мойа мИла, вбирай сьі, п і 
душ во мн6у, ДО мену ! - А вона  кажу : Добре, вара', скажу коньі аа
ложИ:ти, шоб увьети с собойу свойу с крйньу 3 річами. - Ньі - ю.І.жу 
жомньір - Пу треба меньі твеИ:і скрИ:ньі і річіу, там у мену усе будеш 
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ntати, ходьf м так. А лу мала вона великий 3ВІИ дужу файного полотна 
у <;войі скрЙ:ЕІи і ііі жаль було дужу йиr6 і вона уаьИ:ла той вюи піт 

полу і пішлИ. А ніч така, 11$ в:Идпа сьі , шо страх ! Йдут воп:И, а дИ:ви 

дьі вона, аж вонИ Ну Идут по вумлИ, але по повітру. Обертану цьі він 
ДО нейі тей кажи : Слухай мйла, шо ти н�,сеш 3 соббйу такОІ'О тьашкбrо, 

шо так тьапшо Ити нам ? - Та ньіц ! - кажу вона. А він вноу пи

тайе : А чи Пу маЙуШ ти хрестика на собі ? Йак mаИуш, то скинь. - 

СкИнула вона св6rо хрестика і вара' вачали хучшу йти. Ідут, ідут, теИ 
нарештьі прихбдьат на цвинтар, тей він іде на него. А то куди ? - 

питайе вона йrо. - Він каже :. Ньіц, Ну питай, но ходй, тут хата 
моИа ! - Тей вона варас пі1шала, ШО він умирлец, наш.акала сьі дужи , 

алу муси йти, бо сьі бойіт, тоб H<J вадушИу. Привіу йі нат свій гріб, 

тей каже : Ну, льівь rет, 'ГО моИа хата ! - А вона каже : Ньі, льіаь  

ти перше. - Тей він аольіс, а вона юінула йму кінец ввбйу полотн а 

і сама уть ікайе. Утьікайу і роавивай9 ввій так, шоб дальі моr11а утьічИ, 
а він ТЬаГНИ ПОЛОТНО і тьаrНН ДО Гробу. Уж.е кавалок аа ЦВИИТарОМ Ну 
стало п олотна і вона уцьеки, шо сИли. А йак умирл:Ий утьигнуу усе ПО·  
ЛОТПО, а ВИДИ', ШО ЙЇ  нема, ВНСКОЧИJ 3 гробу , теЙ ва неЙу 'Гак ГОНИ, ІПО 
страх ! Він гони, а вона утьікайи. ДИви цьі вона, а сьв:іти цьі у йак:ісь 

хатьі ; ульітайи гет, а там нема ньікоrо, а на сир9дішьі лежИ:т умерлец 
і коло него сьвітло сьвfти цьі, Ну, МІІJЛИ' вона, аш тут меньі кінедо -

Аш тут убіІ'айе умерлИй жомньір , а когут : :Ку-ку-рі-ку ! А нех ти бу

деш прокльатий ! - крИкнуу жомпьир і шчеа і варав ш чев той мерлец, 
шо лежау, а вона диви цьі, а вона серед п6льа. І йак вачьела йти до 

дбму, то йшла піутора рбку, так далеко 3аньіс й.і умершщ <1а піу ночі .  

3аи. в липни , 1 903, в :Камінцї Стр. від Харка Гаївки, А. Ве· 
ретельник. 

278. я" почтар боров ся 8 опире.м. 

Давних часів, йак то пошти ни було, так йак типер, пойіхав й.идеи 

чоловік на кони с поштов. Али так иойіхав кіли:а миль і вблудив. (А 
то було в вимі, в вавирухи). Йіадит, йівдит по польу і ни годин фтра
фити до дороги. Али дивит сьи : Так дужи далеко сьвітJІО сьи сьвітит 

- так йасно, али далеко. Дужи далеко. Йіди він до тойі хати. Вже 
Богу дьикуйи, жи вобачив сьвітло. Вже сьи тьішит. 

Прийівдит він до тойі хати. Припньив копьи до двирий . Входит 

до хати, --- лижит мирлец па катафельку. Тей віr1 вмовив пацьир, став 

дивит сьи - нима ньікоrо ф хатьі. Дивит сьи фсьуда на пйиц -
/ 
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нима. - Сидит . . .  сидит.. . сидит - ньіхто ни приходит пьікого нима 
Пішов він, копьи вавів до стайньі, дав коневи сьіна. І приходит в нов 
до хати. Сьів, внов сидит - ньікого нима. Думайи собі, шчоби він міх 
вдибати собі йісти, бо хочи йісти сильно. 

Пішов до комори во сьвічков, дивит сьи - ·  ф коморі стоИіт соJrо
нина, горівка. Ввьив він си пас солопини, напив сьи горівки досить. 
Приходит до хати, сьідайи і йісьць. 3ьів - пішов, а нов си в3ьив і при
носит до хати - анов йісьць. Али той мирлец вогорит до него. Кажн : 
А ш чо ти, братьу, так в мойім І'осподарцьі І'осподарумиш ? 

Кажи : Йіхавим с поштов тем- им вблудив ! 
Мирлец спусками йидпу ногу і руку і фстайи - кажи до того 

чоловіка : Можи би ми сьи воба, брать у, побороли ? 
А той чоловік кажи : Но, йак тра, то тра. 
І 3льіс мирлец с катафелька і борут сьи вобидва. 
Али борут сьи, борут так, жи аш Rров �:швалками литит с того 

і с того. Так том чоловік воповідав. Кажи : Дивйу сьи йа, жи він вже 
такий подрапаний,  али і .йа подрапаний, кажи, фест, вмучиним, жи вже 
от от - буде по миньі. Вжем сьи вмучив добри. Али таком сьи, кажи, 
ви дайу. Такой сьи пну. Али Иакось Бох дав - когут ;щпіИав, а він 
фпав - а то вопир. 

Той чоловік ввьив, вмив сьи тоди і анов сьів. (А віи такош був 
ви самовитий). Потому пішов до комори, ввьив си внов горівки, випив. 
Приходит до хати, вввв макогін в руки, сьів си коло мирцьи і Иісьць. 
Йісьдь і тому мирцеви все, шчо рас фкусит, то му в ауби макогоном 
дасьць. 

Пішов внон до стамньі, дав коневи сьіна і чикайи до самого дньи, 
доrй хто ни принди. й.де йакась жінка на подвіри. Кажи тота жінка : 
А ви ш qо ту, татусьу, робити ? 

Він кажи : Ночувавим у вас. 
- Ай, а ви сьи ни бойали ? 
- Ай, ІСажи, йа ледво, кажи, пириночував. Дивіт сьи, кажи, йакий 

йа побитим. 
Воповів він всьой інтерес. І раненько ввьила того чоловіка і пі

шла до ксьондва, бо ксьонц йі ни хтьів вірити, жи йі чоловік вопир . 
І того дньи ксьонц кавав го поховати і забили восиковиИ кілочок у І'О

лову і вже був спокій. 

3ап. 1 902,  від Яндруха Стецїя, в Будзанові, 1'еребовельського 
пов. О. Деревянка. 
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279. Rпяаь опирів. 

Буу йиден наймит. І наймй:у сьи у tаздй: такого, шqо він влим 
вvйувау. Тай кажи наймитови : Підеш на той і па той плr,ац у ноqн, 
там буде одеп принц, абй:с сьи з ним пойидинкувау. - Billixay у иочй:, 
вачИу сьи в ним пойидиnкуватп, ни дау му коньИ - бо той мау увьИ
ти. - Пойіхау друrойі ночи, ни дау сьи скпИти, пи дау конь:И:. Л той 
буу такИіі принц від опирІу .  А він кажи : Ну, йак ти шqе третойі ночи 
МИІІЬІ СЬИ ШІ даш, ТО ТИ будеш старший, Йак твій Іавда. - А_ ТОЙ ка
ЖИ : Або йа чо би сьи дау ? - Пойіхау третойі ночи, ни дау сьи. -
Кажи : Но, йа тибе вьвьім, мушу тьи вьвьісги. - Кажи : Ньи. І вачИу 
сьи • вноу пойидинкувати. Той наймит буу такжи нисамовИтий і ульів 
у копьИ. Л той напустИу ввірі па коньИ, аби йиrо вьвьіли. Роздерли 
ввірі  коньй:, а той с коньй: тай вірлом вробИу сьи, полетьіу у ropy. 
Той сьи самош вробИу вірлом, ва ним у ноrоньу у повfтьу. А наймит 
вробИу сьи букитом і упау йидньі молодИци па подо;rок. Тота скрИла 
го. Прильітайи принц, пи можи ro дьістати. Л він вроб:Иу сьи просом, 
а просо вьвьіу когут. Л він потому �шишов с когута просом наваг, тай 
пирикИнуу сьи на хлопа. Прию� rадау, шчо він шче просом, пирикй:иуу 
сьи на  когута, а наймит йиrо буком, вабну і вабрау йигб скарби і rавдИ, 
а сам очй:стиу сьи чирив віру тай ньічо му сьи ни стало. І rавдуйи 
шче н:Иньі. 'І'ак:И:й пан пат панами ! 

Вал. в липни, 1 902, в І\оропци, Бучацького пов. від Олекси 
Сеньчука. 

280. Дїв'Чи�tа-рожа і опир. 

Ход:Или хлопцьі на вичирн:И:цьі. Кілько йіх там було, то ни  внаИ:у, 
пйать чи ш ісьть пар і кожди мало пару, а йидна панна пи мала. Йде 
вона до дому, приходит ко;rо свойіх воріт і так собі у дусьі мй:слит : 

Ай Божи, Божи І :Каждин маИи пару , а Иа бідна сама. 'Али кобrі: сьи 
уже наrодИу і йак:И:И умирл:И:й, тобим ro уже льубй:ла. - На другий 
вечир йде вона в вичирнИ:ць, дИвит сьи, Иде йаюісь >Ja неу чоловік 
і кажи ДО неИі : Слухай но, Ганьу, Иа буду ДО тебе ХОДНТИ ; - А вона 
кажи до него : '110 доб

.
ри. Ходьіт до меии, али тьілько справидлИви. -

Так хбдит він йиден вечир, досить кільканаИцьіт веqиріу так ход:И:у. 
Али вона сьи Ииrо питаИи, вітки він Ии. - А він кажи до неИі : А тобf 
на шчо ? -- Вона кажи до него : Бо йа хочу внати. - Тобі ІІИ треба, 
на шчб тобі �шати, досить жи маИиш паруика. Йак Иис в:Ирікла слово , 

ЕТНОП'АФІЧНИЙ 3ВІРНИR, Т. XV. 22 
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так го майиш . - 'Али досить, жи йійі тотб НИСПОКОИІJІО. Она хтьіла 
внати, вітки він походит. Йидного раау, йак йшли в вичирнИць, она 
уаьИла, ПрИуЙивала му ДО міВЬlЛЬПОГО ПаЛЬЦЬИ нИтку В ВИритена і ХТЬfЛа 
сьи пириконати, де він піде. І йде ва ним, а він йде просто на цвинтар . 
Прийшоу на цвиптар і добуу умирлого і вачИу йиrо йfсти. А она йак 
тото вобачила і увьйла і утьікла від него. Досить на другий вечир 
прийшло, она Йде ДО дому, а він вноу ІІрИХОДИТ і кажи ДО пеЙі : :КажИ, 
шчос вИдьішt. - Она кажи : Йа ньіц ни nИдьіла. - КажИ, бо ти мама 
умре . :КажИ, бо ти тато умре. - Опа кажи : Йа ньіц пи вИдьіла. -
КажИ, бо ти сестри й братьі поупирайут. - Най умирайут, йа ньіц ни  
в:И:дьіла. - :Кажй, бо  ти  цала фамільійа вИмри. - Досить Иак  но.Уми
рала йі цала фамільійа, а він кажи ДО нені : Кажи, бо сама умреш. -
А она кажи : Най умирайу, йа  ньіц ни вИдьіла. - Йак умерла, похо
вали йі і досить, она лижИт. 'Али на ньі така ружи в:Иросла, жи так 
пахла, жи хто надьійшбу дорогоу, то аж ни мбжна було слухати. 'Али 
надйіхау Ииден пан, йак учуу той вапах і кажи до фірмана, жибИ стау. 
Фірман стау, а він кажи до него : ІдИ сьи подивИ, шчо то так пахни. -
А він пішоу і )ІНВИТ сьи : Прошу пана то ружи. --- викопай йіИі і дай 
сьуда на віаок. - ВИкопау віп туту ружу, увьиу той пан ві соббу, 
привів йі до дому, кавау йі посадИти у вавбнку і поставну у свбйім 
покойу на вік110. Досить, жи тота ружи так пахни, жи аж йиму м:Ило 
слухати. Мау він льбкайа і той льокай шчо раньи йиму до лушка му
сьіу приносИти каву, півьньішши вбду а миднИциу і рушнИк. Йак при
нисе каву, пан устайй пИти, дnвит сьи, кава натпИта і булка надлу
плина. Приньіс йиму воду, вода вбИта*) у миднИци і рушнИк мокрий, жи 
сьи хтось утирау. 'Али він шчо робй:ти, нажи ДО тбrо льбкайа : Шчо ти 
миньі усе нринбсиш каву натп:Иту і вода у миднИцп ни:чИста і рушнИк 
мокрий ? - А він сьи скуауйи, жи він ньічбго ни в:И:нин. - 'Али пан 
йиму ни даИИ віри. А він кажи : Лрбшу пана сьи ппрпконати. - До
сить він йиднбrо раву приньіс, па1r сьи д:И:вит, пбуна шкль:И:нка і булка 
так йак майи бути, воду приньіс, чИста, рушнИк сухИй. Пан сьи вдум fу, 
шчо то такого йи. 'Али мИслит собі у дусьі так : НаИ:но йак миньі при:_
нисе шче рав каву, йа сьи мушу пириконати, хто йійі пйи. НакрИу сьи 
в головбу і дИвит сьи спід коудри, парас с тойі ружі рббит сьи панна. 
ВИсночила с того ваабпка, алИ така файна, жи він аш си пи  внайи, ш чо 
робити. Чикайи шче, буу досить тирпй:И:чий, хтьіу сьи пириконати, шчо дальі 
буди. Йак nриньіс воду в миднИциу той льокай, а она нноу скочила до 
вавонка і внбу сьп вробИла ружи. НаколИ в:И:Ишоу с покойу льокай, 'rота 

*) Мутна. 
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апоу вИскочила в ва3онка аачИла сьи умивати, утирати у рушнИк і чи
сати сьи. А той пан йак вобачиу, жи она така файна, йак вИскочиу 
спід коудри, влапау Йі у ПОJІОВННЬЇ, КаЖИ ДО неЙі : Йа уже дауно на 
теби чикаИу. - І допіро бире 3 пеу і женит сьи. Йак СЬИ ожинну, до
сить жИ:ли онИ шчось пйить чи шісьть льіт. І було двойи: дьітИ:й. Йи:д
ного раву він йійі просит : Мойа кохана, йідь зо мпоу, обйідим мойИ 
поли. - Она кажи ДО него : Мій коханий, шчоби йа  тобі скавала ? 
3найиш, йа так ни майу хИньцьі йіхати, бо йак йа  с тобоу пойіду, то 
буде ни добри:. - 'Али він йак вачИу йійі нудити, д6сить, жи она на 
тото вьівволила. Уйіхали можи тройи гін Jr поли від йиднойі граюі:цьі, 
она сьи обгльидаИи і кажи до него : ВИдиПІ, йа. тобf добри кавала, жи:
бИ йа ни йіхала, бо, кажи, уже аш типер мойа смерть. - А той оші:р 
литй:т ва нИ:ми. Йак йіх дьігпау і кажи до нейі : КажИ, шчос вИ:дьіла І 
.КажІ1, шчос вИ:дьіла, бо ·rи дьіти поумирайут. - А она кажи : Най уми
райут, йа  ньіц ни вй:дьіла. - Поумирали дьіти : .КажИ, шчос вИдьіла, 
бо ти чоловік умре. - А чоловік сьи вітвивайи : Та кажИ, шчос вИ
дьіла. Бо сьи вльик, жибИ він ни умер. - Она тогдИ вачинайи роспо
відати віт почитку, йак він ходй:у до нейі на вичирннцьі і йак приИшоу 
на цвинтар, йак добуу умирлого, вачИ:у йісти ; досить, йак вона вачИла 
тото росповідати, ца;шом с того опи:ра вачИJІо сьи ссувати тото, шчо 
він буу вакльатий. Йак сьи цьілком в него ссунуло то усьо паскутство, 
тогд:И він йійі подьИкувау і спокійно собі відьійшоу. І тота щі.ла фамі
льійа на другий день усьа ожИ:ла. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від Брон. 
Яжицького. 

281. Опир, цїсар і цигаи. 

Буу йиден такИИ впJІикИ:й льіс, а у тьім льісьі буу такни палат, 
у тьім палатьі мешкау ошір такй:П, котрИй ль у ди потинау . І той цар, 
шчо належну до того льіса, шчо то йиго було, він йиго хтьіу вабй:ти 
і на жадин спосьіб ни міг, бо йак післау войско, то му усьо потьйу. 
Росписау він по крайу, пбби сьи: такй:й трафиу, шчбби того опира убиу, 
вил:Ику би надгороду дьістау. Ни було такого чоловfrtа ньіrде. Аш тра
фиу сьи такИй цИrан. Приіішоу до цара тай кажи : Йа Ииго убйу. -
А він кажи : Добри. Йак ти йиrо убйиш, дайу тобі піу свого майИ:тку. 
- А цй:ган кажи : Дббри. - І вабрау сьи цИ:rан і пішоу. 'Али йде 
бю� JІЬіс, дИ:вит сьи, пасе сьи конИ:на. Так сьи цйган укішиу, шчо буде 
йіхау, бо йпму сьи то рfтко �щарИ:йи. Прийшбу до т6Иі конй:ни і сьідайи. 
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Тай кажи до кон:Ини : Йак будеш доора дльа мени, то йа буду тобі 
добрий .  - І іНди дальі. Аш ту прийіхау до такого вилИкого рова тай 
стау, тай кажи ДО КОНИНИ : Йак П ИрИСКОЧИШ ТОЙ ріу, ТО ТВОЙl КОСТИ ПО
ХОВаЙу ; йак ни пирискочпш, то тьи вараа облупйу. - І\об:Ила сьи 3Ml · 
рила тай в йидпого берига до другого убіша сьи. Він уаьиу, шкіру 
а нені вдоИmИу, убрау сьи у шкіру воуноу до сиридИни і йде, і сьіу 
на межу, а на него таке мух н асьідало, й ак то 3ВІШЛЬі до стерва. А він 
шчо махне тай сто мух вабИИ. Тай так собі думаИи : Шчо би с того 
вИдумати ? Тра.ба написати на картцьі, шчо йа такИй сильпИИ,  шчо ра:з 
махну, то сто мужа убйу. - І увьиу і так написау. Приб:Иу собі на 
чоло і йде до того льіса. Приходит до того дому, де опИр мешкау, сьі
дайи си під дьім і сид:Ит. ОпИ:р виходит йиго потинати, потинайи, по
тинаИи тай кажи до свого льокайа : Йди, воаьмИ того трупа таИ кИниш 
го там до тих трупіу. - Льокай в:Ийшоу, почау йиго брати, а він до 
него : Вур-ку- ку ! такИм дИуним голосом. - А той сьи напудиу і при
ходит тай кажи : Він шче ни потьИ:тий. -- ОпИ:р впИшоу другий ра:з 
і вноу ГО потинау, али ни поть:й:у так, йак першим раяом. Так було три 
рави. А то тому ни міг поть:Ити, шчо він мау на собі с конИ:ни шкіру, 
бо оп:Ир ни пітне жадпойі худобИни, бо ни mаИи до худобИ:нн жадноИі 
моци. ТодИ просит го опИр до хати, кладе горіуку і сир, хльіб, саме 
тото, шчо цИган льубит. Так сьи цИган обжирибИу, шчо валедво дИхайи. 
А опИ:р Rажи ДО него : Ану, ааложім сьи, хто біш,ши 3Ь3Ьість ? - А цИ-
1• ан уже ни годин аньі кусничка вьаьісти, аJІИ шче МОВИ'r : Ну, гайд ! -
І так сьи валожИли. Еажи опИр жіньцьі варИти гачшю'r. Haвapn;ra она 
дві макітри, кладе перид них, аачинаИут йісти. Ошір так йісьть, йак 
шчось нисамовИти. А ц:Иган ни годин. 'Али у.3ьиу собі спосьіб : Ш чо га
лушку вовьме, тай ва шкіру упхаии ; і так юу в опиром до кіньдьа. 
Тогдіr оп:Ир Rажи до него : Типер поборім сьи. - ЦИrан Rажи : Та 
добри. Йак вробиш таку штуку, йак йа, то будем сьи бороти. - Йаку '? 
мовит опИр. - Шчоби с теои галушкИ в:Илитьіли. -- Ну, та йак ? По
кажИ упиред, йак с теои будут. - ЦИган ни доуrо мИслиу, вИИмиу 
ньіш с кишеньі, шкіру роспороу, а галушки в:Илитьіли. - l\ажи : 3ро
бИж миньі так. -- Той уаьиу тай ножем бух ! таіі опира варіаау. 'Али 
опИр шче сИна мау, шчо буу такжи опиром. Тогдіr йиr6 син просит, 
ш чобИ цИган у н его ночувау. ЦИrан кажи : Та добри. -- ДалИ цИганови 
покій осьібний, а тон покій буу на араду дльа ц:Игана, бо та�1 у су
фітьі була дьіра і чИ:рис туту дьіру кидали тако.У жильіаноу д6убниу 
і так на льішку забивали, хто спау. ЦИrан приходит до покоііу, дИвит 
сьи, там чоловік ниживі!іі у кужусьі- лижИт. В і н  уаьиу того чоловіка, 
поставну на льішко, а сам під льішко. ТоrдП сппт, 'Али ту у ночИ на-
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раз тоу доубпиу бух ! того чоловіка у голову нпживого і так другий 
рае. Так три рази. 'ГогдИ сьи успокоіНло, цнl'ан вплазьИ:Ип �;п іт льішка, 
бuспечни льигаИи на льішко і спит собі до рапьи. Приходит до него 
рано олир тай кажи : Шчо тобі сьи снИ:ло ? - Шчо миньі сьн снИ:л о ? 
Шчо ми  сьи три мухи під nьіс ус".о. - А він тогдИ дИвит сьи, тай 
обачну 'гуту картку на чош.і тай гадайи си : До бри він 1;аж111 бо він 
шчо махне, то сто мужа убйи. То йиму тих три доубньі ш,і ц  ни  вва
ч ит .  ХодИ - кажи - до х ати, та сьи ногосгимо, да:n ти копьИ: тай 
собf поИідиш 1'а ни  будеш пішки йшоу. -- А в і н  так на ера LJ,  бо той 
кінь буу вішqун, ш чо він такжи льуди вабпвау. Пішоу цИ:ган, погостИли 
сьи, той му дау коша, цІіган увьау, сьіу і вачау йіхати. А 'ГОЙ кінь 
йак сьи ровлетьіу так, ШЧО мало того ЦІІГана 1 1!1 убиуо , Али була при 
дороаьі фіrура , а він х ан  ! ва туту фіrуру, хть 1у сьи стрИ:мати, а тота 
ф1rура вИ:рвала сьи в вимльі і в ін  у3ьиу у руки так, йак м алИИ хрестик 
і литн'r йак віхир. А у того йиго цьісара була в другим цьісаром вой

н а. І уже •1уж1ій цьісар йиго аамагау, шчоби буу вавойувау го. Йак 
цИг ан  надлетьіу с тоу фіrуроу, а тотьі увдріли тай кажут : Господь 
Бог литИ:т ! І\идаймо сьи усьі до водИ.  - І так усьі поскакали до водИ. 
А цИгап с того копьИ с тоу фіrуроу упау, али ни вабну сьи, а кінь 
полетьіу. ТогдИ цьісар до него кажи : Шчо ти хочиш 3а 1•ото ? - А він 
сьи в ітзив айи : Та піу твого майИтку, так йак йис ми обіцьау. - Цьісар 
кажи : ХодИ, тай еи овьмеш. - Йак би то ТlЛ І,\\О були can1i гроші, то  
б и  буу цИган уаьиу, али ве.11льу пима йак забира rи .  А цИган па вемльу 
пи л аrщмиИ, тілько на гроші, тай кажи ДО цьfсари : Ни ХО 'ІУ твого ма
й.нтку ; дай миньі позволеньи таке, шчо на котрого ЖИ:да муха усьИди, 
шчобІі ііа собі вабиу. - Ц6ісар кажи : Та шче льіпши. - І вИ:писау 
му гаку карту, шчо  го иьіхто ни сьмійи чіпати, йак він на ЖІщови 
муху вабйи. -- ЦИ:ган собі вИстругау такИй макогін і на той макогін 
прибИ:у 1·уту карту. Тай кажи до цьісари : Будь вдороу, пани, а ва  рік  
ііа прІійду, будем сьи  рахувати, хто більши маИИ:тку майи. - І п ішоу 
цИган. П ішоу віз до вилИ:коrо м fста, де вилИ:кі паші ЖидИ, йак то у льі · 

тьі, шуха ни пирибирайи ,  н а  кого сьідайи. А цИ:ган тьfлько вагльидаuп. 
Йак на вилИкого пана ЖИда сьіщи, а він вайде тай макогоном геп ! 
Тай ЖИда ваб.Ии. Жид!� сьи повльітайут, хотьі� йпго бИти, шче :й до 
криміналу увьІпи, цИ:rан покажи письмо тай ньі Х.то го ни чіпайи. І так 
він цьілйй рік биу, шчо уже Жи;1И: н и  шоглИ вИ: гримати. Йидного раву 
Жидіт вьійшлИ сьи, вачИли радити, шчо 'f6шу цИганови бу ;1ут рату скла
дати ш чо місьацьи, ни 3найу уже, по кілько. 'Али досить шчо склада r н  
і тому цІіганови давали. Йак уже цnr<ш пабрау гроший досить, шчо 
віп йакИИ лакомиИ на  гроші , а уже більши ни  хтьіу. Пішоу до цьісари 
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сьи рахувати. Приходит до цьісари, тай кажи : Рахуймо сьи типер, хто 
більши майи. - Цьісар кажи : 8ачикай трбха. Ни так б6р3о, й ак ти 
хбчиш. Йа мушу написати по усьіх: касах:, KlJIЬKO Иа гр6ший ману, 
а тогд:И будем сьи рахувати. - Уаьиу, написау, приИш6у йиму раху
нок, кілько rрбшиИ мани, тогд:И вачипайут сьи рахувати. То шче цИrан 
мау І.'реіІ.цар бІJІЬШИ. 

3ап. в липни, 1902, в Пужниках:, Бучацького пов. від Н. Мах
новського. 



Х. ВОВКУ Л АКИ. 

282. Вовт�у;ла1:. 

Буу на сили ИІдин парубок і він буу воукулак ; він буу чолові
ком, а пириміньив сьі у воука. І прийшоу йиго час і він сr,и гожиниу, 
жінка ньіц ни внаJІа, жи він йест тим. Піш;І И  вони сьіно громадити. 
Він сьи йі питайи : Слухай, жінко, а шоби ти вробила, йак би до тебе 
воук ириИшов ? - А вона кажи : Билабим грабльами ! - На др угин 
день иойіхали воnи по сьіно, тей йиго уже м ало нападати то. Тей на
клали сьіна на фіру, вона стойала на фірі, а він йі подавав. Йак Ииго 
напало, теИ він пішов у льіс. Диви цьі вона, литnт воук до иеИі в льіса, 
а чоловіка нnма. Той воук так сьи до нені дире, а вона так йиго гра
бльеми 6Ие, вюшами 1·рабльеми ! Так сьи довго дер до нейі, аш падій
шоу час, жи він павад мау сьи у чоловіка пирикьидати, тей политьіу 
навад до льіса. Диви цьі, Иде йі чоловік, такьиИ подрапаний, такий 
скроваулений в льіса, кажи : А біИ сьі Бог��, а тибі шо такого, а мене 
мало воук озьде ни вйіу. - А. він кажи : АИ, шо ти миньі вробила, та 
то йа бу у, у таку годину пириміниу сьі, ти мене так покальічила . "  -

'l'ей вона сьі дужи перестрашила. ПриИіхали до дому, вона варас утьі
кла від него. 

3ал. в липни, 1 902, від Варки Коваль, на Стриrанцї, Камінецького 
пов. А. Веретельник. 

Одна жінка мала чоловіка вовкуна (вовкулаку). Він все ходив 
кудас ночами - али ї баИдужи, вна нїчо ни впала". Раа поїхали вни 
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0606 ва сїном в поли. То було акуратно в полудни. Як вже наклали 
сїна на віа ,  тогди 1шжи чоловік до жіпки : Ти сиди тут, вачі
каИ на мени, а я варав принду. - Він відбіг так як на добрий рав 
буком кинути, пиримінив си в вовкуна і просто біжит до фіри тай вачьив 
си д нї драпати на фіру. Вна дужи си напудила і ;зачьила го стручу
вати вилами. Али віи учі пив си її ва вапаску". Вна в ідривала, відри
вала їму в вубів вапаску, али пи могла. 'l'огди роспиривала си, а він 
упав а вапасков на веnшю, та на вимли аачьив розривати вубами. І знов 
побіг - вітак пирикипув си на чоловіка і приходит так, як Біг при
кавав до жінкі. А вна до него : А ти де так барив си ? 'Гаки, кажи, 
м ине мало вовк ни вдвів - диви си, rет вапаску підер ! - Він анї 
мур, мур.. . Вна си � шос прндивила, як він си сміяв -- а в пего поаа 
зу бами кавалочкі вапаскі - бо він як  пирикинув си ва вовкуна тай 
рвав аапаску, то вn1у повбивало си пова вуби." Тогди впа пізнала шо 
то він був 1 им вовком і ни хотїла в ним сидїти. 

3ап. 1893,  від Семена Петрюка, в Орельци, Снятинського пов. 
В. Равлюк. 

284. Я1' .жіn1'а posбu.na го.паву ЧОJІО8і1'08U- вовт�у.nа1'овu. 

Буу ту йидеп чоловік тай мау уже жінку, али жи він рас чоловік, 
а р ав воук. А жінка й ни внайи. Пирик:И:ни сьи у вбука, побіжИ:т до 
льfса, побfгайи по льісьі, приходит до дбму і уже чоловік. Аж ра:з виИ
шли сьіно громадити і в ін трбхи погромадиу, тай десь пішбу. А жінка 
rромадит дальі , дивИт сьи, біж:Ит воук тай прбсто до нейі. Тота сьи 
паnудила, тай ;;і страх:И: того воука грабльИма по голові, тай воук побіг 
навад ДО льіса, а вона сьи лишіrла. Аж дl!вит сьи, йде йійі чоловік, таИ 
чось майи кроу па голові. А вона кажи до него : ТаИ ти десь п ішо у, 
а ту воук надлетьіу, на сьи ледви обборон:Ила. - А в ін тогд:И ка�юr 
до неИІ, жи то l!И воук ; то, кажи, Па п риход:И:у. - А воиа кажи : Деш 
ти, йак йа йигб бИла по голові грабль:Има. - А він кажи : ДивИ сьи 
на мойу гблову, Иак ти м ипьі rрабль:Има покальічила. Йа, кажи, воу
колаб, йа бим тобі буу ньічб ни кавау. Йак мій чис 'rак:Ий прИйди, то 
йа сьи мушу пирик:И:нути у вбука і побігати по льісьі, а потбму вир
таИу сьи до дому. - І віт тодИ жінка ньікбли йиму пьічб пи казала 
і в воуколабом спокійно жИла. 

3ап. в лиипи, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від мами. 
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285. Ві,11,а а вовllулаkом. 

Жив чоловік в жінков жито на полю і питаИи сьи жінки : Шчо ти 
би робила, ііаrби вовк приИшов до те би ? 

А вона кажи : Боронила бим сьи серпом. 
А він кажи до нені : Деб сьи вовк серпа боИав ? 
Жнут". жнут".; Пішов чоловік до льіса. Сидит". сидит в льісьі". 

дивит сьи жінка - литит вовк. ПрИЛИ1'Ьів ДО нені, таИ ХО'ІИ Иі вьісти. 
Тогди вона Ииго серпом по голові. Він до нені - вона внов серпом. 
3ачил:і кричити, повбігали сьи льуди, таИ вовка вщ1rнали. 

Тей внов нима - нима." диви1• сьи - іде іі і  чоловік в льіса. 
Дивит сьи жінка - такий чось чоловік покровавлиний". кров тиче." 
Питала йиго : Ш чо то такойи йи ? 

А він кажи : Ньіц ! 
А вона потому сьи дивит... доміркувала сьи, де вона Ииго вда� 

рила, дивит сьи, ш•10 всьі внаки, шчо вона в него трафила Ип, і мусьів 
сьи привнати, шчо то він був. 

Зап. 1 902, від Васюrл СтецїЯ', в Будванові, Теребовельського пов. 
О. Деревянка. 

• ••• 

ЕІНОІРАФІЧНИЙ ЗБІРНИR. Т. XV. 23 



ХІ. Відьми і чарівницї. 

286. Ятt піанаєть м чарівницю ? 

йак можна чаріунИцьу півнати ? Йак сьи на вилИки пушчиньи ро
бйт nирогИ, перший собі пиріг навначИти, най сьи вварйт. Йак сьи вва
р:Ит, поставити го на боудур най васхне і того дньа вачИти собі осй
ковий столец робИти. І так чИрив вилИкий піст ш чо дньа хоць рав коло 
него к6утнути, шч6би го на вил:Икдинь вакінч:Ити. На вилИкдень рано 
на службу божу увьити той столец і так сховати, шчобИ го ньіхто ни 
вИдьіу. І прийти до сьвитойі божнйцьі, стати собі на то:іі столец, а пи
ріг у писок. Буде вИдьіу усьі чиріунИцьі. :Кажда чаріун:Ицьи буде мати 
скопец і цьідИлко на голові. 

3ап. в липпи, 1902, в Пужниках, Бучацького пов. від Я:. Мах
новського. 

287. Три відь.::Jtі па фі.!'урі. 

Іду с Корость�тина від льісюічого, дИульу сьи, 1·ри бабі ла:JЬи по 
фіrурі до горі ногами, а у дол:Ину rоловоу. І сидИт двойи дьіт:Ий такИх, 
по два роки можи майут, або по три. Коло фіrури повабИваньі пальі 
і ууйеваньі два шнури на охрест. Бурут вонИ й<;,дну дитИну і вбдьи по 
тих шнурах. Бурут другу дитИну, вноу по шнурах в6дьи. Йак уже Пу
рульівут усьі 1·ри  - г6льі - йак в6вьмут сьи б:Ити усьі три, вИбйут 
сьи, вИбйут і тогдИ тапьцьу:ііут. А коло мени буу пес льуrавий, ш чо ми 
шіньі дала, абИ :ііа в ним ходИу по льісьі .  Кажу :ііа до пса : 'І'рафіш ! 
Бйурж ro ! - А то:іі помуркотьіу тай був овес тай до дому. .КолИ він 
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шшоу, тогди иа  шшоу на гранИцьу від 3ацарова. Приходжу - мауиум 
rвер на собі - буру І'вер тай в:И:стрілиу йем до горн. ТоrдИ коростье
тиньска пішла гранИцуу, лаваріуска був овес побігла, а вадаріуска до 
мену ЛуТИТ обцес. Прильітайу ДО мене, а йа йійі лан ва руку, тай вла
пау. Кажу : Ти шчо ва Йудна ? ДИ:уйу сьи, а то йіваниха, вітова жінка. 
ПрИ:віу йа йі до хати до свойі, голу, вона тримайу шматьу· у руках, 
а жінка йак скричИл:а ! Допfро вона миньі кажи : Нан Косьінський ! пу
стьіт Муне ! - Йа кажу : Йа мушу вас ДО наньі аавес·ги ! - Муньі 
паньі ньіц Ну вробит, бо йа Ну учена, йа родов:Ита. Тьілько меньі вро
бит, шчо мій чоловік вітом Ну буде. - 'А.лу жінка вачИла мене просИти, 
свар:И:1·и, та.й: йа .й:і пуст:И:у, та.й: так вона убрала сьи тай пішла до дому. 

8ап. в червни, 1 902 р., в Пужниках, Бучацького пов. від Ігната 
Косїнського. 

288. Сварна відьми в відьмою. 

Була друга у Задарові відьма, учена. Мала дьіуку й хлош(ьи. 
'Го.й: хлопиц пішо.У у сусьіцькі кукурудви, уломау кукурулви, а .Й:уго 
сусьід влапау. І привіу того хлопцьи до віта, а віт дау .Й:уму п:йуть 
рівок ва тото. А тота йак спровадила на него град на другий день, 
кукурудзи вИ:било l'ет ДО чИста. А вітиха йак спровадила на нейі жИби, 
то так стойало ва високо, йак васуу у сьтьіньі. То вона сьи поватикала 
і повапирала та три добі с хати Ну вИ:йшла. Аж йа йшоу до паньі, по
дивИ:у сьи на тото і росповіу пани. Паньі прийшла, подив:И:,rrа сьи і на
писала ДО МонастИриск ДО сеньдвього і ДО К%уІІдва, аби прийіхали на 
комісьійу, подивИти сьи. ІІрийіхау сеньдвьа і прийіхау ксьондв манасти
рецкий. 3ійшло сьи тоrдИ дві сульі льудИИ, Красьfйіу і 3адаріу - то 
ну байка, то прауда, справудливу - стойа, цалком ну можут дат:И: ради, 
каждин СЬИ бойіт. Аж буу у паньі Ньімуц, штельмах, тому скавали, 
а він увьиу той натьИгач, ш чо сьи натьигайу обручі на бочку, приходит, 
йде ДО тих жИбіу - а ту усьа комісийа на него кричИ:т : Шчо ти, чо
ловічу, робиш, вИдиш жи то смерть твойа ! - А він кажи : Йа сьи тоііі 
смерти ну боііу, тра бабу пор:J:rувати. - Уаьиу жИбу, шчо стой�ла коло 
самого васува, у рошчіrr тай nyce. Йде уперед, а жиби ва ним усьі аж 
до Л:Ипи (до водИ) ; а та усьа комісьіііа ва ними. Йак він ту жИбу уюі
нуу у воду, так тьі усьі жИ:би піmлИ ва неу у воду. Допіро туuер тота 
вітИха спровадила на йійі дьіуку пси, тьілько й і  опскочут і обfшчут йі 
ПОДОТИ, ПО ПОЙас, а ЖаДИН НЬЇ rаукне і ТО було ДОТИ1 ДОКИ ВОНа ііі Ну 
nурупросИла, дали йі пси поки. 

3ап. в червни, 1 902 р" в Пужниках, Бучацького пов. від 72-лїт
нього Ігната Косїнського. 
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289. Лапї відьмою. 

Перед сьютим Юром в:Ийшла їдпа паю на толоку. А то було 
у ночИ, у пfуночи. Тота папї, вона мешкав там, де Їдило, а вона має 
перец. А вона була чаріуп:Ицї. Там увела вона, підскочила три рави 
і аачИла сьвєстати. Як вже підскочила тгетий рав - перек:Инула сї 
у суку. Потому увела і аач:Ила лїтати по толоцї на  Беревинї в Єнчими 
чаріун:Ицїма, а свуе убранє лишИла коло їдної тополї, коло гост:Иньцї. 
Єньчі чаріун:Ицї так ї убранє повалЄли, жи мусїла си потім еньче 
куп:Ити. А у Двавайцїтї год:Инї аапійау когут. Беї чаріунИцї увели еньчу 
постать і полетіли до дому. Так само увела й та чаріуп:Ицї. Вона увела, 
сїла на паркан у СтасИни і вач:Ила гоукати. А пси СтасИни увели й собі. 
А Стас:Ина, той, жи по!хау до БрадвИлїї, уаєу, в:Ийшоу у тацях і увєу 
ї ва руку і вавіу до хати. А рано увЄла вона і ут:lкла до дому. 

3ап. у цьвітни, 1 902 р., Никола Коаловський. 

290. Братова -- відьма. 

Моа єдна братова була бідна, а друга богата. Тота боrата, -
чого буду укривати - була чарівн:И1�ї. А братавичі усе сї сварили. 
Нїколи не mали с собою спокою. То рав чирівнИцї умерла дит:Ина. �на 
ю1Єла метїпь в дит:Ини. ДО флЄшкі, а на СЬВЇ'rНЙ вечір цїлком r6;ra вИй
шла на двер тай пообливала тим метїльом обійстЄ та хату своєї братової. 
Від того чьису нїчо у хатї не могло сї утр:Имати, анї курка, анї корова, 
анї кон:Ина, анї нїц. Що купит, тай ТО вдохпе. Братова війшла на біду. 
3а то, як умирала, то страшно копала. БИчим голосом ревіла, пїхто ДО 

неї не міх приступити, а очи її так понабігали, як гусїчі Єйцї. 
А що уна була чирівнИцї, то кажут так : На вешіrдень в проце

сийов нїколи чирівнИцї не обійде науколо церкви. А я рав умИсне rля 
дїла ва неу, чи піде разом в процесийов науколо церкви. "  Тай не 
обійшла. 

3ап. в грудни, 1 902 р., в Дрогобичи, від Олени Мос:щ Вол. 
Левинський. 

291. Непотрібпиu чип ів відьмою. 

До мого вуйка приходИла відьма відбирати молоко від корови. Мій 
вуйко буу отвартий, хтьіу йі напеуни ймИти. Хтос го парадну, абн 



181 

увьиу сьльубньі пирстиньі на сьльубний очкур на два кіпьцьі, вауиивати. 
�вьиу борону, сьіу ва борону. Дйви1' сьи, йде бfлий так:Ий хорт і стау 
коло хльіва, вачйу сьи огльидати. Той увьиу тотй пирстипьі, к:Инуу 
хортови на шй:йу, вроб:Ила сьи кобіта, уласпа сосьіда йиго, кума. І ві11 
варас в неу чин той робйу, жи нипотребний і доти йі мордувау, доки 
пи привнала сьи, шчо она йиму шкоду робИ:ла. РобИла му ш коду па 
коровах і на йиго майИтку на r'рунтьі, на вбіжу. І кажи : Чикай, куми, 
уже типер ни будеш мати жаднойі х:Иби, поки будеш жИти. 

3аІІ. в липни, 1 902, в Коропця, Бучацького аов. від Івана 
Василика. 

292. Нп жінка відчаруваJtа корову. 

Прийшла йидна жінка, йак то на віночки наворотнику навбирати. 
Н авбирала того ваворотнику (а то шче було досьвіта, до схіт соньцьи), 
а тота жінка видьіла, шо .  вона вбирала той наворотпик, ни сьміла ііі 
ньіц кавати. 

Тей вона десь ва дві годиньі іде корови дойіти ; бир(:J корову ва 
цицки, а с цицок пи йде молоко, іно кров. Но тей вже вара півнала, 
шчо то вова йі вже корову вбавила, али бире - радит сьи льудий, 
шо би робити. Льуди ііі радьит - кажут : Ідьіт під йійі корову, на
биріт того, на чім йійі корова лижит і піткуріт свойу корову і вара 
вам сьи молоко поверни. Али ідьіт досьвіта, абн вас ньіхто ни видьів 
вавит на доровьі. Бо но вас хто вобачит, то корові ньіц ви поможи. 

Али вона фстала досьвіта, іде, вдибайи йі йакись на доровьі, тей 
вона сьи вже нирнула до дому. Дойіт корову, такой кров тиче. Фстала 
другий рас доеьвіта - внов Иі вдибав - внов вова сьи нирнула. Стала 
внов досьвіта -- іде, вже ііі ньіхто ни вдибав. Прийшла до тойі самойі 
чарівницьі, шо йі молоко відібрала, Лижит корова. Та корову вігнала, 
набрала того сьмітьи в вапаску припесла до дому, ввьила вогньу в ми
ску, посипала сьмітьи на вогонь, піткурила корову і дойіт корову -
вже ви  йде кров, іно вже йде молоко. Тогди кажи : Господи, слава тобі, 
шо вжем свою праць у відібрала ! 

3ап. 1902, в Будванові, Теребовельського пов. від Ганни Фелїцької, 
О. Деревянка. 

293. Як .Газда відвертав 'Чари від поров. 

Робило у мене дві чьильидини коло ячменю. Я вдоїв шість коро у, 
вігріу у кітлї. На той чьис прийшли вони д' хатї харчувати, тай пови-
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дїлп цу бербенипу, шьо я мау у ню сипати молоко вігріте. Вийшли 
воuи до роботи, а я всипау молоко у бербепиuу. Це дїєло си до обід. 
До полудни молоко в бербеници вшиптїло так, шо я сп спудиу. Виси
пау я це n1олоко дес, а на полудне прийшли они полуднувати тай л 
вапросиу о;щу, вдоїла три корові она, а я сам вдоїу три. Сцїдиу я то 
молоко, аігріу, всипау у бербени1�у, тай передше випарну судину, тай 
до вечера впоу вигнало молоко в бербеницї. У вечері я вноу висипау 
дес молоко свиням, бо ги;що було И дивити сп на него. Випарну вноу 
бербепицу, тай вже не просиу нї у хату, нї до помочи доїти, але иа
брау во;щ у коноуку, вииїс в корити, иїс і не обвирау си, принїс до 
хати, поклау на дошку, ни на вемл'ю, тай начир води мискоу рав в ко 
ноуки ·гай на відлєу усипау у миску кажучи : н и  девєть ; другою лижкою 
начер вноу в коноуки і на відлєу висипау у миску кажучи : ни в ісїм. .  -
Так девитьма лижками деввть рав на відлєу відсипау кажучи : н и  де
вєть, н и  вісїм, нї сїм, нї шіст, нї пИить, нї чотири, нї три, нї два, нї  
один. Потім у 'J'Y миску метау девять рав вуrлє (грань) і відгашувау 
кажучи, пї девєть, нї вісїм, нї сїм, нї шість, нї пИить, нї штири, н ї  
три, нї два, нї один. Тою водою побрюзкау на  відлєу корови, а вуглє 
васипау у воротях і почерес це вуглє перегпау корови. - Тай ві,11,так 
вдоїу корови, �ігріу молоко, ;щїдиу, в,сипау у ту саму бербеницу, тай 
І\!(1локо вже исїло си, йик усе ладно. Так л відверпуу чьири від короу 
і направиу. - Але тельи таки минуло сьи варав у ве<1ері ; доки л по
ноїу, телє ссало ; я повечьерау, вихожу, а телє вже l'отове лежит. -

Так усе па тельити си 3іИшло. А то котрась з тих робітниць певно 
таке уробила. Але в 1·ого чьису л вже нїколи такого ІІИ пициу. 

3ап. 1902, в Головах, Косівського нов. Л. Г<tрматїй. 

294. Господар і 'І{арівиицн. 

В котрімось то селї злапав Господар чиріви:Ицю на сьвета. Вна 
прийшла до стайнї, коровам молоко від.бирада. І'осподар вийшов до 
стайнї, а виа цїлком гола, як на сьвіт пуст:Ила мати. Він ї 3Лапав, пе 
ревивав та тримав. А вна вацїла сї прос:Ити. Дала му десїть риньськіх, 
а тон нустнв ї та дав покі. 

3ан. в сїчни, 1 903 р., в Дрогобичи, від :Ку•шндиха, В. Левинський . 
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295. 3JtoвJteua відь.ма. 

Буу Іван коло вольіу скарбових, коло віпаьових, а Михайлом Ма
рИашем. Тон Миханло важи : 3аутра Йури, ходИ, Івани, до мени, будем 
ночувати. - Прих6дит Іван до него, наварИ:ла жінка нироrіу, сьідаИут 
оба, пови•1ерин : Ходьім типер до хльіва спати. -- УвіИшлИ вони ДО 

хльіва, посьідали ва двері, нас:Ипау він проса, Иак вв:Икли на Йура, аби 
відьма тото віабирала ; Иак віабирайи, то Иі тоrд:И вольно молоко відо
брати віт корови. Льиг Iвarr тай спит, а іll'rифан аакурИ:у си тай сидИт. 
Д:Ивит с1,и Штифан, Иде кігка. 3лапау Ніні до рук, просит сьи у него : 
Штифани, пусти мине і пи  кажи ньікому, шчо сх6чиш, то будеш мати . 
- Ньіц Иа  у теби ни хочу, тьІлько хочу, абИ:м внау, ш чо ти йи  ва 
одна. -- Йа сьи тобі ни  привнайу, бо ти пофалИ:ш сьи льудим, шчо ти 
мине Имиу, шчо йа Ии відьма . ...,.. Ой ни  скажу, тьілько йа хочу, шчобИ 
ти пь іколи ни була у мени. - Йа у теби більши ни  буду, і х отьбис 
ни мау віт корови лише фіст, то молока будеш мати, кілько схочиш. 
llpИ3HaJia сьи вона німу, шчо вона ва одна, ЙустИ:на Гуцман і він 
йійі нустИ:у. 

3ап. в липни, 1902,  в Коропци, Бучацького пов. від Івана 
Кіндрата. 

296. Відь.мі ааJtежить иа таuпї. 

Пришла відьма до воріт. Так чоловік поклав борону на  ворота. 
Вона собі ворота вітворила і війшла. Війшла до станнї - варас вачєла 
корови будити. 3будила корови вачєла доїти. Він лиш 1•им  курієм в дввона 
в л сел ваквнуу та Имив так. У вів ї до хати. - Вона си просила так, 
кавала, шоп пустити, то буде чоловікови молоко ріками тичв, лиш шоп 
нїкому пи уповідав. А він добри ї вібив, тримав до полуднє, тей 
тогди пустив. 

3ап. 1903 р., від Параски Андрілщук, у Видинові, Снятинського 
пов. О. Деревлнка. 

297. Відь.ма в постати суии. 

То йиден господар тут у Пужниках, Хашчеуский, мау шчось три 
корові. 'Али він на Йури рано устау і уаьиу сокИ:ру і й шоу собі ци 
до льіса, ци дроу урубати. ДИ:вит сьи, а 3 йиr6 стайньі вибіrайи сука. 
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Той тогдИ туту сок:И:ру ва неу ю\:нуу тай скальічиу йі ногу, тай собі 
пішбу, а сука поскакала у сило. Приходит до хати потому, тай кажи 
до жінки, жи в пашойі стайньі йакась в:Ибігла сука, али йа йак кИнуу 
ва неу сок:Ироу і росюі:у йим йі ногу. - А жінка кажи : Хто внайи, 
шчо то ва сука ? Чо . вона мала йти до стайньі, йак стайньи вапиvта. -
Пару день слухайут, а то йіх сусьіда, Карпіньска, скальічина дужи на 
руку. По тьім вонИ дьійшлИ, шчо то ни була сука, тьілько тота сусьіда, 
котра сьи доуший чис на руку гойіла. 

Зап. в липни, 1 902, в Пужниках, Бучацького пов. від мами. 

298. 3 собаllи ві,l.jЬМа. 

То буу такьий хлоп і рав рано устау він і йде по-пад воду і во
бачиу, шо ходи йакийсь пес ; а то ше було перед сходом сонцьи і він 
вачьиу кричьити : Гутю ! гутю ! і йак мау йакоrось костура у руцьі 
і кьщ1уу ва тим собакойу. Собака скочила у воду, тей переплила на 
другий бік, тей вробила сьі кобіта в нейі тей кажи : Овва, і шось ми 
вробиу ? Тей вабрала сьі і пішла, і то була відьма. 

3ап. в жовтпи, 1903, від Б. Адамовича, в Камінцї Стр. А. Ве
ретельник. 

299. Ві,!.jьма в пост·ати свииї. 

Шли мама, дивйит сьи, біжит йакась свиньа. Перебігла коло них 
тей прибігла до тои1 сосьіди, де вони йшли. Тей тота свиньа хтьіла 
хлопцьі покусати на подвіру. Хлопцьі скричили : А цьу, а цьу ! Тей 
алапали туту свиньу, привели до сьінніІ: і кажут : Будем рівати свиньу ! 
:Кажи хлопиц до хлопцьи : Йди ва коритом. - Принесли корито, бирут, 
роспальуйут ф пйицу, грійут вокріп. �творили хату. Вокропи скіпайут 
і та свиньа вже так тихенько сидит. А шче фпирет, вакім мали палити, 
то врівали кавалок вуха. Е, пішла свиньа ва двері. Дивйут сьи - стойіт 
жінка. Так вони вобачили жінку, вдивували сьи, шчо жінка бив вуха. 
Пішли, шукайут свиньі - нима. А та жінка просит, шчоби йі випустити. 
І вони подивили сьи, шчо ва йидна, посьмійали сьи і випустили йі. По
тому туйу жінку навивали : " Чарівницьи" ,  . свиньа бив вуха " .  

Зап. 1 902 р . ,  від Я:ндруха Стецїл, в Будванові, Теребовельського 
пов. О. Деревинка. 
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300. Підтtоваиа відьма. 

'Го у йидньім сильі у дворі служ:Иу пастух коло корбу і він коло 
тих корові.У ваужди ход:Иу і нучувау там. 'Али на Йури д:Ивит сьи, при
ходит кобИ:ла до ст:ійньі м:�іжи корови. Той тогдИ увьиу коб:�ілу ва гр:�іву, 
пирикидайи ногу бив ньу і сьідайи (вітчишіу ногу тай так пириюінуу 
- вам. Філька), йіди просто нейоу до скарбового ковальИ, у ноч:И 
і кл:Ичи йиго : Йівани, Йівапи, уставай. Пан кавау, аб:Ис ту кобИлу оку
вау на рано. - А він кажи до него : Привидеш рано, тай йа ти окуйу. 
- А той кажи : .Куй варав на усьі штИри ноги, панови кончи траба. -
Той устау, ровьігріу вогонь, увьиу піткови і поприбивау до усьі штир6х 
ньіг. Той приві.У кобИ:лу коло стайньі тай пуст:Иу. ДИ:вит сьи, а кобИла 
йде у сило. Той тогдИ вирнуу сьи, ночуйи до дньи. Рано приходит до 
дбму на обfд, погльидайи сьи, йигб сусьІди десь ни в:Идно. Приходит 
він потому на вичеру, то самош так. 'Али другий день йак прийш6у на  
обfд, піш6у до  сусьіди чось там жИчити. Приходит до  хати, а сусьід 
лиш сам сид:Ит у хатьі. А він тогдИ питайи сьи : Куми, а кума де ? -
А вона с печі вітвивайи сьи : Ай, кумочку, тай ви пи внайите де ? -
А він тогдИ д:Ивит сьи на той піч тай кажи до нейі : Віткиж йа  можу 
внати, де ви ? - А чум уж, йак йисте мине тойі ночи кували ? - Ба, 
І\ажи, то йа вас ? Йа ни вас, йа коб:Илу. - Ай, кажи, де кобИ:лу, ди
віт сьи на руки, йак ви миньі поприковували ?  Бутьте, кажи, такі добрі, 
роскуйти мине, най йа ни с:Иджу на печ:�і. - Таж йа, кажи, ни ковалі, 
аб:�ім вас роскувау. - Йа сьи пирик:�іну у кобИлу, а ви мине видьіт до 
ковальа ДО тбго самого і аб:И мине роскувау. Шчо схочите, то йа вам 
ва тойи в:�інагороджу. - І роскувау йі Еоваль і вона потому гойіла 
сьи доугий час. 

3ап. в липни, 1 902, в Пужпиках, Бучацького пов. від мами. 

301. Відьма тtoбuJtOIO. 

В однім місьтї жив кравець так:Ий хлопський. А майстрова була 
чирівнйцї. Рас чилєдпик вибирав сї на селб на  роботу від того кравцЯ:. 
А майстрова впала о тім. Тай що вна вробИ:ла ? Я:к вже чил6дник був 
ва містом тай так вИпало, що серед півночи йшов дорогов черев лїс. 
3 одного боку лїс і з другого боку лїс. Я:к прийшов на ровдорожє, ди
вит сї, а серед дороги стоїт коб:�іла. Він сї настрашив, бо не впав що 
то ва біда. 'Але перехрестив сї тай йде далї. Вже бливько коб:Или, 
а .коб:�іла до нього тай не пуска�. Він що роб:�іти, вже му всr..о єдпб, 
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в:Искочив на коб:Илу, тай fде в пев в село. 'Але бо то коб:Ила не хоче 
їхати. Він бичовцем кобИлу по хребті' тай поїхав. Входит до села таіі 
просто до ковалЄ. Будит ковалЄ : Вставай, кілько хочеш, то дам ти, під
куй ми коб:Илу. А она була не підкута. Підкув коваль кобИлу. А чи
лєдник підкуту кобИлу пустив. На другий день майстрова стбrне. Ди
вит сї, а майстрова на руках і ногах має приб:Иті підкови. 

3ап. в сїчни, 1903 р., в Дроrобичи, від Ів. Бориславського, В.  
Левинський. 

302. Відьма ситом. 

Чарівницьі відбирайут коровам молоко, чирис тони траба корову 
піткурувати. Вона часом пирикини сьи ф сито так, жиби Иі  ньіхто н и  
півнав. А йак хто вовие то сито до хати і буде тримати три дни при 
кобици, то воно вробит сьи бабо в і дасьць тому, шчо він схочи, жиби 
йио йі пустив. 

3ап. в Будванові, О. Деревлнка. 

303. Н"« ро311,обути багато .мoJtO"«a ? 

БЬІу йиден Ньімець і п ішоу у ньімецькЬІй край, у Ньімешчину, 

і вайшоу до НьІмцьа на ньіч. 'Али тото бь'rло перед Йірйом. І бЬrла 
там стара НьімчИха. І він спау, а уна си простерла  на вемльу хус1·ку 
і шчось над неу ворожй:ла ; мовила : о куждойі х:Ь1шrш по шішцьі ! -

'Али десь пішла, може то див:Ити сьи по ввівдах, а тот Ньімець сьа 
схопИу, тай тойі хусткЬІ кусень удер собі і льіr виоу. $іже увійшла, таИ 
не уважала на тото, жи він удер. І він сьа вернуу домі.У, уаьау тоту, 
кусень, хустку, простер собі десь ·rам на вемльу і мовит : о куждойі 
ХЬІШКЬІ по мЬ'Ісьцьі ! - Йак ваіішла сметана йІхати, найіхала поупу 
хату ; і ТО Не же' бьіло де ІІОТОКМИТИ J ХМЖИ, али лопатами ВЬІГОртаЛИ 
на двір в ХЬІШ. І днесь у нас сут ШЧ9 такі, у Ньімцьіу, жи внайут 
тото, жи шче тьілько молоко майут, йак воду. 

3ап. в мартї, 1899, у Мшапци, Старосамбірського пов .  в ід Гриця 
Олїщака Терлецького. 

304. Й"« 'ЧоJtові"« І{Оїв терJtицю. 

Буу чоловік і жінка. І йак вона пішла до міста, росказаJІа йиму' 
шчоб:И падойfу молока. А він вітповіу : Ввітки падойу, Иак пима корови ? 
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- А вона ииму кажи : Коби ноги та роги, а молоко буде. І кавала 
йиму, абн дойіу терлиць у ;  най вИтьагни кілок в мечка і спростуй.п ва
місьть дьійбк, та н ай дойіт. - Йак вачинау дойіти і кава.У : Дьій сьи, 
молоко. А й.ак покидау, то мау кавати : 3астановИ сьи, молоко. - А він 
вабуу, ш чо вона йиму роскавала і ни внау вастановИти, то моJrока на· 
бігло ДО вечира, ваким вона Прийшла, піу сьінnй, ЖИ НИ було де стати" 
Йак сьи сусьіди довідали, то усьі сьи повбігали і віт того чису впали,, 
ЖИ вона відьма, ЖИ віт усьіх корбу МОЛОКО Вітбирала і ДО СВОЙі СТЬИГаЛа, 

3ап. в липни, 1 902, в Пужниках, Бучацького пов. від Тимка 
Грипишиного. 

305. MoJtOl(,O в обрутєицї. 

Рав в:Игнав у нас (в Нагуєвичах) господар на Юрє сво} кбнї. ДИ
вит сї, а на толоцІ чирівн:Ицї с кіпцем тай цїдилцем вбирає росу тай 
все : Мій хосен, мій хосен ! -- Хлоп вввв тай відпутав конї, ввєв обри
кінке тай вац6в ВОЛОЧН ПО траві. П рИЙШОВ ДО хати, ПОВіСИВ обрИRінке 
на стїну, а в них молоко те<Jе. Що то він того молока навбИ:рав то 
страх І А ЛІОДЬОМ всїм покавував на покав. 

3ап. в сїчни, 1 903 р., в Дрогобичи, від Лллюка з Нагуєвич, В. 
Левинський. 

306 . .Нл Жид вробив вбuтl(,а відьмам. 

Рав повиход:Или чирівниц1 на толоку на Юрє тай вбирают росу. 
Як натрафєї на корбвєчий сьлїд, то все цїдильцем та скопцем махают 
тай говорят : Косен, косен". Так йідна була на іднїм кінци толоки, 
а друга qирівнІщї на другім. Тай чути все по т6лоцї : Косен, косен. 
А вийшов Жид в корчми тай під корчбм на толоцІ став паскудити. Як 
увИдїв чирівнИ:цю тай лк почув " косен, косен" тай собі : Та вовьми си 
і мій косен ! А сам вабрав сї до корqми. 3д:Ибуют сї обі чирівн:Ицї тай 
єдна другій каже : Та моє, каже, молоко таке смерд6'Іе, що не можна 
сї нахилИти, то певне ти менї таке вробИ:ла. Тай сї вачіли обі свар:Ити. 
А тотб вИ:нен був Жид. 

3ап . в сїчни, 1 903 р., в Дроrобичи1 від Івана Боорцсл:авськоrо, 
В. Левинський. 



307. Яи иаіtмит виNивав відьму. 

Була йидяа чарівницьи, тай вже йі фстидно було самі й·rи пожи
ток вбирати, бо йі льуди вже впали, та вже кричили ва нев. Али вона 
попросила наймита свого, аби наймит пішов, та йійі пожиток вбирав до 
йійі корови. Наймит кажи : Добри, rосподини, - йа піду - скажіт 
м:иньі, йак вогорити - йак шиптати ? - Вона йиго вбудила досьвіта, 
до схіт соньцьи, дала му к осу в руки, тей кажи : Йди там на туйу 
ловку тей вбвьмиш косу в руки, тей все жибис кавав - шо шарнеш 
косов, тей скажиш : Семисіл по сьім пожитків до нашош корови. -
А. наймит кажи : Добри, добри ! Йа так скажу ! - То все, жибис так 
кавав по три рави. 

А.ли наймит ни дурний. Шо потьигни косов тей кажи : Семисіл по 
сьім псів до нашойі корови" . і так скавав три рави. Приходит до дому, 
поставив кбсу на кілок. А ш чо, кажи rосподиньи, кававис так, йак йа 
кавала ? - А.йа !". Йдьіт миньі дайти йісти, бо ііа вже й істи хочу ! 
Ше наймит ни повобідав - л11тьит пси, йак скаженьі -- просто до 
корови. Корову ровжерли, ровірвали. rосподиньи стала тей кажи : А. то 
шо сьи стало ? А. тиш, кажи, йак кавав ? - Та так, rосподини, йакисти 
ми кавали - - кавалисти ми : Семисіл по сьім псів до нашойі корови ; 
йа так кавав. -- Йа тобі кавала : Семисіл по сьім пожитків до нашош 
корови. - йа був спйичий - йа ни  чув - йа ни вровумів добри. 

Зап. 1902, в Будванові, Теребовельського пов. від Ганни Фелїцької, 
О. Деревлнка. 

308. Ял парубои їздив ва відьмою. 

То йідин парубок служиу у йіднойі богатоііі удови, шо була відь
мойуо Рас у ночи ни міг він заснути і диви цьі, а та удова устала, 
пішла до припічка, увьала там йакойісь масти, підмастила сьи і фйу : 
сьіла на коцьубу тей пойіхала у окомин. Тей той парубок устау, ви
шукау ту масьць, підмастиу сьи, увьеу лопату, сьіу і сибі пойіхау 
у окомин. Вийіхау на двір, тей йіди у повітру, аш прийіхау ва село на  
границьу. Диви цьі, а там поуно аш чорно тих відьміу. А та  йиго ка
жи до неrо : А. ти чого прийіхау тут ? - А. він ньіц. Тей вона посадила 
йиго на терлицьу тей він не хотьичи вачау кавати : Ди-ди, диди ! Диди
дидп ! - Тей пойіхау на терлицьі аш до дому. Прийівдит1 а 1•ут neG 
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аискакуйи в ва плота і укусиу йиrо і він васлап с того і лижау шось 
три місьицьі і потім та баба ни хтьіла ЙИІ'О більши уаьати на службу. 

3ап. в червни, 1902, від Бартка Адамовича, в Камінцї Струми
ловіИ, А. Веретельник. 

309. ПocтpiJtena відьма. 

Нибішка Гулька в Браташіу, то таки була відьмойу і чар1уницийу. 
Рав мойі тато пішли ві стрільбойу на попову і ваблудили в Теребіль 
ских ловах і блудили і блудили, а ш  нарештьі вийшли н а  поле і дивльи 
цьі, стойіт білий пес, А вони крикнули : "а тю-га ! "  і стрілили до нейі 
долом вайачим шротом, бо сподьівали сьі1 шо то не простий пес. На 
другий день пішли вони до Гульки, аш приходьит, дивльи цьі, а Гуль
ка на пйецу лижит . А дочка йі кае, шо мама упали і руку вбили. Шосr, 
ва тиждинь пішли до салагуба, дали му  пйатку і він скавау, шо він 
дубовау в Гульчинойі руки щрі·r. І тогди впали тато, шо Гулька прау
дива відьма. 

3ап. в липни, 1 902, в Сїльци Беньк., Камінецького пов. від Ми
халка Горобця, А. Веретельиик. 

310. я� парубо� cnaJtuв відьму. 

� йидньім сильі булб Дві відьми : йидна мала енна, а друга ни 
мала дьіт:Ий. Прос:Ила вона тбйі старшойі, щчобИ йі пуст:Ила енна у 
службу. А він йак стау служИ:ти і дужи підупау на с:Ильі і пожбук на 
тварИ. А вІдьма півнауши по свому с:Инови, бо вона сама на тьі дор6зьі, 
жи так чарувала і вач:Ила питати : Шчо тобі такого ? - А він вітпо
відау, шчо йиму дОбри. Вона Ііиму дайн статком йісти і пИ:ти. - А мама 
вітповіла : Шчо с тих добИ:ткіу ? Она па тббі йівдит по границь6х ; 
сама сьи обиртайи у ковака, а тибе у копьй:. - 3роб:Ила сьвічку в упр
лИ:х в лбйу, шчобИ йі пітпашіу, йак буде сьи шихувати на ньім й іхати 
(то пеуно, жи то булv на сьвитбrо Юроrо ) . А йак сьи влагодила ДО 
обйівду гранИ:ць, то він йі тоу сьі•шоу спалИ:у, шчо на рано пи впали, 
шчб сьи в неу стало. 

Вал. в липни, 1 902, в Пужвиках, Бучацького пов. від Тимка 
Гривишипого. 
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311. Bi,lJ,ЬMa, привва1tа 'Чарами. 

Господар сельанйн тримау собі .корову. Али у йидньім часьі нагли 
молоко сьи вьіпсувало, а у рештьі і .корова ни хтьіла го давати уже, 
.котра до тих час много і файного молока давала. Думайи він, шчо с тим 
робnти, ІІІЧО при корові НЬЇКОГО НИ алапау і нагли аьіпсувала СЬИ. До
відау сьи він о Иидньі ворошцьі, котра вгадувала, шчо кому сьи вле 
де ста1rо і удау сьи Д() неііі. Оповіу брак корови своііі, а вона му  на 
тото вітповІла : Твоііа корова віпс6ваяа від Иидноііі чиріунИ:цьі, али ііа 
тибе поучу, ІІІЧО маИиш аробИ:ти. Вовьм:И кусинь полотна сирого і де
уйить шпильок і рано аби жінка у горньИ:ти варИ11а, а ти абИс с r. и  
скриу . на  обісьтьу і абИ:с пильнувау чиріунИ:цьі, бо колИ буде кипіти 
полотно йі шпильками, то вона мусит прийти на твойи обісьтьИ і ко
нечни ІІІЧОСЬ мусит увьИ:ти. Отжиж той господар тойи усьо учин:Иу. На
коли кипіли шпилькИ с полотном ,  прибігла чиріунИцьи і спіт шопи ви
тьигала скру·rиль СОЛОМИ, ІІІЧО була ваткана дьіра Від вавіву СЬНЬЇгу. 
А господар скриу сьи у стодольі сь цьfпом і читувау на туйу чиріу
нИцьу. НаколИ спіт шопи скрутиль соломи тьигнула, вИхопиу сьи tо
сподар с стодоли і чиріунИ:цьу цьіпом почистувау так, шчо аж упала . 
І увьиу, кИнуу йі у воду і кажи : Доти будеш мокнути, доки mиньі сьи 
молоко ни верни. - Прирікла му чиріунИцьи у водьі, шчо молоко прийде 
на місци і біJ1ьши шкодити ньіц ни буди йиго корові, лише аби вйпу
стиу йі в водй. В:Ипустиу господар йійі і корова молоко навад давала, 
йак і передом .  

Зап. в липни, 1902, в Пужпиках, Бучацького пов. від О .  Ро
аовського. 

312. Відьми повгоиювшпі до хати. 

J1ак йа  буу у Тоустобабах у ковальИ і робИлисмо у кувьни, при
юха.у хлоп с Еіньч:И:к в робото у. Йак скінч:И:лисмо роботу, приньfс той 
r'осподар могорИ:ч ; сьіли ми у хатьі і вачИли пй:ти той моrор:И:ч, а май
строва даии аакуску і скаржит сьи, жи хтось попсувау йіИі корову і ни
mа молока. ПИрит часом корова сьи дойаJІа дужи красно, а типер трудно 
до нені приступИ:ти. Йак тоИ tocnoдap тойи вй:слухау, приобіцьй:у йі 
у тьі хвИли усьі чиріунИцьі склИкати до Иійі уласпоИі хати . І кавау 
миньі принести с кувьньі долото. Йак Иа  приньіс долото До хати, увьиу 
він йиго від мени, обііішоу в ним три рааи падокола колй:ски, у котрі 
лижала маленька дитИна. Шчо він шиптау, то того ни виаііу, бо шиптау 



потИхо і вастромиу долото у колИску дитИньі у ноги тогдИ сьіу дальі 
до могоричу. 3ачиюіним піти дальі, шче ни устиг маистир нальльати 
одну порцину, нак приходит одпа баба і питани сьа, на шчо тот6 до 
лото він тarr. устромИу ; кажи, шчо вона ниму ньіц ни вИнпа і нан він 
йіні ни вислаульанн поміж льуди. Шче вона ни скінчИла свону бесьіду, 
йак вачИли сходИ:ти сьа більши і зачІ�ли просИ:ти, абИ він ніх пустИу 
І вноу кажут, шчо : Ми тобі ньіц ни вИнни, ни чіпай жи нас і ни ви-. 
слаульан нас, шчо ми нист ва йидньі, абн л ьудн потьім нас ни чирнИ:ли. 
А він нім на то вітповіу, жи доти ніх ни пустит, доки ни посходьит 
сьи усьі, кілько ніх йи тутка у сьім сильі і ни приобіцьИйут, шчо 
бfльши тому ковальови шкодити ни будут. Йак посходИ:ли сьи уже усьі 
і вачИли йиго сИльно прос:Ити і обіць:Или, жи більши шкоди жаднойі ни 
понисе с коровоу, тілько жибИ він ніх пуст:Иу. Він тогдИ вИнмиу долото 
с колИски і усьі в вилішоу подьакоу поросходИли сьи до дому. 

Зап. в липни, 1 902, Е Нужниках, Бучацького пов. від брата 
Гілярка. 

313. Що дїєть ся в відьма.ми 'Na друеі.м сьвітї. 

Знали сьи йидньі сватИ чИрив друrи сило : йидньі бул:И у нидньім 
сильі, а другі у другім.  Йидна сваха мала енна, а друга доньку. І йак 
приншла на пра;шик до тойі, шчо мала доньку і увдрfла у тойі багато 
набілу : молока, сИра, масла і кавала свому сІ!нови, шчоб:И сватау тойі 
відьми  доньку, шчобИ й у нас було тьілько набілу, нак там. А йак сьи 
дьіука віддала на друти сило, та нак ни було набілу доти, так і потому. 
А тешчи нагна11а ні до свойі мами, шчобИ йі пауqJіла, абн й у нені 
було ТЬІJ!ЬКО набілу, шчо у йійі мамн. А й ійі мама уаьИла багато с:Ира 
о І • r f • І о.!! І / , о r 
І масла І ааrшикала доньку І своиу сваху, дончину тешчу І кинула на 
стау сир і масло. Йак сьи влетьіли усьі rоробцьf і нашчіркИ, й риба, 
Ш'ІО ТЬІЛЬКО було J водьі і на водьі, і ТО усьо ровриВаЛИ сир і масло. 
А відьма кажи : Ни лакімти сьи на чаріунІ�цтво, бо так на тамтьім 
сьвітьі будут ваші душі роаривати. 

Зап. в липни, 1 902, в Пужниках, Бучацького пов. від Тимка 
Гринишиноrо. 

314. ГуцуJt відьма1'. 

Ішоу Гуцул рав до Браrишива до йаконіс ворошки, жи му вле 
у дома у спокону. 3дибау сьи в ним йиден чоловік і кавау ниму : ВирнИ 



192 

сьи, бо йійі уже нима, бо вна умерла у тім року самім. Ожи він ро
сповідау тому чоло віко ви, йак сьи вавирнуу до дому, шчо мау у дома 
ва ниспокій, бо той чоловік питау сьи йиг6 : Шчо ти так, чоловічи, 
ходиш по тих ворошках ? - А він кажи до него : Йа уже так три роки 
ходжу. Таке майу нишчісьтьи у дома, шчо ни можу у дома бути. І ма
й:Итний йим, шчобим ш че другого вапоміг, а й:Иднак про те мушу вапо
магати ворожбити тай ворошкИ тим май:И:тком, шчо ми мій брат дау. Мій 
брат буу дуже вил:Иким планетником і внау навіть, колі умре. І кавау 
ДО мени : Брати ! Йак ми вробиш ту вольу, шчо йа тобі кажу, то будеш 
мау цалий мій майеток, воставит сьи тобі, бо йа буду того і того дпьи 
умирати. - Чуму йа тобі, брати, бим ни  вробИу ? СкажИж меньі, шчо ? -
Йа тобі скажу. Йак йа умру, то у тьі хвИли вас ьвітиш трійцу і мине 
опциркльуйиш надокола тоу трійциу, тай ми ньіц ни буди. І більши 
ньі1� ни маниш ДО роботи. Аб:Ис ни бойау сьи, бо до теби будут йти 
коти рувьньі, мИши, ввірі такі будут напар:Ити на хату, вмий т ака 
іскри буде пускати в{)гньиньі с п:Иска, а ти абн сьи того ни страхау, 
лиш тьілько трійциу мньи опциркльуйиш і ни бій сьи того ньіц. І так 
само у церкові, йак мньи вовьмут до церкови, жиб:Им цалу ньіч лижну, 
а т:И коло мени мусиш сидьіти. Тобі буде н апар:И:ти, ті шатани, вдавати 
тобі сьи буде, жи то валИт r.ьи церква, али більши ньіхт6 ни буди вИ
дьіти, жибИ хто буу, лиш тьілько ти. Другий день рано йак мньи вов
мут до гробу, то у гробі опциркльуйиш мине тоу сьвічкоу і вробиш 
собі таку бутку над гробом і будеш сидьіти там ; то тобі буде сьи по
кавувати рувьний вогонь, голоуньами у теби буде кидати, рувьньі копьі 
будут на теби литьіти, али жи ти абис сьи ни бойау, бо йак бис віт
ступИу від мени, т6 би шатани мине рвали у повfтьу по кавалку. І по
тому підиш собі рано до дому. - І той брат так вробИу. Відбуу свойу 
службу, приходит до дому і йцго сьи жінка питайи : А шчо там було ? 
- А, кажи, шчо, пуджило мньи, кажи ; жінко, йак бис відьіла, то 
штир ма кіньми на мени пакували йакіс пани і .  так бл:Иско, тай ни можи 
віскочити ; вогнем у мени кидало, пси рувьньі на мени литьіли, цалу 
иьіч. 'Али йа сьи иьіц ни бойау і Богу дьИкувати відбууйин св6йу 
службу. До пй:Итого дньи жінка му умерла. Ожинну сьи він в другоу, 
так сами й в другоу пожну ш чос місьиць і худобу му душИло у стайни, 
річи йак си поспр:Итуйи, то му пороскидайи усьуди. Йак ль:Ижи спати, 
т6 му двері підопри - доста му робИло вбитечни усе . Він увьиу тай 
у други місци сьи побудувау і так само у другім місци. Стратиу сьи 
той Господар, посьв:Ишчувау, то служб:И наймау, ньіц му то ни  помагало ; 
аш такі мусьіу піт:И той І'рунт, т6го планетника, на ворошк:И: і на во
рожбити і ньіц в него нп було. 

3ап. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Івана Мельничука 
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815. ЛІl ЗЯТЬ ДОЇа)ав Іlі'UЦЯ ТЄЩі-відь.мі. 

В єдпїм селї була вдова чирівпИцьі. Мала єдиначку та єдинака. 
3 другого села ходив до тої єдиначки парубок па вальоти. Ходив доти, 
аш сї ожепИв. Я:к же сї оженили, то якось равом мешкали у вдовИ. П о  
якімось ЧЬИСІ жінка попала в т6жу; Стара чирівнИ:цї і жінка спали 
в хатї, а єдинак і вять пішли до стодоли. 3єть впав, що стара чирів
нИцї. 'Але чирівнИцю не мож підгледІти, бо впа варав чоловіка вачує. 
Треба вИ:копати дерна в вемл!, пакрИти тим дерном голову тай так 
МОЖПа ЧИріВННЦЮ 3ЛаІІаТИ ПрИ роботЇ. ВИкопав 3ЄТЬ дерна, ПОкЛаВ па 
голову тай підійшов під вікно тай сї дИ:вит : Жінка на ліжку стогне ,  
а стара тримав в руках дитИну. (А то вже дитИна народИла сї) .  lІоло
жИла дитИну на лавку тай каже до дитИни : Перелети ПОJІе ! - А ди
тина в лавки па лїжко лише фіть .  - Переле·rИ поле ! - А дитИ:на 
внов в лІжка тай па лавку фіть. А вєть сї на всьо дИ:вит. Але впаєш, 
каже стара до ЖІНRИ : Маємо, каже, нове, то мусит піти старе, мусит 
бути твому чоловікови смерть. . . Але доньRа, н!би жінка, просит : Та 
дайте поRі чоловіRови, він таRИй добрий. - Но, то син мусит пітИ -
каже стара чирівнИцї. (А у чирівпиків таке є, що як нове сї народит, 
то старе сї тратит). а оберну сї в Rітку тай піду до стодоли та му 
виссу ВСЮ кров . . .  Я:к ТОТО почув ВЄТЬ, тай шусьть ДО СТОДОЛИ таки 
в л ер ном па �·олові, бо так го чирівнИцї не увИдит. Тай сї д:И:вит, що 
то буде. Аж ту двері від стодоли скрип. А в перИ:ло кітRа скочила. 
Я:к чиші:ла сї аа пупець аубами, то ссала кров, ссала, поки не в:И:ссала. 
Я:к вже віссала, пішла навад до хати. А той синИще так Иоі!Rає тай 
йойкає в стодолї - умирає. А вєть в дерном внов під вікно 'rай �шов 
дИвит сї, що то далї буде, який тому копець. ДИвит сї : Стара чирів
нИ:цї, як не вачне блювати кровю. БИ:блювала всю кров. Я:к вИблювала, 
то ввела муке, аамісИла тІсто, вробИла плЗ:цок, та к:Инула у пщ. Я:к то 
увИдїв вєть, ва кламку тай до хати. - Ну, слава Богу, ЩОС влєгла, 
а як, цн легко ти бул б ?  - А жінка каже : От як ввичайпо. А він все 
сї дивит, то на стару uовирає, то у шщ. Як сї стара відвернула, а він 
с п6ца плацок хопнув, тай під полу та до стодоли - втїкаИ. - На, 
кажеІ вставай, їч СВОІО кров ! - Став син їсти тон плацок, тай поволи 
приходит ДО себе. 'Але ввть дерно на голову, тай під хату. Приходит 
Під хату, а стара ЧИріВЮІЦЇ СЇ роспипає. - ДивИ СЇ1 каже ДО ДОНЬке, 
може він, він пїчого не вИнен, увИдїв плацок тай хопив. 'Але ва то 
він мусит вг:Инути. Ти будеш вітром, а л буду вилами. Поїдемо в ним 
по пшенИцю. Я:к сї стане, так С,Ї стане. - Раненько, ш че темно булб, 
входит стара до стодоли тай будит : ВставаИте, поІдете н поле по пше
юіцю ! - Я:к !хати, то поІдемо ! - каже вєть . - Приладив фіру, тай 
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сок�ру ва ремінь. А стара чирівниц1 каже : Та сокЄру лиши в хатї, tам 
сї нам не nридасьть ; на що тото береш, л1пше в хатї лиши ! - Та 
чому, мамо, сокЄра в поли то вдасьть сї ; мене вовкИ нападут, а як сї 
от сорочка вломит, то треба ватесати. - По!хав. Їде він, їде, аш ту 
схопив сї вітер, дув, аш страх. ТоИ не може на вовї устояти. Він вИ
дит, що си не дасьть ради, шчо мусит впасти, чішів сокЄру вва ремене. 
Тай як падав, та в в:Или чах сокЄров, а вИли на двоє. Тай вітер нарав 
устав, всьо утИхло. Привів він вже пшенИцю, вложив у стодолї, тай 
ВХОДИТ ДО хати. ДиВИТ СЇ, стара На лаві лежИт така вакервавлена, ЦЇЛа 
в крови таИ тЄжко стогне. - Ходй, вставай , каже до жінки, по!демо по 
лїкарЯ: І - Жінка встаJІа, ввєла дит:Ину. Чоловік приJІадив фі ру ,  спаку
вав всї рfчи, посадив жінку 3 дит:Инов, вапрвг конї, свиснув бичом тай 
по'іхав в своЄ село. Над'їхали над ріку. - 3лїваИ, каже, берй дитИну 
та посадИ ту на берегу ! - Жінка мусїла так вробИти, бо так чоловік 
скавав. Лиш:ИJІа дит:Ину, а са»і пере!хали на другий беріг. Як пере:lхали 
то він до жінки : А ну, перелети поле ! - А жінка в плач, бо вабу ла 
чирувати. Далї си нагадала та до дитини : Перелетй поле ! - А дит:Ина 
черев воду фіть. - То так ? Так тї стара научй1rа ? - Як хопив ї, як 
вацвв обертати в своїх руках, то кров в неї текла, так бив. - Що він 
робит ? Кавав сї жінцї вІ!сповідати, дитИну охрест:Ити, сам при сповіди 
о всїм ксьондвови скавав тай так в сьо очИстив. Потому вни ще довго 
жИли, добре їм було тай всї лЮде їм вавИдували. 

3ап. в сїчни, 1903 р ., в Дрогобичи, від Івана Бориславського, В .  
Левинський. 

316. НороJІївна-ві/І,ь.ма. 

Буу у йидпьім крайу король і мау Иидпу доньку, шчо була с при
роди вапраулипа влим духом і мусьіла в влИми духами від льі1· двана
цьіть шчо ночи бавити сьи. Було тото королеви дужи ниприйИмпо, йак 
вія в:Идьіу, шчо йиго донька каждо:Иі ночи десь на вабаву на йакусь 
ВЇДЬЇЙДе ВіКІІОМ В вамкнеНОГО палацу і каждоЙі НОЧИ ДО ДВаІІаЦЬИТОНЇ 
ГОДІ!НИ ДеСЬИТЬ Пар ЧИривИкіу ростаНЬЦЬУЙИ, а він НП ВИаЙИ де, С КИМ 
і йак. І у жадин спбсьіб пи міг сьи від пені того довідати. ВИдьіу ко
роль, шчо Ииму тото пи прий:Импи, шчо він ни вна:Ии, де Ииго донька 
і с ким шчо ночи сьи вабаульайи, постановИу каждоИі н6чи дати жом -
ньира на пост від диуйатоні до дванацьитойі годИни у Иі:Иі уласьньім 
покойу, де вона спала, аби він Иійі донільнувау, де вона ходит і с KIJM 
сьи так вабаульа:Ии. Дау суровий накав , жи йак жомньир допідьнуйи, 
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то дьістани винадгороду аа тото, а йак нИ допільнуии, то маии три мі
сьицьі темного арешту . Прийш6у жомньир на пост у диуйатьі годЦньі 
і стау у покойу і стойіт. Приходит годИна йійі, шчо вона майи йти до 
влих духіу на таuиц, устаИИ королеуна і йде до шафи і виймайи фльашку 
опійум, льльИйи до кильішка і ньіби у рі чи жалуйи жомньира, шчо 3 ро 
ска �у  батька йійі мусит ю,іч  страждувати коло нейі і просит йиг6 , абн 
вИпиу кильішок rоріуки . Уаьиу бідний жбмньир, вИпиу кильішо& тойі 
горіу&и , бо він ни анау, шчо то опійум і йа& в:Ипиу, так на тьім місци 
упау і васнуу. Королеуна вьібрала чирив:И�ш у хустRу, оrворнла віRн6 
і полетьіла ДО влих дух іу. На дванацьиту год:Ину повирнула і чирив:Ики 
ростаньцьуваJІа і кИнула йіх усьіх у свойім покойу, а жомньир шче 
спит, бо оаійум ни вИйшоу а6 сну. Прих6дьит рано ж6мньира ввітти 
випускати, вИдьит, шчо чиривИки ростапьцьованьі, а ж6мньир сrойіт на 
ногах , али побільіу так, йак би а йакойі хор6би устау. Мильдуйут ко
ролеви, шчо чирив:Ики ростаньцьованьі, а жомньир ньічо ни видьіу, .ньі 
внайи. У сад:Или жомньира до темного арешту на три місьицьі. Потьім 
так сьи стало шче  с штирма ; вибирайут жомньира старого, аби йшоу на 
шесту ньіч на варту . Жомньир уже внайи , шчо піди на варту, а ни 
внайи, ШЧО СЬИ В НИМ стани, бойіт СЬИ, абн СИ .кару НИ васлужJіу і ДЛЬа 
відваги льfпшойі піш6у на кант:Ину ·rай напну сьи горіуки. 3акур:Иу си ,  
сьіу і думайи .  Аж йде до кантИни старИй дьід тай Rажи йиму : Чого 
ви, пани войак, думайити ? - Жомньир увьиу і оповіу йиму о усьім, 
а дьід л:о него вітповідайи : Ни бійти сьи, вам ньіц ни буди, али по
слухайти, шчо йа вам скажу. Йак прийдети на варту, то у тьі годИньі , 
шчо королеуна майн вітход:Ити на свуйу вабаву , буде вам давати трунок 
ПНТИ ; абНС'fИ ТОГО трунку НИ ІІНЛИ, а а рук ВО3ЬМІТ 1 ПОПрИ ННСОК ВИ
ЛЬЛЬИЙТИ аа опшИуку, а удайти штуку, шчости в:И:пили. І варав на тьім 
місци упа·rьти і васьньіт, абИ:сти моцно хропіли. А вона варав збире ч и
рив:Ики і у вікно отворИ:ни піде. А вам нати торб:Инку. Йак скоро вона 
у вікно скочит, так ви собі аа неу. І махнети торбИнкоу, а пИрид вами 
стани кінь, на котрого варас сьісти мусити і у моменьтьі йійі нирижи
нети ; а нати вам шп:Идьку, валожити си ва шИпку варас, про туту 
шпИльку вас ньіхтб в:Идьіти ни буде, така аачарована. І йак йі пирижи
нети, вобачити штИри срібних диривИ:нки при доро3ьі , а м:Ижи тИ:ми ди
ривинами сьтьіу вастелиний і на тьім стольі буде йідженьи і питьа на  
попас дльа королеунойі. Дб:Исти хутко в:Инили і вьвьіли і галусRу срібну 
уломали і сховали до кишеньі на анак, дести бул:И. І 3араа на коньа 
навад і виртайти сьи на свойИ місци, бо й вона сьи верни ва вами ва
рав чИрис тото, шчо попасу свого ни спожийИ. А йак прийідити коло 
вікна нават, с коньИ альіаити хутко, тоу торбИнкоу махнети, кінь внИкни 
а ви льигайти на свой:И місци, дести лижИли і чапіт, йак йисти �рапіли. 
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А королеуна сьи верни а дороги і чиривИ:ки ниростаньцьованьі принесе 
навад і льИжи спати : тьашко буди уадихати, а ви уставити тогдИ на 
ноги, ньіби сьи пробудити і будети до дньи стойати. А внак ньікому 
ни покаауйти, туту срfбну галуску. І жомньир так вробИу, йак му дьіт 
crtaвay. На другий день рано жомньира звітти увільнИли і притставили 
королеви, шчо чиривИки ни рОС'rаньцьоваш і . А король скавау, жи такі 
річи мусьит сьи три рави поутарИти і мусит жоуньир йти і другу ніч 
на варту. Другого вечира приходит жомньир на кантИ:ну і вИпиу вноу 
горіуки, вакурИ:у сп, а той старИй дьідок вноу приходит і кажи до не
го : 'Гак вробиш, йак йис учора робИу, лише де було срібних штИри 
диривИньі, то там будут нИньі волотьі. Жбмньир вноу так вИконау усьо, 
йак му дьід порадиу. У вільнИли жомньира другий рас с тбйі варти і від 
раву ваnовіли і на трету ньіч. Третого вечира приходит жомньир до 
кантИни, вноу вИпиу rоріуки, вакурИу собі, а той дьідок вноу приходит 
і кажи йиму : Сейі ночи вам буде найприкрішши, бо йак уже сьадити 
ва коньИ і будети йіхати, то сьи вдИблити рааом с королеуноу і в влИ
ми духами, ш чо будут по ньу йіхати. А будут там уже дийаминтові 
штири диривИньі при доровьі і вонИ при пбпасьі самИ будут і ви бу
дети разом в нИми. �же ни будети того йісти, аньі nИти, али галуску 
дийаминтбву уломити і сховайити до срібнойі і до волотойі, то буде ве
ликих три внакИ. І нагли стани пбвув кбло них і посьідайут на той 
повув вльі духи і королеуна і ви абИ:сти сьи тбго повову уqипИли, а ко
ньИ лИшити там, де дийаминтбві дnривинкИ. І сами пойідити равом 
в нИми на пльац вабави. Йак там прийідити, варав йііі:і с повову вовь
мут і ванисут до саль ; мувика буди гра1,и, а вовИ каждин 13 неу в особна 
таньцьувати . С каждим 3ЛИМ духом піде рав у таниц і чиривИки підре. 
А коло них буде сьтьіу вастелиний, йідьіньи і напИток прилагоджениіі: 
і будут годИну йісти, пИти і вабаульати сьи, а ви піт столом абИсти 
сидьіли і начиньи тотб дороге, лишкИ, ножики і відельцьі до кишеньіу 
абИсти вабрали. А наколИ учуйити гура ! до поіі:авду, абИсти варав на  
двір вИбігли і чіпали сьи  до  пойавду. Йак прийідити на місци, дести 
коньа лишИли, так варав на коньа сьндити і прийідити до в ікна і так 
врббити, йак упиред йисти вробИли. І жомньир так усьо учиюіу, йак му 
дьід оповіу. Другий день рано приходьит жомньири увільнИ'rи, вобачили, 
шчо чиривИки подертьі і вамильдували королеви, шчо ни вИпоуниу жом
ньир служби свойі, бо уже чиривИки подертьі. Кавау король жомньира 
ваклИкати і питау сьи йиrо, дльачоrо третою ночи ни допільнувау. 
Жомньир вітповіу : Йа допільнувау, али прот6кул вложу при панньі КО· 
ролеуньі. - Роскавау король доньцьі своіі:і прийтИ до пирислуханьи 
протокулу, абИ у живі очи прауду скавау, йак де шчо було. Прийшла 
королеуна. Жомньир вачИу протокул складати віт дерщойі н6чи, ііак віц 
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допільнувау. А королеуна вітnерла, шчо то не прауда, бо того ни було. 
А жомньир в:йймиу срібну галуску і покавау королеви і королеупьі : 
Майу внак, шчо піт такИм деривом приготоулени було ищло i питьи 
дльа нейі. 'Али жи він 3Ь3Ьіу і в:йuиу, бо борши там буу, йак вона, 
а ВОНа НИ дьістала ТОГО уже, ТО В Ирнула СЬИ 3 дороrи, бо НИ мала 
сИли там сьи дьістати, де йіхала. Королеуна ваполоньіла сьи вьі устИду, бо 
уже в:йдьіла тогд:И, жи там жомньир буу. 3а другу ньіч вложИу такжи 
протокул, йак ЙЇ допільнувау і покавау 30ЛотИй 3Bar;, котрій королеуна 
Иак увдріла, вач:йла сьи мін:йти. 3ложИу протбкул ва трету ньіч, йак 
було і покавау 3Нак, дийаминтову галуску і с пльацу 3абави начиньи . , , о,:, ,  • . , ...,, " � , � , • , столове, котрим юли І при ть1 м  скавау, у иании спосьш чиривики сьи 
подерли, почім королеуна ньіц сьи відоввати ни могла і вробИла сьи 
йако миртва, а на остатку шче сьи сnомогла на пару сьльіу, котрі ска
вала перит королем і цьілоу там комісийоу : RолИ віп такй:И мудрй:И, 
щчо мине допільнувау ва живота черис три ночи, най жи мине допіль
вуИи чирис три ночи і по смиртИ. Йа хочу бути похована у косьць:Ильі, 
бо йак мньи три ночи ни буди nідьнувати, то ни дам спокойу цьілому 
дворови ! - І у тьі хвИли умерла. 3робИли трунву і поховали йі 
у косьцьИльі на верха при ббцьі на посацьцьі. Uакавали жомньирови 
ітИ на варту до косьцьбла. Жомньир сьи dадумау і нрийшоу вноу до 
капт:Ини, в:Ипиу горіуки, вакурИу си, сьіу і думайи. Приходит 3ноу той 
дьідок і питайи йигб, ч6 сьи так аажурИу. Жомньир вітповіу : Радилисти 
мине добри у пиред, дай вам, Божи, вдороуйи, али хто мине типер по
радит ? Бо вона уже умерла і стойіт с трунвоу у косьць:йльі, а йа 
май у роскас ч:Ирис три ночи Иі пільнувати . І дужи ми типе рка страшно, 
йак миртв6го пільпувати. - Вітповідайи стариц : Ни жур:fт сьи ! При
крішши вам буди, йак упиред, али послухайти мбйі ради, то ньіц вам 
3ЛОГО сьи . пи стани. Першойі ночи підети па варту ДО косьцьола і вам
кнут вас самИх J КОСЬЦЬНЛЬі ; а ВИ абНС'l'И ВНЛЬіВЛИ на ХОрИ і СХОВаЙИТИ 
сьи до тойі фрамуrи під міх від 6рrана, бо вона буди шукати 3а вами 
по цьільім косьцьИльі і буди вас усьіма способами увивати, абИсти сьи 
відоввали тьілько до нейі, а ви аб:И сьи ньіц ни вітвивали, бо вона 
усьуда буде, у каждьім кутику, лише па хорах, там ни буди. І походит 
до двапацьитойі годй:ни і льажи пава;�, у трунву і вапре сьи, а ви  ТОl'ДН 
абИсти сьи уже ньіц пи бойали. - Другойі нбчи сховайити сьи ва 
віутар  матки б6жойі, бо вона усьуди буде ходИти і буде вас увивати 
і благати, абИсти Иі сьи підвивали і покавали, али у жадин спосьіб ни 
відвивайти сьи. І вона павад по дванацьитьі поверни до трунви і вноу 
сьи вамкне. І тогд:И вноу абИсти сьи уже ньіц ни бойали. Третойі ночи 
буде вам найприкрійши, бо у каждьім місци буди, лише ни буди 3а 
трупвоу свойоу віт сьтьінИ. йак прийдете до косьцьола, абй:сти сьи 
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утиснули лежити аа йійf трунву попри сьтьшу . НаколИ вона трунву 
отворит свуйу і вас вікком прикрИйи. І буде вноу вас увивати усьільа

кими просьбами, абИсти йі сьи пока:зали і кажди місци пиришукаии ва 
вами, а ва трунву свуйу ви погльани і вас вИдьіти ни буди. По конец 
дванацьітойі год:Ини JЗ вилИким жалем і в гньівом льажи до трунви свойі 
і запре еь.и віком і уже на віки умре і оживати ни буде, а щІ тогдй: 
свобідно собі можити по косьцьИльі ходИти або сидьіrи, ньіц вам ни  
бу/!,и. І так жомньир вИконау чИриа ytJьi три ночи, йак r o  дьіт поучИ:у. 
І третоrо дньи жомньира с косьцьола увьили, приве:rи ДО корольа 
і оповіу усьі  йійі просьби, йак вона йиrо просИла і увивала, абИ йі сьи 
покавау і де він сьи ховау чИрис три ночи, по чім король вИслухау 
йиrо протокул і увьау йигб ва твирдого і відважного жомньири і при
вначИу му ва тото доки житьИ йиrб двіста дукатьіу рочни. 

3ап. в липни, 1 902, в Пужниках , Бучациюго пов. від О. Рововсько1·0. 

��----" ... " ... "--� 
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. 

чар1вниrеи. 

317. Л1: дістати 1юрта пасічника. 

Йак перший рій вииди в вулийа, а сь:И:ди на rалуву, то ту rалуву 
увьит:И: до дбму і ввар:И:ти, увьит:И: с тим горшком, чи там у чім оно сьи 
варн'r і вИ:йти, де йи три доро;зьі, пирид дванацьитоу у поч:И: і скИ:пути 
с себи шматьи, вачИ:ти мИ:ти від ньіr аж до пойаса, а дальі пи сьмійи 
мИти, то і ва той чис покажи сьи так йакесь, йак сотбпник, бо то та· 
кбй він сам. І буде сьи питати : Шчо потребуйи ? - Тогд:И шчо потре
буйиш, то мбжиш собі жидати, то він тобі усьо вробит, навіть ни по
трібуйиш бути у пасьіцьі, хіба колИсь подив:И:ти сьи, а він сам усьо 
робит. -- 'Али ва тбйи мусиш Ииму сьи nітписати. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від Я. Мах
новського. 

318. Нп можна побачити свого судженого ? 

'l'o рас йідна дьіучина хтьіла конии внати, йакий буди и1 судже
ний тей пішла до чаріуницьі на раду ; а та йі кажи : Йак прийде на 
Андрейа у ночи, постау па стольі дві Иіднакових льустрі, а на протиу 
кождого йідну сьвічку вапалити треба і треба так сидьіти самій тихо 
аш до ніуночи і д1шити сьі то у йідно, то у други льустро. І у піу
ночи прийде нарічений. І він муси с чимсь прийти у руцьі. Йак в квіт
койу, то будн добрий, а йак в батогом, то бу1щ бити жінку. А то шо 
буди мати у руцьі, то вовьми сибі. 
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Ну, тей прийшло на Андрейа, та дьіучина так вробила і сидит, 
чикайе. Сидит, сидит, аш п риходи піуніч, але ньіхто ни приходит. Аш 
чуйи, двері рип 1 Вона огльидайи цьі, а у хату у війшоу такьий ладний 
хлопчйк, шо аш ну ! Він прийшоу хутко до нейі і поп:ьулувау, а вона 
диви цьі, а у него у руцьі йидвабний батіжок. А вона хап і вихопила 
той батіжок, а він варав утьік. І від тоди ше минуло шо<Jь во штири 
роки, та дь1учина вабула, шо видьіла тоди того судженого 1 и1 
трапи.У сьі шось с третого сила парубок і вона вийшла ва него. 
Али то ни буу добрий чоловік, бо часом биу йі і то добри. Йідного 
раву пиривиртайи той чоловік шссь в йі скрипи тей вдибау там той 
йидвабниИ батіжок тей сьи питайи жінки : А ти в вітки майиш той 
батіжок ? - Та сьі диви, тей пригадала сибі, жи то той, шо відібрала 
рас на Андрейа у свого суджиного тей диви цьі на свого чоловіка 
і півнала, шо то буу той самий, шо приходи.У тоди у ночи. ТІ:Jй вона 
роскааала йму, йак він приходиу до нені. Али він ни памньатау, шо 
приходиу до нейі, али кавау, шо то йиго батіжок, шо він мау Ииго 
ше в маленьку, али потім він десь подьіу сьи. 

3ап. в червпи, 1 902, на Криволяюй, Каміпецького пов. від 6вки 
Юнак, А. Веретельник. 

319. Лїк на Jtюбов. 

До віроломних хлопцїв берут ся дївчата таким способом : Купує 
ся у Жида ва 1 крейцар цукру і то самий кінчик в голови. Той цукор 
вавиває дївчина в платок або в хустину, що її носив милий і носит 
вго 9 днїв під пахов, аж пожовтїє. Девєтого дня пускає на цукор каплю 
1111асної крови в мівельного пальця, а відтак вловивши лилика умертвит 
вго власнов руков. Винимає в него ребра, товче на муку, котров поси· 
пує цукор. Відтак усе тото вмеле тай всипує до якого папою, найбільше 
до горівки, котру дївчина дасть випити віроломному. Я:к хлопець прийде 
на той час, на котрий дївчина сама вагадала, то єму си пїчо не стане, 
а вели нї, то буде нидїти, а в него живі ящірки будут виходити. 

Єсли любчик не прийде (бо умер), тог ди дївчина сама важиває тото 
даю� і вамінюв ся в вавулю ar!o .в ласицю, в береву або в тополю. 

Зап. 1903, від Михайла tаудлка, в Дрогобичи, Вол. ЛевинськиИ. 

320. Я№ привабити XJtonця. 

Дьівчина йак вобачит хлопцьи, а хочи, жиби той хлопиц ходив до 
нейі і вовьме того сьльіду, що той хлопиц іде, альбо пороху, альбо 
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болота - ф шчо він фступит, вовьми, набери в руки, а йак йи бігун, 
альбо в воротьох, альбо йак сьи там трафит і вовьми, там насипли пі1• 
той бігун і кажи : Жибис так бі1•ав до мени, йак той бігуп бігаііи ! -

Тогди той хлопиц, жиби мав йаку роботу." і мусит до дьівки бігати 
ходити. 

Зап. 1902, від Ганни ФеЛ:їцької, в Будванові, Теребовельського 
пов. О. Деревяшш. 

321. Я" причарувати дївчипу ? 

Йак хо11иш, аб:И тьи дьіу11и11а льубИла, купИ собі хуст:Ину таку до 
носа і ни уживай йі, тілько дай на присьтьіу там, де ксьонц кладе 
к:Ильіх в вином піт простИраnо, ш 11о'би ньіхто ни вИдьіу і так по 11икай 
сьім утриnьіу ,  11и по польски сьім мшИу сьвитИх. ТогдИ овьм�і туту 
хустку так, шчобИ ньіхто ни вИдьіу і сховай йіііі у йакИсь такИй папір 
або платИ:ну 11И:сту, Ш'lобИ она СЬИ ІІИ брукала і ньікому НИ покавуй 
і у руки ни давай. ТогдИ кутру хочиш дьіучину, можиш йі очирувати 
TaKRl!I СПОСОбОМ, ШЧО Йак ВОІІа Йде І!ОПрИ теби, а ТИ собі ТОТу хустку 
врихтуй1 шчобис йійі удариу хусткоу по лицИ. Ровумійи сьи по цьільім 
тварИ: так, шчо ва тим вакритьом хустки, жибИ она тибе ни вИдьіла на 
той чис. То вона тогдИ: тибе сьи ни віт'ІіпИт ньіколи. 

3ап. в липни, 1902, в Нужниках, Бучацького пов. від Я. Мах
новського. 

322. Як причарувати дївку JtUJiuкoм. 

Йак хочиш, шчобИ тьи дьіучина льубИла, то мусиш лилика вдапати 
і купИ:ти новИ:й горнец чорний і того лилика вапхати у горнец, накрИти 
крушком і стИ:ркоу обмивати добри так, шчоби шп�рки ньіrде ни було. 
ТодИ ровьібрати сьи, абИ:с буу цадком голий, шчоби на тобі ни було 
ньіrде аньі нИ:тки, навіть жибИ:с собі шілиц ск3льічиу, а вавипуу плат
ком, то НИВОЛЬІІ� то мусиш ро випути, так ровумійи сьи, йак тьи мама 
па сьвіт уплодила. Тогдй овьмеш той горнец в лиликом і пописеш там, 
де йи купа ковальіу чи то мурахіу. 3аnорnайиш, шчоби того горшка ни  
було вИтко і собі п ідеш до  дому, а другойі ночи вноу так вроб иш 
і у саму тоту пору nИрид двавацьітоу мусиш йти. Йак будеш йшоу, то 
тьи ни буди пускати, буде кричати до теби рі3ьними голосами такИ:ми 
проравлИвими, шчб сьи будеш дужи бойати, али собf жпбис с того пьіц 

ЕТНОіl'АФГШ:ИЙ ЗБІРНИК. Т. XV. 26 
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ни роб:Иу, воно тобі ньіц влбго ни уq:Инит. Йак овьмеш той горнец 
і жибИ:с дужи уть ікау і ни обгльидау сьи, х одьби тибе і ва плечі ла
пало. До горшка ни сьміИиш дивИти сьи, аж у дома, ііак сьи убиреш. 
Йак уже сьи убиреш, тогд:И сьи под:И:виш, а там будут грабильк:И: і вилка 
с тбго лилиЕа. Овьмеш і слИноу обмИ:ііиш свойоу і собі сховайиш .  Йак 
схочиш дьіуку счирувати, шчоби тьи льубИла, то вовьмеш і грабильками 
до себи пригребаііиш, али ни по вимлИ, али йійі по кільі десь так по 
лиц:И або по руцьі так, ш чобИ вона ни вИ:дьіла. 'Али мусиш по гольім 
кільі драпати, то вона тибе сьи ньіколм ни вітчіпит, х ібабис ни хтьіу 
сам йійі, то так МОЖИІІІ вробИ:ти : 'І'И:ми вилками штуркнути йійі віт се би, 
ТОl'ДН вона СЬИ тибе вітчfпит. 

3ап. в липни, 1902, в Пужниках, Бучацького пов. від Я. Мах
новського. 

323. Невдатпі 'Чари. 

Ту у ііидньім сильі від нас нидалеко ход:Иу парубок до дь1уки. 
Так воп:И сьи льубИли йаюійись чис, потому в ін  йак покИнуу, тай сьи 
ожинну в ИИ:ншоу, а вона сьи віддала такжи ва й:Иншого. 'Али жи вона 
ва тойи, шчо в ін сьи в неу ни ожинну, то була вла на него і хтьіла 
з нИми так вроб:Ити, шqоби вонИ Иидно в другим ни сидьіли, пи мешкали. 
'Али такого способу ни могла дьібрати . Аж йидного раву вИгнала вона 
пасти худобу с свого сила, а 3 нашого сила вигнау парубок пасти ху
добу ; а то поли рааом сьи rраиИr1ит. І вонИ равом пасли, так йак би 
то на СВОИІМ. І вона вачИла кавати до него, жи йа вас буду прос:Ити 
дужи, аб:И: ви минь{ йидну рі ч вробИли, али так, абн ньіхт6 ни внау. -
А він кажи : Скаж:И: шчо, йа  ти вробйу. - Вона тогд:И вачИ:ла йиму 
Rавати, ЙаК ДО НеЙі ТОЙ парубоR ХОДЙJ і В пеу СЬИ ЛЬJ6Ну1 а ПОТОМУ 
а й:Иншоу сьи ожинну, а вона типер йиму хбчи так вробИ:ти, аб:И вони 
сьи TilR йіли і аб:И сьи роаьійшлИ, аб:И рааом ни сидьіли. Бо йа бим, 
кажи, могла і у свбйім сюrьі то потрафити, али иа сьи ббй:у '  бИ: сьи 
хто ни довідr�у ; а ви йак так миньі вробити, то у нашім сильі анати 
ньіхто ви буди. - Він СЬИ питайи : illqoш то таrtого ? - А вона ка
жи : Дивіт сьи, й:ак два пси на йидньі кістдьі будут сьи дерти, той 
буди тьигнуу собі, а той собі і будут так гарчИти, а ви то1'дн упатьти 
m:Ижи тот:И: пси, ту кістку відбирfт і сховайти , абн ньіхт6 ни вИдьіу 
і дасте миньі, а Иа вам аа тойи ваплачу. - А він кажи до нейі : До
бри, йа тото врббйу. І вач:Иу йі СЬИ питати , йак вона с тим буде ро
б:Ити .  - А вона кажи, жи до тойі кістки шче й тра примауйити, али 
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йа уже вам скажу, йак ви мипьі дьістанити. -- 'Али він ни хтьіу тбйи 
роб:Ити тай уже більши ни гнау там пасти, абн сьи в неу ни вдибау. 
От Вl1'КИ 'l'O вле бире сьи помИ:жи дббрі льуди, йак ни віт таких влих 

ваузьИтих бабіу. 

Зап. в липни, 1 902, в Пужниках, Бучацького пов. від ма ми. 

324. Непський знахар. 

Буу йа у В:Ихторові, там стрільИли Мавури у хлбпи . Так там 
булИ протукула, спитали в них, і присьИх наступник нисправидлИво. До 
двох недьіль повісиу сьи на цвИнтари на груnщьі. І у ночИ шандаріу 
напастуnау, на плечі льів, по дахах бігау, хати рошшивау. Прийшбу 
йа ДО однбrо хлбпа, навивали го опирем. Шана була пора і кажу : Ни 
внаиу, йак  пирийти дорбгоу, шчо йи  повішильник. - А в ін  кажи : Най 
би ми булі заплатИ:ли три дисьИтки, він би буу ни ход:Иу. - А. ііа 
кажу : Або ви ш чо внайити ? - Йа так знайу : Була одна гран:�іцьи 
мИжи двома т'аздами і йа туту грапИцьу корчувау, а там булИ старі 
верби, дауньі. 3годИ:у йим сьи з нИми - мойИ усьо дериво, тотИ верби. 
Йа кажу одному : Най буди твойа гранИцьи, а другий кажи : Ньи, м ойа. 
Йа кааау : Вітпуст:И. - А він ни хотьіу. І тбму пошкодило, ш чо Ішаау, 
шчо йиrб гранИцьи. А шчев би, а лий дух усердиу сьи, тай усьі ми 
тотИ верби у фбсу вікидау, у вбду. А йа, кажи, йак йим поrровИу на 
него, на  того злого духа і другойі ночи вікидау ми на мfсци, там де 
йа буу сам вікидау. - А й:а кау : Ну, шчош то можи бути, шчо ви 
таку ПОІ'рову дай:Ити, йак ббжа сИ:ла бідьша, йак 3Ле. - А він кажи : 
То так йи. С тих страчіу*) - то вонИ, кажи, страшийут ; йак котре 
шче майн НОГИ хрисьть:Иньскі, то тотІі: JІИШе пуджийут і тот:И страчі ТО 
нишкідл:Иві ш че, шчо май:ут nбги хрисьтьИ:ньскі. То вонй до сьім льіт 
йак  хбдьит, льітайут, і жидайут христа ; то ш че майн надьійу, жи буде 
мати ласку божу, а віт СЬіМ ЛЬіТ ВНОу ДО СЬЇМ ЛЬіТ ХОДИТ1 ПрОСИТ, ТО 
йак охристйт йак:ИИ будь Па'l'НК і кИ:ни, то воно шче майи надь{Иу на 
ласку божу ; али котре, кажи, майн уже куричі нбги с тих страчіу, то 
уже вначИт піу дийавола, шче3ло би. 'Али йИднак шче воп:И надьfй:у 
маЙут на страшньім судьі, ШЧО ШЧе можут ПрИЙТЙ: ДО неба. Йа, кажи, 
вакажу воропцьі, шчо ни будут п шинИцу йісти т'аадьі. � А Иа кажу : 
Скажіт миньі, й:ак то йи у тих страшках. - А нін кажи : Ни можу 
дальі скавати - і увьиу тай по йавИцьі пошурувау сьи. --- А й:а с.кавау : 

*) Дїти, трачені дївками. 
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У симогушчиИ Бог усьо тото пириконаии і хрест сьватии усьо тото по
бивайи і віра нас на сьвітьі тримайи, подлуr Христа сьватого, подлуr 
сьватого ангелийа, книг віри, праудИ:войі прауди, пісr.льа христийанr.
скойі науки, і ньіхто нам ньічо влого ни вдьілайи. -- Він опуст:Иу го
лову і стаJ па тьім і йа пішо у від него. Ш чем му сказау : Слава пай
вишшому Богу Ісусу Христу ! - і півнойім годИни відьійшоу від него. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси 
Сепьчука. 

325. Ящірки в ябJtокшх;. 

Буу удов:Ицьі син файний, парубок, уже в войска прийшоу і буу 
майИ:тний ; али йидна дьіука ни с тутейшого сила служИла ту у йиднбго 
боrатого rавдИ. Дужи була файна і робітна. 'Али йидиоrо ранку ішла 
вона у сило, а тон парубок сидьіу на дворі па стьільц:И і стругау 
обруч забивати па копбуку. А .воші кажи : ДобрИИ день, Питрупьу ! 
А ти врапа до роботи узьиу сьи ! -- А він кажи до нейі : Та бо Йа 
в:Иджу, жи И ти в раньи по tJильі ходиш. - Она то1'д:И приступаИи сьи 
блИ:счи і виймайи в подолка двбйи йаблок дjжи файних, бо у того йііі 
�'авдИ були усьільакі йапка. На ти, кажи, тих двойи йаблок, а дивИ, 
Иакі файнr.і, а іідж по, йакі вопИ добрі. - А він юіжи : Йа впайу, жи 
вони добрі, али йа шче пацьир пи мовну, сховайу, вьвьім потому. -

І буу упиреваппі у такім широкім римени і поклау тотьі йапка за той 
р имінь. А опа хвИ:льку постоИала тай пішла у свойу. Він о пстругау тоі 
обруч, прийшоу до хати, внймиу тотьі йапка і поклау па  полИ:цьу ва 
мискИ так, абн ньіхто ни вИдьіу тай пішоу до роботи до йішшойі і за 
ііапка вабуу. А в ін  нучувау усе на дворі. 'Али йиднбго разу приходит 
ДО хати рано, а йиго мама Rажи : Шчось чи м:Иши, чи шось так шол6-
пали у полИ:ци ва мискамп, жи йа чось аш спати ни МОІ'Ла. - А він 
тогцИ пригадау си ва тьі дві йапка, тай так собі думайи : То уже пеуни 
мИши вьвьіли ! - Тай стара шчось там робИ:ла коло пиица, а він до
сьИ:х тііі Папка, таИ улож:Иу ва римінь тай  вИИшоу до стодоли, сьіу 
собі на порfх, роствирайи ножик краИати Иапко Иісти. 'Али йидн6 було 
твирде, а друrи було миьигбньке, таке ііак капшучок. А він думаИи : 
3ьвьім йа уперід тото мньигоньки, бо воно сьи так фаИно валежило. -
Він трбшка йито наткрайау, дИ:вит сьи, а там купка йашчірбк, такі уже 
в лапками, а йапко у сирединьі порошне, лише стоИіт шкірка 3 верха 
'І'ак, Иак в ИаИць:И шкаралупа. 'l'оИ тоrдІ1 сьи вмішИу в ровуму і вбойау 
сьи і вдивувау сьи, шчо то ва таке uапко. І борзенько йиrо ватулйу 
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так, й ак·воно було і виймиу с кишеньі хустИну і тото иапко вауйивау. 
І тоrдИ думайи собі : Ото добри, жи йа тото йаако 'rоrцИ ни в йіу. То 
пеуни й у мИньі би 1аке було. Шчож йа типер с тим йапком вробйу ? 
Покавау бим мамі, кобИ мама шче й коцьубоу пи дали по голові ва такі 
йапка. 'Али уже усьо й:Идно, піау, покажу мамі. - Припбшу до хати, 
покавуйу мамі, а мама аж руки валомали тай кажут : Бій сьи Ббrа, уже 
би ти сьи йакась була прислуж:Ила. На шчо тобі йаблок, Иак ·ти майиш 
свойі ? Дай сьуда, шчось йа  в н:Ими вробйу. - А він кажи : Ей ньи, 
йак ііа увьиу у н0Иі, так йі віддам. - Тай аауиивау ;зноу ,  а то 
0ара3 була нидьільи. А він у нидьільу йде м:Ижи парупкИ, кажи : Будем, 
хдбпцьі, rульати н:Иньі. - Дейакі кажут : Добри ; али коли ни усьі 
rрбші майут, абн дати на n1ув:Ику. - А він кажи : Йа плачу сам нішьі 
мувИку, а будем rульати аж до вечири. - І десь у саме полудни при
провадил и мув:Ики, вапровадили до йиднбго rосподари і rульайут. 'Али 
приходит і то'rа дьіука там на мув:Ики. 'Али йак то у нидьільу, йи чис, 
понасх6джувало сьи льуд:ИИ поуно, і rавди й rавд:Иньі і мальі дьіти -
типлб, файно - і дИуііит сьи. А йак ТО дауно, кавали льуди, шчо дльа 
дьіуки наіібільший устид, котрі дьіуцьі на n1увИках марш будут гра'І'и. 
Йаюіі! той марш, то йа ни внайу. Приходит він до мувнки і кажи w.у

вИкови, абі1 ваграу марш. А мувИка ни  х 6чи, кажи : На шчо таке ро
бИти, йак так льуди файно 0абауіі:Ийут сьи ? - А він кажи до него : Ни 
питайти н ьічб, лиш гранти, бо ііа вам п лачу, а йак хочити 3Нати на 
шчо, то ііа вам скажу і покажу. - Тогдіr приступайи сьи до муаИки 
і ровИ:ИауИи  'rотб nапко і йиму пока3уйи. А мув:Ика кажи : О йакась то, 
кажи, мудра дьіука. Варто ііі марш файний вИграти. - А тота дьіука 
стоіііт м:Ижи дьіуками і ньічб ни 0наИи. 'Го уже було с т:И:ждень абб 
И біль�ни, йак тот6 Иапко стойало ; вона собі И ни думала, аби він йиг6 
тримау, тьілько шчо він Ииг6 3Ь3Ьіу. 3ачипаііи муаИка грати, али 1111 
марш, тьілько такоііі уперід коломИИ:rщ а він 'rуту дьіуку клИчи у та
ниц. І убіііш6у 3 неу раа докбла і вачинайи йіИі б:Ити. А ту льудИй 
пбупо, стали боровИти, бо мало хто внау, о ш ч6 СLИ річ росх6ди'r. 'Али 
йидньf крич:Или : Бий добри ! - - ·  А другі борон:Или ,  ка0али : Чи тИ а'ва
рйувау, жи так йисти сьи файно бавили, а типер такойі ти бідИ наро
бИ:у ? - А дьfука питаИи с ьи : А тож аа ІІІЧО ? Таж йа вам ньічб ни 
в:Инна, таж ііа вам ньіч6 ни вроб:Ика влбго. - То, кажи, ни ва вле, 
лиш ва  тих дві йапка, котрИх йис ми дап:а рано тогд:И И тогд:И 0йісти, 
а й.а Иіх пи йіу. Типер аб:Ис ма!Іа паn1йитку добру, й:акі nапка давати. 

- :М 6цно йі вИбиу, ньіхтб йі ни міг обборонИти і тоrдИ кавау йі при
трИ:мати другим нарупкам, абИ 1 отьі льуди, котрі там бул:И, усьі в:Идьіли, 
0а йакі він йапка йіИі биу, абИ такИх nаблок ньікбму ни давала. А тота 
дьіука Иак пішла 3 мувИкіу, Иак пішла с того сила, ТО уже ііі ньіпб 
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ни вИ:дьіу і ни вИдит до нИньішноrо дньи. А йак би буу тотьі йапка 
вьвьіу, тбби буу умер .  

3ап. в липни , 1902 ,  в Пужниках, Бучацькоrо пов .  в ід мами. 

326. Ящірl(U в животї. 

Була йидна стара кобіта і мала пасирба і мала брата дочку і ко
печни хтьіла, жиби він жипиу сьі в брата дочкойу. А він пи хтьіу. 
На решьтьі вона піш 11а, йашчирку влапала і ввьела, ви�;ушила йі, ростер
ла і намочила па девьіть дньіу. І дала девьетого дньа напити сьі тоrо 
пасербови, то віт тоrо він сьи ожени. Тей с тоrо повиростали йиму 
йашчирки у сиридиньі. Потому ті йашчирки вачьили йго дерти і так, 
жи він мусьіу с тоrо умирати. 'l'o йі так намовила чаріуницьі, али вона 
не впала, йакі йашчирки, ци вилені, ци чорні ? 

3ап. н липни, 1 902, на Стриганцї, Камінецькоrо пов. від Варки 
Коваль ,  А. Веретельник. 

327. Жаба в животї. 

То йідна баба пила воду в байури і випила в водойу малу жибку 
і та виросла .ііі у сиридиньі. І йак виросла, те.й біда : Баба ньіц - но 
пи1и і пити, води жаба потрибуйи і йак вачне жаба у серединьі рай
кати, то чути було на цьілу хату. Шо робити ! В овили ту бабу по усьіх 
дохторах де-но йакі були, али жадин ни міг ньіц порадити. І повевли 
ту бабу до салаrуба до Холойива. А той салагуб помолиу сьи. і кавау 
бабі найісти сьі силедцьіу. Вона вйіла шось пйать солоних силщьіу 
і дужи хтьіла пити, а жаба так кричи1·, шо страх ! Тоди салагуб налиу 
цебрик води, кава.у бабі льичи на вимли і губойу до тейі води. А жаба 
дужи хтьіла води, бо силецьі смалили і почула ноду і вильівла в сири
диии до губи, а в губи вискочила до води. І баба була вдорова. 

3ап. в липни, 1 902, в Камінцї Стр., від Б. Адамовича, А. Ве
ретельник. 

328. Гадюl(а в животї. 

То вальубИ:ли сьі у йдн6гу хлбпцьи дві д,ьіучиньі : бідна і бугата. 
'Али він тейі бугатойі ни льубИ:у так дужн, йак ту бідну. А буrата 
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кончи хтьіла, шоп він йі' льуб:Иу і шоп вужиниу сьі в нейу. Тей шо 
рубИти, хо •1 и  уна ту бідну струйfти. Рас пішл:И вонИ собі 1ш rурот ва 
чИмісь, тей та буrата вдИ:бала манесиньку rадьуqку і уаьела йі тей уса
дИла у шчипfричко цибульі і кажи : Ану, ци ТН путрафиш л:Икнути те 
шчипіричко ? - Оу-ва ! о-то вилИка штука ! - І уна  увьела і лИкнула 
те ш чипірьи, тей ньіц. Тей шось так ва місьиць, ци ва два, чуйи та 
бідна дьfучина, шу шось сморчи йі у живутьі . Тей шу рас rірши і гір
ши і вона пьіц уже йісти ни можи, аньі ньіц і слаба ; тей стала худнути 
і рубИти сьі ньінашчо. Тей мама йі ду льікаріу, rет усьуди в нейу, 
а йі ньіц ни помаrайи - шу рас, ту гірши. Ну, доньу, мусиш внать 
умирати". - кажи мама. Ву то, внайити, та гадьука рувростала сьі 
у ньі' . Али трафиу сьі ше йден льікар, ту буу такИй сибf простий 
хлоп. Кажи він : Ш6 миньі дасьте, ту вИльічу ше ту дьіучину ? -
А 1'0Й хлопиц кажи : Дам тибf, чулувічи, шо сам СХО'ІИШ ! - Тей той 
хлоп увьау ту дьіучину і пішоу в нейу ду льіса. І вуд:Иу, вудИ:у йі так 
доjrгу пу льісьі, аш сьи вона дужи змучила і туд:И він пулуж:Иу йі на 
йагіднИк і вона заснула, а він увьеу і сховау сьи ва сосну і дИви цьі. 
Аш тут вилав:Ит в нейі гадьука, тfльку голову вИставила тей сьі сху
вала і вноу, шу пука11ш голову, ту сьі схувайи нават. А вона ·гак сьи 
ровrльадала, ци пима куго. Тей пи було ньікогу і rадьука вИльіала 
цьіла с ней і і пульіала сиб[ пу ііагіднику. А 1·ой хутку скочиу ду нейі 
і вбудИ:у дьіучину і хутко утьіклИ. А rадьуку хтось настрахау і вона 
утьікла на те місци, 3 вітки вИльівла і шукаии, шукаии, али нима І вона 
десь утьікла. А ТО вона у льісьі пучула йаrіднИк і ш,іс  і вИ:льівла. 
І та дьіучина видужала і тоіі хлопю� ожинИ:у сьі такИ в нейу. А бу
гачка в жальу сьі пувісила. 

3ап. в лютім, 1903 ,  в Камінцї Стр. від Петра Лехнюка, А. Ве
ретельник. 

329. На .місце бараиів -- град. 

БЬшо у недьільу. Вь'1йшли льуде с церьквЬІ пішлИ до к6ршмu. 
'l'ам бЬІу віт і рйадньі. Надuйшоу Иакьі:сь панок і ваuuтау сьа, котре 
віт. І МОВИ'l' вітови : Ци ПО3ВОЛИТе меньі гнати черес село баранЬІ ? -
А віт йиму ПО3ВОЛИJ. 'Али друrЬІЙ сьа йн.кь'rсь rаода найшоу, шчо не 
поввальау. А віт йиму кажи : Йа йи старшЬІЙ, мене слухати ! - Тоспо
дарь кажи : Коли ТЬІ старшЬІЙ, то йа не бороньу. - І тот панок пішбу 
с к6ршмь1, а тот rоспбдарь вЬ1йшоу ва  ним і так му мовиу : Памньетай, 
жебь'1с rнау дорбrоу, жебЬ1 ми й Ииден баран не скочиу ва фосу. Коло 
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вітовойі хатЬІ майиш рут ! - І тот пішоу. Йак rрадьІ ус:Ипали самоу 
дор6гоу, а в віrовоііі хатЬІ стріху сдерл:о і гола вьістала. TOl'ДU ііак віт 
увИдьіу, шчо то такого йи і того приньау до громадЬІ. 

3ап. в :мартї, 1899, у Мшанци, Старосамбірського пов. від Оле 
ксандра Паращака. 

330. ЯІ{ 'ЧOJtOвin відверnув від себе град. 

Уродила баба два хлопцьі : Йидного перекстИла, другого вакопала. 
І тот домашнь�іі вЬІр1с1 поіііхау у льіс по дрьІва. Набрау си дрь�у та� 
кьІх дрібнЬ1х і сьа бойау льіспИ:чого, бЬ1 го не ваrрабrіу. І дИвит сьа, 
а ту йде льіснИ:чь�іі. А то бЬІу UИІ'О брат, тот, шчо мати го вакошіла. 
І прий шоу д нему ,  тот сьа дуже пастрашиу, а той :мовит : Не бі сьа, 
тотб скИдай в вова, а ходИ, йа тобі дам сухЬІХ дроу ! - І повіу го 
дальі від вова. Привfу го пад вЬІсоку скалу таку і йиму мовит : ДивИ 
сьа у нону скалу, шчо нопдьr сьа робит ! - А він мовит : Нондьr 
ііакісь ци чортЬr, ци ш•ю, тоучут льід. - То, мовит, сут чортьl:, уни 
на твойи село ТОТО рихтуйут. Днесь у полудне весь хльіб вьІбііи, али 
тьвій не рушит, бо йа йи тьвій брат, йа меджи тьІми чортами йи най
старшьrй, вон:И: мене усьі слухайут. Мовит : Ход:И: д в6вови ! - ПриrJіу 
го д вовови, мовит : Йди у потьік, парубай си такьl:х прутикіу, шчо ва 
рік вЬ1росли. - Тот пішоу і нарубау си, Rfлько но міг нести і сьа 
с питау, шчо с ТЬlМ роб:И:ти. А тот йиму так мовну : Йак приііідеш доміу, 
бьrс вбльr не упрігау, х ьтба біжй: чим скорше на поле, де йи твойа 
н:И:ва і собі спилИ наокбла тЬ1ми прутиками. - Тот nриіНхау доміу, не 
ВЬІІІрігау ВОЛЬІ і пішбу . Утець йиму кажи : Де йдеш ? - А той м6вит : 
Йа сьа варав верпу. - І він так вробИу на поли, йак йиму брат ка
зау. Прийшло у полудне, вачало сьа хмарити, стали гукЬ1 і громьr, 
вачау грат падати такь'rй rрубьrй, йак г6рцьі і вбиу на болото весь 
хльіб, а йигб вьістау сьа. Льуде сьа усьі дивували, чому йигб хльіб 
вьістау і так собі ураJ,или, шчо він таке вробИу. І Инго усудИли на 
кару. А він мовит : Кол:И: ВЬІ мене судите, ТО ходьіт 30 мп оу у льіс, йа  
вам  покажу того, шчо тото аробИу. - УпИ йому  пи вірили і ни  котьіли 
Ити, а дальі й пішлИ. ВЬ1йшли у льіс, а пана того нема. І уни на нього 
нар ікали, Ш 'ІО ніх так вдурИу. ПіmлИ да11ьі, а пан той йи. І тот мовит : 
Дивіт сьа, вопьи тот пан. -- І тот пан прийшоу д ньому і сьа йигб 
вапь�тау : Котрі па  тебе найгірше нарікали ? -- А той ві'ГПовіу : Віт 
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і два рйадньі. - 3арав тот в іта вгладиу двох рйадньrх тогдь'і: му 
другі льуди увірили, шчо то не він. 

3ап. в мартї, 1 899, у Мшанци, Старосамбірського пов. в ід Оле
ксандра Паращака. 

331. Фірмап - впахар. 

У йидн6го пана буу баль вилrі:кий. 3йіхало сьи багато паньіу 
і багато фірманьіу було у тьім дворі. 3ьійшлИ сьи до свою привпаче
нойі станцийі, йак ввИкли, поналивали сьи і оден пирид другим вачй:у 
сьи фалИти. Той кап : У мого папа л ьіnші :коньі, другий кажи у мого 
пана льіпші :коньі. Ровговор nирnйшбу такrі:й чирис тотrі: усьі фірмани, 
али два сьи спиречило. Йиден :кажи : Йа б6рши пойіду, другий : Йа. -

Чому ? - Мойі льіпші коньі, йа борши пойіду . - А той :кажи : Йа 
врббйу, шчо ни  пойfдиш. - А той, шчо майи коньі найльіпші, кажи : 
'І'и миньі н и  вробиш так, шчобй: йа ни пойіхау . - А другий вітпові
дайи : Будем: вИдьіти ; на старший фірман нак ти. - Сказау пап тому, 
шчо мау льіпші кбпьі - вайі вдИти по него перид палаци, вИйшоу, сьіу 
на брИчку, фірман кfньми рушИИи, а кбньі ни можут сьи в місьцьи по
ступИти. А той фірмам кажи сам до себи : Чикай ! - а пан тото слу
хайи - будеш сьи кайати, шчо ти кавау, жи йа ни пойіду. - Мау со
кй:ру у повоаьі, вИИ:миу ту сокИру і повіттинау від вимльі сльідИ пбпри 
ноги коньом св6йім, а той пап дИвит сьи на туту роботу. Йак тотИ 
коньі рушили, йак зачИли литьіти, а с того фірма�;�а, шчо му так зробИ:у, 
Иак сьи пустила ротом  кроу і носом, доти плила кроу с того фірмана, 
аш допо1:и ни ваИіхау до свого дому. Йак дома стау пИрит пок6йами, 
пан 3ЛЬі3 тай аш тогдИ стала с тамтого фірмана кроу йти. Потьім той 
фірман вбльід, шчо кроу в него влетьіла і буу слабй:й чИ:рис кілька льіт 
і скааау, шчо нима НЬЇКОJJИ ВЛИМ войувати, тра чнрив дурrrьі lІ!НСЛИ аш 
тип ер умирати, ни  ва чіпати пьіко1·0, бо ни внати кого, по nрИкаву бо
жому тра жИти, па вьльі мИсли ньіколи ни треба сьи спуската . Віспо
відау сьи іі умер. 

3ап. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси Сав
кового Сеньчука. 

332. О1'РіJtЄць-впахар. 

Були два стрільцї. Пішли собі в полонинї на кови. Один стрілив 
до Цапа, а цап упау. Прийшоу він до цапа, цап лежит, а коло него , 

ЕТНоrРАФГІНИЙ ЗВІРНИR. Т. XV. 27 
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вже криви вак1шло, сплило ва бохопець хлїба. Набиу вип пушку, берет 
цапа ва ногу, а цап на утеки. Тот тогди пишоу, де два потоки схо
дьит си, на россоши. Там росла вільха. Він мау страх, шо то шос єму 
так пороблено. Увьиу ВИІІ, вивертїу дирку в вільсї і пішоу шукати гни
лої колоди. 3 гнилої колоди витьиг сук (що уже обіпріу) і ту дИРІ\У 
виверчену у вільсї ваткау тай скавау : Аби цему так очи васталq, йик 
я ту дирку суком ваткау. - Пішоу вин собі д хакі, тай вичуу, що то 
йиго товариш осьлїп. Ровивнау вин, йик то си стало, тай уповіу му. 
Тогдп цес перепросиу го, а вин лишоу, вибрау сук в дирки, а той 
nровидїу. 

Йи погані стрільці', що ни дбают ва душу. 

3ап. 1 902, від Дмитра Шеrшрика, 65-лїтного дїда, в Головах, Ко · 
сівського пов. Л. Гарматїй. 

333. Лап�а иа вьвірі. 

Один чоловик Ишоу у Баню в бриндвеу, та циганка вапросила го 
хл1ба и дала му ва корж хлїба вішку (віха - пенвлик), а Иик нею по
ма!:тит сїтку (велївиу ланку на вьвірину), то що схочи, те там си вло
вит, впадет. Війшоу вип видтиу д' хаті', тай поклау сїтку, помастиу 
тоу вішкоу, тай усе си вловило щое, нїколи пусто ни клау. - Падала 
вьвір, яку си вагадау. - Але рав поклау вин уперід хати, на  вадвирю,  
в пати, що тото си  дїє, що так вьвір паде ? - Дивит си Rрів виrшо, 
а то приходит лисица (вагадау на лисицу) ; що покладе одпу лабку, 
тай видберет ; паппет си класти другу лабку, видберет тай слови вте
раєт, плачет, бо видит, що смерть видюща, а то ї женет таки мусом 
в сїтку. Тай наиослї лисиця мусїла покласти в сїтку лаб ку і вловила 
си. Вин те видїу крів викно, виИшоу, вінустиу лисицю, тай видтак дру
гим равом виднїс вішку цигапцї тай каже : На собі І - А циганка 
питав : Може то пусте, л тобі дам лїпшу ! - Не хочу нї сеї, не давай 
нї лїпшої ! - Пишоу собі і не брау, бо не хотїу, щоби на него пла
кала вьвір. - Це вішка не певна, вона єму служила тут, а душа стрільця 
вислуrувала си там чьортови. 

3ап. в серпни, 1902 р" в Головах, Косівського пов. від Мих. 3а
ленського, Л. ГарматїИ. 

334. Маuстер .маuстрови ии:о�ить. 

Буу йиден маИстир. 'Али той майстир вгодну сьи файний домок 
класти ва тИ:сьічу рИнских, припильнувау і вробИу, лише би уже латати. 
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Приходит другиИ маистир, тай до него : Слава Йсусу Христу. - На 
віки віком. - КотрИй то май стир домок сей клау ? - Йа. - Отос ми  
nrаИ:стир. Йа льіпший маЙСТИР� йак ти .  - Тай побуу 3 ним, ни потрах
тувау того майстра подорожного, аньі ни дау му на дорогу. Тай той 
пішоу від него бив ньічого. 'Али так відьійшоу від него, мо ми була 
8 м:Ильи, надьійшла хмарка нивилИчка, вітер вачИу війати, а с тойі 
хмарки голубиц бухнуу на той будІінок, роскИдау му чй:сто до фунда· 
менту вИхиром. Той стау, шчо робИти ? Чикай, кол:И:ш ти так:ИИ мудрИИ, 
буду й йа ни дурнИй. - ПирихристИу сьи, вговорІіу па1(ьир, вроб:й:у 
хрест сон:й:роу на  дериві, прильітайи наваг той голубиц. Ш чо� вроб:й:у ? 
Чуму мине· ни пустиш, шчо йа уже ни йду віт теби ? - 'Али бо лит:й:т 
таки той майстир сам, шчо му причинив сьи 3ЛИМ способом. Гей, кажи, 
пуспІ:, бо мине пиче у сиридИньі. - А той йак вать:Иу у хрест, тай 
такі лишИу сокИру на місци. - Мине пиче, ни можу вітримати, шч6 ти  
вробИу миньі ? - 3ложИ дериво на  місци, то підеш собі. - йак му  
аложИу, той сокИру віИмиу, а той увьиу тай пішоу. 

3ан. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси Сав
кового Сеньчуна. 

335. Яu .м.линські ко.леса оберта.ли ся проти води. 

Йиден йшоу вандр6уний чиль:И:дник і повирнуу до млина. А той 
мельнин йиг6 ни потрахтувау, ни дау му ньічо на дорогу . Той мельник 
дйвит сьи, а колеса пр6тьіу водй: йдут ; і пов6ли йдут, лише талапайи 
так, г і  кол:й: ва нашісьть. Той бігайи, вастауйийи, де, пр6тьіу водИ Идут. 
�вдріу медьник, шчо ни жерт, сьіу на коньИ, пирипрос:й:у т6rо чиль:И:д
ника, дау му трахтаминт на три добі і дау му пй:й:тку на дорогу і пі
шо.У. собf той чильй:дник. 

3ап. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси Сав
кового Сеньчука. 

336. Опинвниu .м.лин. 

ІІІукав мельник ва службов і прийшов до йидного млина і просив, 
жиби му шчо мельник дав. А мельник кажи : Е, шче чо ни було ? Йа 
ни маю шчо роздавати. - Тоrди тому мельникови сьи жаль вробив, ш о  
в і н  та кому бідному ньі чо н и  дав ; ввьив тай пішов, тай двері в а  соб о в 
вапер і вабив долото ф поровьі в горі, та відійшов так кіль�а кро-
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ків, тей  варав млин став. Прибігайут льуди до мельника до хати : Йдьіт 1  
бо чогось став камінь ! - Поправив меJrьник всьо, али  ни  хоqи йти . . .  
аньі руш .  Тоди він нагадав си ,  жn в него був мельник - певно йиму 
вбитки вробив. 3дибав того мельника, ва'Іив йиго дужи просити, тоди 
йиму дубильт дав ; а той прийшов, то долотце виймив і той млиu ва ра 
вачив молоти. 

3ап. 1 902, від Яндруха Стецїл, в Будванові, Теребовельського 
пов. О. Деревлнка. 

337. Зшчарованиu �tJtинськиu каміпь. 

То у ііидньім сильі буу мельник, али буу йак:И:Цись скуnИй. А дру
гий мельник, такій сьвітовИй, йшоу і nовирнуу до неrо. І м:Ислиу собі, 
ш чо він йиrо чімось потрактуйи, дасьть му шчо на дорогу, али той 
йиму ни  дау ньічо, ш че йакось там вьі влоу в6л:иу йиг6  вітпрауйИу віт  
себи. А той Rажи ДО него : Піду йа шче ДО твого млина подивИти сьи. 
- Прийшоу до млина, поровгльидау сьи усьуда і пішоу на під6к -
а мау палицьу ві собойоу - і прийmоу RОЛО коша, уаьиу туйу палицьу 
і ШТуркнуу НеЙу J Камінь, J TJЙJ ДЬЇру, де СЬИ МеЛИ вбіжи, у JІJЧRJ, 
йак вонИ навивайут. ТогдИ вльіс с пітка і кажи до того мельника : Будь 
вдороу, ни вадоуго ми сьи будим вИ:дьіти ! - Тай пішо у собі. В ідьіИшоу 
трохи від млина дальі, аш ту камінь с пітка котит сьи по сходах 
і просто у двері і па туйу дорогу, куда він нішоу, і той І<аміпь ва 
ним. 'Али той мельник нач:Иу йиго стр:Имувати, та усьо ва дармо, бо він 
тойі с:Или ни мау. .Камінь коrит сьи, а мельник йде ва каміньом. Аж 
догань:ИИи того с піу мИ:льі юш�ко, того мельника, шчо вийшоу від него. 
І вачинайи йиrо прос:Ити, шчоб:И він так вроб:Иу, аб:И той камінь уже ни 
й шоу дальі. І кажи йиму, жи : ffiqo схочиш, то ти дам, тьілько абн го 
вавирвуу л:о млина. - А той тоrд:И той камінь вноу у туйу дьиру па
лицеу штурквуу, а камінь стау па дор6вьі Іі меле. В ін  тогд:И кажи до 
него : ЖибИ:с внау на другий рав, йак госьтьа вриіімати ! - Тогд1і той 
ro вавирнуу до себи і камінь вирпуу сьи на місце і дау ііиму йісти 
(квасного молока с кул:ешоу - вам. Філька) і пару ірСИцаріу на дорогу 
і но доброму го вітправиу. 

3ап. в липни, 1 902, в Пужниках, Бучацького пов. від мами ·василипи. 

338. Ме.'lьnики знахарі. 

Подорожнї мельники, тG найбільші чирівникИ .  Раа вайшов таюи 
мельник До млина та просит сї роботи у нього. Але той не дав му 
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жадної роботи, ще добре поганьбйв. Пішов подор6жний в млина, а ва 
ним вИхопив сї камінь млиньський, та лет:Ит, летИт. Так летів той ка �інь 
с півтора м:Илї. 'Але мельник той в млині впав та:І'же щось. В:Ихопив сї 
с фіров тай жене по камінь. Як подор6жний єго ув:Идїв, станув, а ка
мінь вагрюз в вемлю тай меле, меле, аж сї в вемлю· вапав. 

3ап. 1903, в Дроrобичи, від Івана Бориславського, В. Левинський. 

339. МеJtьник чарівпик. 

Йидноrо раву поrnьівав сьи пан в мельником і вітправив. Мельник 
п ішов собі в дорогу. Тогди собі помислив, жи : Йа панови 3битка вро
бйу ! - І шчось таке скавау, Иидно слово і вирвало :камінь во млина 
і литит ва тим мельником. Так кілька миль мельник пішов і воно при
летьіло ва тим мельником. 3абив в камінь палицю і так лишив і пішов 
собі. То пан всьуди питав, ци хто ни щибав. Ни могли сьи довідати 
де. От то такі мелr..ники чарівники. 

3ап. 1002, від Яндруха Стецїл, в Будванові, Теребовельськоrо 
пов. О .  Деревлнка. 

340. Суперечка АВОХ .меJІьників. 

То ра3 ішли в войска фірир і rємайний. А той фірир був мельни
ком. Ідут вони, Идут - але вже не стало їм грошиИ, не мали ва що 
купити собі їсти. Йдут вони коло млина, тай той фі рир каже : В ступім 
до сего мельника ! Прнходлт вони таИ кажут, шо ми вертаємо з воИска, 
не маємо нїц і просили, щоби їх перипочував. - Але тон мельник ка
же : Я таких rалrанів шмат видїв - і нагнав їх. - Тії пішли. Як шмат 
дороги відоИшли, каже тоИ фірир : ЧикаИ, л єму такє вроблю, шо він 
не буде молоти. - І в той час каміна в млинї повлїтало в веретен 
і так крутило сї, але не мололо" .  Мельник як се увдрів, каже : В и  
мудрі, а а щи мудріщий ; тай післав оден камінь, щоби ї х  вабив. -
Той огшrдає сї -- а камінь котит сї ва ними - так жене" . А тот 
фірир кажи до свого товариша : А маєш ти білу хустку ? - Маю. -
То дай менї, а сам утїкай гет па бік, аби тебе кавалки не вабили -
бо мене не  сьміют. -- Він ввнв, ростелив, о так ! о ! хустку на серед 
дороги таИ тримав ва оба кінцї. Над біг камінь так сильно ! Але лк уда
рив о хустку, то ровсипав сї на кавалкі. Вони пішли далї. Той мельник 
міркує собі, що вже час, аби камінь вернув ; чьикав, чьикає -· нема. 
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Він сїдав на  RОШІ та  біжит, дивит сї, на доровї тілько Rавалочки." 
А вони собі пішли до села, вайшли до коршми тай сїли їсти. Тоі! при
ходит, просит їх до себе тай питав, як він то вробив, що камінь ров
тріскав сї. - А той питає, як він вробив, що камінь біг, щоби їх :за
бити ? Тай оден другому не хотїв вповісти . .. Вни там rrересидїли во два 
тижиї, може більше, я не виаю -- тай пішли. 

3arr. 1896, в Радехові, :Каміиецькоrо пон. в ід І. Демськоrо, В. 
Равлюк. 

341. Як .ме.льпик прог�tав воду ві ставу. 

Або рав ішли  два вандровні : медьпю> швец. Але їм так виrrало, 
що жаден не мав анї r'рейцара. Йдут вони, йдут - приходят над став, 
а T:JM млин. Вони йдут до мельника, тай просят, щоби їх: переночував. 
Але він їх не хотїв приймити. 'Гогди вони пішли над став, а мельник 
каже до шевця : Дай менї свого сцїаорика ! - Він тогди наяв, тим сцї
вориком ровкроїв собі мі3ерний rrалец, а кров каrrнула в став, тоrди 
вода вачала сї так бурити, та все ставати до гори як камениця1 тай 
так повалила гет, а став вробив сї сухиИ. -- Ну, і млин став... Мель
ник встає - дивит сї, на колесах анї краплї вода, а став сухий. Він 
тоrди сїв на фіру, наадігнав тих вандровних, ·rай вачав їх просити, 
щоби сї до него вернули. Вернули сї, а той щось там зробив, тай вода 
помалу вачала вбирати сї і до веqера анов був повний став. 

Зап. 1896, в Радехові, :Камінецького пов. від І. Демськоrо, В. 
РавлюR. 

342. МеJІьuик, що орудував щурами. 

Мельники то внают і щурами комендеровати. То мій батько ров
кавували, що такі на  свої очі бачили .. . То був в ЛопатИнї мельник -
длтько мого батька. Але він рав приходит до млин{t, дивит сї, а то 
таких щурів, що страх, аж сї їдлт. Він каже : Мудрий ти, тай я не 
дурний. - А то в ьусїдноrо млина єму наслав. Він тоrди ваяв чверть 
пшевицї, вийшов перед млин, вакликав щурів, а вони пішли - і став, 
тай наоколо себе роасипав ту пшеницю. Ну ! а то чверть було що роа
сппати ! А сам став у середииї. Щурі вачьили їсти тото - а їх було 
кілЬІ•асот - то такий писк, що страх, - - ва мінутку вже нїц не було. Віп 
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тоrди - :мав таку паличку -- махнув в тую сторону, де  вони мают 
іти - а щурі так оден чере3 другого, як вачьили пищати тай пішли. 

3ан. 1896, в Радехові, Камінецького пов. від І .  Демськоrо, В. 
Равлюк. 

343. Bo,ll,a в хаті. 

Мій дятько був у войску, а в ним був оден Гуцул - я не внаю 
де тоті Гуцули. Але той Гуцул а моїм дятьком р авом спали на кватири. · 

Рав у недїлю каже той Гуцул до дятька : Маєш ти грош і ? - Нї -
не маю анї І'рейцара .  - Тай я не маю - (бо що то у войску, ді
стане тих пять tрейцарів та копець, ввітки вони могли :мати І'роші). 
Але той Гуцул каже : Ходїм, каже, напвмо сї і наїмо сї, ще пас будут 
просити, аби ми собі пішли. - Пішли вони до шиньку, кавали собі 
дати горівкі і вакускі, випили по кілька, аж нарав в х атї вробила сї 
вода, тай все вище, вище ! - Жиди отак ! пїдоймали сї і жидівка, всї 
- а вода вже по пахи. А вони тогди - нїби що мали робити в водї, 
тай пішли, а варав вода десь сї подїла. 

8ап. 1896, в Радехові, Камінецького пов" від І .  Демськоrо В 
Равлюк .  

344. Чарівпик і воfІ,а. 

А буу такьий чаріупик, шо йак хлопцьі хтьіли подивити сЬІ, иака 
дьівка йаку майи, то 3аплатили й�му могорич, і йак ішла дьіука у поли, 
то він на сухім поли пусти.У тумана і дьіукам вдавало сьі, шо то вода 
і вони вагольували сьі аж по . ва по й ас і так йшли, а п арубкьи дивили 
сьі, кілько хтьіли, а там води пи було, тілько сухе поле. 

8ап. в жовтни, 1902, від Б. Адамовича, в Камінцї Стр. � А. Ве
ретельник. 

345. ГуцуJt nacuJtaє ,lІ,ОЩ . 

Або рав мала бути парада. Дядько мій каже : Ти підеш ? - до 
того Гуцула. - А той : Нї ! нїхто не піде ! Ну ! ка3али вирокувати. 
Лишень стали цо І'лїду і старші також ; - як вачав дощ парити , то 
так прав, що пїхто не міг стояти. Старші кажут : Утїкайти всї до ка-
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сарень. - Відойшли старші кілька кроків, а там сухо, вертают с ї  на 
то місце, де стояли, тай там сухо. - А се що ? _:_ ДивуваJІи сї1 диву
вали сї, тай не ввали, що то такє було, але вже кавалИ �ти до касарнї, 
то вже пропаJІо ! 'l'ай пе було паради. А то Гуцул вробив такє ! 

3ап. 1896, в Радехові, :Каміиецького пов., від І. Демського, В .  
Равлюк. 

346. За !fармо гроші. 

Пішов м 1и  дядько рав в тим ГуцуJІом до шиньку, також пе мали 
гроший. 'Гакож наЇJІИ сї, лапин сї - треба платити, а то нема й r'рей
цара. 'Гогди Гуцул щось прошептав, а то до хати почали вужі і ящірки 
влш�ити сї - такого того шмат ! так перевертає сї ! А Жиди в tвавт 
тай до того Гуцула : Панї вояк, ци би ви то нє виtналї ? - Добре ,  
але дай пєтку. - Нате вам п а  тку, лиш викидайти то". Він ввєв пєтку, 
щось прошептав, тай то пішло собі гет J" .  

3ап. 1896, в Радехові, :Камінецr.кого rroв. ,  від І. Демського, В.  
Равлюк. 

347. Нк ГуцуJt три.мав у Jtїсї стражників. 

Йиден Гуцул посну тьутьун мішком в Веньr'ріу, а свойім льудим 

продавау. РобИу тим гИ:ндиль і файно жиу собі. А другий Гуцул , су
сьіда, мау на него 3а вле і вамельдувау фінапцам, шчо він носит тьу
тьун а Вепьr'ріу і роспродуйи нашим льудим ,  Гуцулам. Ходьіт пан6ви 
во мноу - кажи - Иа вам покажу, куда він майн ухід чИ:рив rrольипу 

і там Ииrо ймети. - ПішлИ фінапци в ним, він вавіу па ту стешку, 
куда пириходит с тьутьун6 :11 той другий, там була така колода, шчо 
добри було на ньу сьісти тим фінащам і сидьИ фінанци, чиюійут на 
того Гуцула, Иак в і н  буде нести, абн Ииго ймити, нід раньи до спо
лудньи. А той так сьи тьішиу Гуцул, ш чо Иіх там поставну, і думаІіи 
собі : Будеш мати 3аробок, шче й хату стратиш. - Йакурат в Веньr'ріу 
той Гуцул нисе мішок тьутьуну. 3обачиу фінанцьіу тай кажи : Йа вИ
джу, пав6ви, шчо ви ва мени чикайити ; нису тьутьунец, пав6ви ! -

А фінапци кажут : Ну, а типер Иак буде ? - Га, панови, йакос буди 

уже типер в нами. - Оден фінапц схопиу сьи с т6Иі колоди і хотьіу 
го ударити : Ни пискуй ! кажи. - А той Гуцул кажи : О, пани, ни бий. 
- І ни допустИла сьи рука до того Гуцула. ;}іже ви можи фінавц 
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ударити. Кажи : Сьідайти, nанови, ва колоду типер, вай вложу про
токул. - Сьіли фінавци на колоду, а той мішок тьутьуну на плеqі 
тай поньіс. ТотИ фівавци с колоди рушИти сьи, уставати, ни мош. Оден 
до другого кажи : Се шчо таке ? - А той Гуцул :кажи : Сидьіт, пани, 
сидьіr, йа собі піду .с тьутьуном, де йа маИу місци в ним. - ТотИ 
уставати - пи мош. Сидь�\: вони аж ДО вечира, та бо й пьіла ньіч, та 
бо другий день сидьИ. Той друІ'иЙ день йде вноу по тьутьун попри пих, 
т.амтой уже роспродау. Фіпа1щи піава,1и го і просьи : Бій сьи Бога, 
ч оловічи, пустИ нас, ньічо ни будем кавати тобі. - А той Гуuул кажи : 

СидИ, сидИ, тобі добри там буди. - Нисе він вноу в Веньrріу тьу
тьуну мішок ; роспродау той тьутьун, а овn сидьИ бідньі, ни мош ус1 ати. 
:Кажут : Тра ваrИбати, уже вnтко, шчо ни жерт. - Йде ;шоу попри них. 
Кажут : ПустИ, чоловіqи, - Він кап : Ньи. - Та бо йде третий рав 
по тьуrьун на Веньtри, йде вноу попри них тай хаи : Пан6ви, уже 
1•ретий мішок тьутьуну нису. - 3ачnли вонИ йиrо просИги : Бііі сьи 
Бога, уважИй на душу, уважИй на нас. 3аричем сьи, шчо ни скажим 
слова пьікому, шчо ти носиш тьутьун. Пр11сьигайим ші:рит тобоу, Ш'ІО 
ньіколи ни будем ти ньічоrо кавати, JІИШ ти нас пусти. - А він кажи : 
Йдьіт, панИ, йдьіт, уже чис, ужести м6жи схотьіли трохи йісти. 'Али 
памньитаИти собі ! А більшu вам ньіч6rо ни кажу дальі, шчо ви во мnоу 
говорИли тутичка. - Йак прийшли тоти льіві�юри до того сила тай шче 
набИли того Гуцула, ш чо спрауйИу на того, шqо носИу тьутьуя. 

3ап. в липни, 1902, в Корощи, Бучацького пов. від Олекси Сав
кового Сеньчука. 

348. Давпі і теперішпі чарівники. 

Давн1йше чирівпикn більше вва·rи, я к  тепер - кавав мев1 це тато 
вебішчик. Бувало, косят косарі траву, а ·rакі Бойкf в гір, то богато 
внают. ТаІі каже оден до дpyroro : Диви сї, лИхо чоловf ка несе І Він 
нвєв ножика, вачЄв вим обер1 ати в горі понад головов, вачЄв шось шіп
тати, аж впав хлоп на вемлю. - Косар �ї вже питав : Ци не до жінки ? 
- А ви ввідки ? - питає хлоп. Так мі ЩОСЬ пече, ЩО не 1116жу дИ
хати. ТаІі пішов в своЄ село. 

Зап. 1 903, в Дроrобичи, від Ів. Бориславського, В. Левинський. 

349. Чарівник· вішаJtьиик. 

То буу у Деренльипах такий хлоп, шо навивау сьі СоJ1одк11й і 6уу 
чиріуник. Рав мали ііиrо ва шось повісити 1 Волочові ; повісили, дивльи 

ЕТВОІ'l'дФNІDІ.Й 8DJ1'1ШК, :r. XV. 28 
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цьі, а то виси сніпок, а Солодкоrо нима ! 3а· ним, а він у дома . 3Jia " 
пали йиrо і виріаали йиму шось с під литки і він уже більши ни міг 
чарувати. 

Зап. в жовтни, 1902, в Камінцї Струм . від Б. Адамовича, А. Ве
ретельник. 

350. Ял амоп ровбоzатїв через фармавопів . 

Тотб йи ньіби прау:та. Жиu:И у ВаньовИ11ох*)  аемньак. І він мау 
такf кбпьі, жи воюіу uаньl:, де потрібува ш, він ааа того жиу. І так 
йиден пан 11рийшоу д в 1,бму у ноч:И, бо уже внау, жи він буде йі х ати, 
де треба. Тий м6вит му : Мбже бЬІ ть� ао мноу пойіхау до Йильвова 
на тоту і на тоту rод:Ипу ? - Він ра:1-ИТ сьа ж жіп коу : Тьашко вайі
хати. - А вона мовит : Дай добре коньом верва, тай пойідеш . -- І він 
дау к6ньом верва добре, тай на тоту годИну прийіхау аж до Йильвбва, 
на котру пап хотьіу . І вь'шесло йиму шчось, йакісь паньl: также , скрЬ1-
иьу rрошей , ци чого і положИли на вів: 'Али він ни внайи, шчо 1·отб 
йи. 3ІJа.йи, жи пап п і шбу до тбго дому - н о, в ін  ни вю�у, шчо пан ва 
йи .rен. Іде ватбrо пан д ньб;\Jу на вів, такЬ1й бідь�й, шчо полотно. І сьіу 

на фіру, тай уИо І - Ну. ни йина че, шба в ін  сьа ваписау до фарма
в:Иuьіу, таИ rи ш чось скайау сьа, може спомйануу ва Б6rа, тай у мер па 
вб ,1ьі. І тот йідь, йідь, приіІіх<lу десь там до йакбйісь rосп6,1.ЬІ, де 
шшЬ1 вайі,{ьдьат усе, у Самборі, а там му сестра служІіла . Тбт сьа ва 
вів подин:Иу , пан не жИИи, умер. І він пові.У сестрі, йака роб6 rа, а вона 
м6вит : Тйхо, й іть п іт тру11арпьу, таИ го ввераь, тай ro наІідут, похо 
ваіІут тай йуж. - Він т а к  аробИу, а сам вайіхау доміу, д о  во3ьіуньі 
і то1 а скрЬшьа стойала цьілЬ1И рік, ва в6аьі, не рушау йі. 3а рік роа
бИу тоту <:крЬшьу , а вон б rр6ші усьо. А то ни йиначе, хмба тот пан 
ДО фарма0Ин"іу сьа ваписау, алц Ииму Бох судну ТОТЬІ rµбш і і двесь
кова шче майи . Він тьілько мау, жи полумецьком сорокіуцьі вмqиу. 

3ап. в мартї, 1899 р., у Мшая1щ Старосамбірського пов. від 
Гриця Олїщака 'l'ерлецькоrо. 

351. Л1t cJtyn давав мoJtoRa. 

То йа бyJJa у цьбтки у :Ковальіуцьі і там приходиу сусьідний 
хлбпиц до вас усе. Він мау сьім-вісьім рокіу. Бувало, ми сьи пи1аііим, 

*) Самбірськоrо пов. 
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mчо йиг6 тато робит ? --- А він кажи : Татуньо ти пер прийшли, при
несли молоко с стайньі. - А ми кажи111 : Чому ма муньи ни дойа кор6ву, 

али татун ьо ? -- А. він кажи : Бо татьуньо бі.1ьши молока при uисут . 

Татуньо йа1t сьИдут коло слупа, то унису r  в6 два скіuцьі, а мамуньи 
НИ МОЖУТ ТОТО ДОЙати, тьі;ІЬКО СКЛадаJіут СИр тай масJІО. 

3ап. в липни, 1 902, в Нужниках, Бучацького пов. від мами. 

352. 3 1lОго жиє внахор ? 

Йшоу йдин чоловік чирис льіс і йrо укусила гадина так, шо аш 
йму нога спухла йак колода і ни міг дальі йти, тей льіх на рові і лu:
жау. Лижит так, лижит, аш ватходи йден чоловік, шо yn1 iy льічити 
і вітмоульати від гадин. Тей питайе цьі йго : lli'lo тибі хибуйи, шо тут 
лижиш і шо так нога спухла ? - Гuдьука так укусила мине, кажи той 
йиму, і внать йа вгину с того. А.ли йаtби хто ше виратувау мuне, то 
даубим йиму сотку ! - Ву, добри , йа тибе виратуйу . - І він, той 
льікар, свиснуу сьім раа і вачау шось шиптати, аш тут варас альіало 
сьі с цьілого льіса nоуно rадьук, а йдна прильіала на самім остатку, 
а то була та, шо укусила того чоловіка. Тей тоди той льі кар виломиJ 
а биреви прутика, тей стау шось до нейі говори1·и, до тейі rадьуки 
і вакльау йі, шоб ньікого ньіtди п и  у кусила, навіть, шоб йі биу. І мах

ну-у прутом на усьі сторони сьвіта і пошептау шось і всьі гадини ;шоу 
пороалавили сьі по усьіх сторонах льіса. Потім відмовnу шчось до ноги 
і нога стухла і чоловік устау, дау тому внахорови сто риньских і пішоу. 
А. той внахор мешкау у ті м льісьі і uасющу га;�:ьук на льудий, а потім 
Ишоу йіх льіqити і так сибі ааробльау і жиу файно бе3 rривоти. 

3ап. в І'рудни, 1 902 р., в Сїльци Беньк., Камінецького пов. від 
Тимка llритули , А. Веретельник. 

353. Ри.мар, що орудував гадє.м. 

Нуу у йилн ьім сильі рИ:мар блИсько Гусьатипа, шчо краденим спо
с обом дь іставау сьи до Р6�:ийі ч:И:рис rранИ:цьу. І удава�а сьи му  штука 

нирас суда і ввітти обир нути , шчб го страж rран:Илпа ни вИ 1 ьі . 1а .  
А йидн6 1·0 ра:зу повиртау в Р6сийі і ни міг сьи покрадемо па сей бік 
дьістати, бо страж граннqна  n:И:.з:ьно службу свуйj викбuьу вала. І ао ба
чили ковакИ в да :rику, шчо р:Имар хоqи сьи ч:И:рив гран:И:цьу краденим 
способом дьістати і постанов:И:ли собі йиrб дьістати. І влашіли ro· 
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І хть{ли itиr6 увьитІі до арешту, а рІімар вач:Иу сьи просІіти і нажи : 
П анП ! Даруйти миньі той рав ; йа ви йи жадин шпйи:r', алиnr йи варібний 
·�олонік. Пусьтьіт мине той рав, а йа вам покажу пташка. - Відоввали 
сьи ковакИ : ПокажІіж нам того пташка ! - А він вдоймиу шапку в rо
ловй і нагли й.ім скавау подивИти сьи на него. Ковакй rльавули швИтко 
до шИuки, абн вобачити пташка, а гадина ш шИпки васвистала і вйкру
тила сьи йидвому й другому до очИй, а ко:�ак:И сьи пострашили і ка
жут : Ід:И, чорт тибе бирй с твойім пташком. - РИмар дьіlJтау сьи ва 
сей бік і ПрИХОДПТ ДО дому, а жінка ЙИГО плачи, ШЧО сусьідньі ХЛОПЦЬІ 
йіііі сьи ви бойали, йапка і грушки у садьі обірвали, а й.ак вона йіх 
хтьіда с саду вИ1·нати, то шче кидали у ньу йапками і грушками, шчо 
мусьіла утьічИ сама від них іс свого саду. - А рИмар кажи : Ни бі 
сьи, нь!!, тотьі rрушкй будут добри ваплаченьі. -- �спокойіла сьи жінка 
і говорили собі о ййнших річах, йак ввИкли чоловік іж жінкоу раJ.ит 
сьи. А на другий день у тих сусьfдьіу, ш чо йіх хлонцьі грушкй і йапка 
р:Имарови обірвали, nойавИло сьи ва рано по много гадьИ у хатах. 
!1 сь у да було : і ва лауп.ьі і на вимл:И і ва столах, шчо й.ак сьи попро
буджували рано, то сьи усьі попиристрашували і ви було куда с хати 
вІійти. Аж йидев !'авда і другий, сусьіди тотьі, вмушевьі булй вікна по
віддаульувати - бо коло дверйй н айбільши було - і такИм способом 
ва двір повиходйли. Радьит сьи оба сусьіди ват свойім виwчасьтьом, 
шчо йіх спіткало у йіх хатах, шчо с тим робйти. І по чистИ вагльи
дайут у вікна, а гадь:И йак поуно лиж:Ило, так і лижит усьуди. Йиден 
в вих чуу ва р:И::11ара1 шчо він внайи до гадьИ і пригадау собі і кажи 
до того другого :r'авдй : Йа чуу, жи рИ:мар внайи шчось від І'адьИ. Хо 
дьім до него, будем ro просИти, можи би нам у тьім ш чо норадиу. --

П риходьит до рИмари до хати : Слава Йсусу Христу ! - скавали. -
РИ:мар вітповіу : На  віки вікоу - і привитау йіх і просйу, абИ си сьі
дали. 'Али вони кажут до рИмара : Ни можим, сусьідо, сьідати, бо на  
нас  сейі нбчи вишчасьтьи спало. -- РИ:мар питайи : Йаке нишчасьтьи? 
- Говоріт, су сьідо, на раио у мени і у сусьіда пойавИло сьи поуно 
гадьJі у Хатах: і ВИ ВІІаUИМ1 ВВІ ГКИ ТОТО СЬИ увьЙЛО і Ш ЧО С 'rИМ робJіrи, 
бо ми аж вікна повидирали, шчосмо на двір с хатьіу повиходИ:ли вікнами, 
бо коло двирИй найбі:�ьши було, шчо трудно було сьи до двирий дьі
с:rати, бо то вилйке і багато і страшне rадьИ. А йа чуу від льудИй, 
шчо ви sнаііити шчось до того троха і скавау йим сусьідьі і прийшлИ
с:мо оба до вас, абйсти булИ такі добрі нам  хатИ поопчИш'Іувати віт 
того. - РИ:мар вітповіу : ІІ рауда, йаке то гадьй страшне, жи аж йисти 
поутьікали вікнами від него ; то вИтко, ш чо ваші хлопцьі такжи так, 
йак тото гадьИ страшньі, ш чо ми обірвали грушки і йапка у мойім садьі 
і шче мусьіла жінка від них утьікати так, йак ви від гадьИ. - - !1 стИдно 



сьи тnм об6м tаадам ароб:Ило і повиход:Или на двір. Склікалц свойf 
хл6пцьі і аачИли йіх сьи випІі:тувати, чи вонn тотб аробИли, шчо римар 
скавау. І мусьат типер скавати прауду, бо йак ни скажут, то гадь:И ни 
уступит сьи с хати -- вони уже вИдьіли, жи ни жерт. Хлопцьі при
анали, жи прауда ; тогдИ пішли оба tащи вноу до рИ:мара і вачИли йиг6 
просИти, аби йім скавау, шч6 сп ва шкоду жидайи, а вонИ йиму постау� 
льат аараа, лише най гадьИ с хатьіу сьи поуступайи, бо і по гроші до 
хатьіу ви мали йак пітИ чириа гадьИ. - А рИ:мар йім скавау : Дасте 
миньі сто сорокіуцьіу ва м6йу шкоду, хоць вона тьілько ни варта, али 
ТО шкода і штроф МjСИТ бути рааом поплачена, бо івакши гадьИ: СЬИ 
С хати вам НИ уступит. - rа3ДИ 'ГОГдИ ПрОСЬат, аби упиред ГаДЬН СЬИ 
у стуn:И:ю, бо ни майут йак гроший уаьИ:rи, а рИмар кажи : Ідьіт, уже 
І'адЬН НИМа у ваших хатах, али Йак Гроші ВИ ПрИНИСете аараа, або рі •І 
мбйу шче кол:И варушити, ви або ваші дьіти, то у каждьім равьі будети 
мати поуно rадьИ, бо йа вам нашльу. - І варав І'ащи пішл:И до свб.йіх 
хатьіу, гадь:И ни вас1али, у3ьнли по 50 сорокіуцьіу і вложИли рІімарови 
ва ш кб;�:у і ва штроф, йак рй:мар собі важидау. В1т того часу аньі то
тьі tавди, аньі йіх дьіти нь:іrди р:Имара ни варушили і поважали йиr6 
ва доброго чоловіка, бо у житьу йиго на него сьи вьіхто ни поскаржиу. 

3ап. в липни, 1902, в Нужниках, Нучацько1•0 пов. від О. Ро
<1овського. 

354. Га,о,10Rи на сп.паві. 

Йшли ми сплавом в Галичи : йа і Гриць Цапок. Пригнали ми той 
спдау на Буніуну під ладунок на дрива. Ладували вони у пиитницу 
і 11уббту, ни скінч:И:1и усьі сплави, а у нидьільу вабрали сьи і пішл:И усьі 
до дому, тьілько нас сьи лишИло три на ш ісьть сплавіу. Наклали ми 
собі оrонь, посьідали ми і пичем бара6ольу. Слухайи Гриць, шtioc свП
шчи. Будит він Іва11а : Івани, Івани, ти чуйпш, йак ш чос св:Ишчи ? -

Ой ньи, йа ни чуйу. - ХодИж но суда. - ІІомаленько аакралисмо сьи 
до корчИ і д:Ивим сьи, а гадьИ у корчИ свИ:шчи ; ни багато йіх було, ДQ 
пйидисьИ:ть. 'Али ііак йа тото побачиу і да:1ьі у гору утьікайу. Гриць 
Цапок ни багато мйслиу, влапау туту найстаршу гадину у руку і три
майи тай кричИ:т : Івани, Івани, а ход:И но суда ! -- Ой, йа там ни піду, 
бо там гадьИ йи. - Ни бі сьи, уже лише одна . .  - Сходжу йа на до 
л:Ину, а він увьиу лИповий патИк, в лИ:пи уломау, кору опстругау, увьиу, 
пустИ:у йіііі на вемл ьу і на ш:Иііу волочками пристолочиу. А той J, nповий 
патичок, шчо він опстругау , тримайи у руках, тай кажи : Хода, Івани, 



суда, йа и1и1 вараа ву би повібираііу, вона ни ук у сит. _,.. Потьиr11уу він 
юи1 тим лИповим патиком по вубах, а вуби у патик повалаюіли, тай сьи 
лиmИ:ли, бо мньиюій буу. �вьиу він тоrдИ туту 1 а;щну до рук і пустИу 
собі ва пазуху до голого тьf;та. Йа йак сьи того нальnк, так від него 
утьікаИу і мИсьльу собі : КобИ йа дьістау сьи до І\оропцьи, то йа с то
боу ни xoqy мати ньічого, бо йа сьи тибе бойу. Ни x6qy с тоббу ньі  
обідати, ньі  вичеріти. - Тьілько йа так погадау, шчо ни хочу ньі обі
дати, ньі вичеріти, так Цапок уже впайи. - Ой дурн:Ий ти, Іваuи, на 
каждьім поступі ти йійі майиш, йак йа схочу. Де сьи поступиш, там 
вона буде. - Ньіц йа собі с того ни роб й у, али сьідайу на човен 
і тьікайу до дому. Йа біжу дороrоу уже, а гадь:И на пир:Ид мени. Йа 
пирдскочу одну, а там друга. Пирискочу дру1'у, а там трета. 3дибайу 
тотьі свойі ьумпаньістьі, шчо пішлИ до дому . - Ой вириИ сьи, Івани, 
будем пускати сплави. - Йа верпу сьн, али с Цапком ни буду, бо йа 
сьи йиrо бойу. - Вирнуу йа сьи до сплавіу навал: с свойіми куипаньі
стими, вамінь:Иу йа сьи ва сплау' пішо у до н его другий пириднйк, а йа 
пішоу 3 й:Инчим. Йfдим ми сплавами аж ДО Ньіжнива, али у моііім сплаві 
rадьй:, йак дроу лижИт, шчо ііа ни можу ньіr'де стати на йалй:цу. Про
шу йа йиrо : Гр:Ицьу, Гр:Ицьу, ш qо ти но мноу робиш ? Шчо йа •rобІ 
в:Инин ? - Ходй: на свій сплау нааад, н и  будиш Иі в:Идьіти. Піш оу йа 
ДО него На СПЛаJ пааад1 J3ЬИУ ПЇJ ЛЬіТрИ І'Оріуки, обидва МИ СЬИ ПИ
рИІІрОСЙ:ЛИ і ві1• тогдИ йа йійі ни вИдьіу на свойі очИ й до нИ:нька. А то 
уже доугий час. 

3ап. в липни, 1 902 ,  в :Коропци, Бучацького пов. н щ  Івана 
Кіндрата. 

355. Пап над га.zроuами. 

Буу Федь Новіцкий у нас і анау до l'адьИ і льубну красти. Він 
ньіІ'де ни йшоу, лише пообвирау у кбго йи вбіжи, уаьиу І'иле rку, дві 
і пішоу до дому і сидьfу, доки ни вьвьіу. Прийшоу раа до Дутчика 
Мик:Ити і той алапау йиrо у коморі. Злапали йиrо і Ш'ІОС там трошки 
укарали такі у коморі, а він на  него - ни міг му ньічо аробИти, на
слау ПОJПУ КОМОру ГаДЬ1І1 Ш'ІО НИМа де ГЛЬЇ упасти, 'І'аК ЛИЖЙ:l' \10 усьі 
коморі і по міхах. Війшла стара мама ва мукоу досьвіта pauo, дИвит 
СЬИ1 Ш 'ІО у коморі нима де ГЛЬі упасти, так СЬИ нальнкла, Ш 'lО ледви ДО 
хати ульівла. Побіг Микй:та до Федьи, nросит йигб : Йди, у мени маИиш 
Ш'ІО тИжньи фасупок чириа два місьицьі по піу корцьи, лиш аабир:И си 
тотб с комори. -- Говорит Федь до МикИти : 'Гипер ти меші впайиш, 
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И:ак у номор1 страх майиш ? � - Йа ни жиртуйу, Федь у, маииш від мени 
по піу кірцьи вбіжи шчо тИжю,и qирис два місьицьі , йди лиш, воаьмИ 
собі. - 3аклй:кау Федь Віцька Грй:никового, шчбби буу ва сьвітка, ш чо 
ІJабирайи гадьй: і майи ва 1'0 брати вбіжи. Віцько йім присьвітqnу обом 
на обі руки, уrворИу Микйта свойу комору : 3абираііrи сьи, паннИ, вітци, 
бо йа уже йду до вас ! кажи Федь. - 3абра;ш сьи вонИ с комори, йак 
би йіх мітл6у вамfу. Кажи Федь до Мик:Ити : Вй:�,иш, йак тойі обіцьаuки 
ни буди, йак ти ни даш тотб минь!, ш'.Іо обіцьаііиш, то шче йіх у свойі 
коморі дубильтово маііиш. - І так МикИта сьи того вас·грашиу, шчо 
вйдау усе Федини, йак обіцьйу. 

3au. в липни, 1 902, в Коропци, Буqацького пов. від Івана 
Кіндрата. 

356. Лїкар від гад10чої їди. 

У пас буу такии одnн Штифан. 'Али укусй1а гадина Тимка Са
льіника. Прибігла Тимкова жінка до Івана Кіндрата, а у него бул:И к6ньі : 
3 апрігай, брати, к6ньі, йідь, бо мого qоловіка гадина укусИла у Вадові 
у Міхала. - 3априг Іван к6ньі, йіди до т6йі Вадови по него, бо йиму 
спухла нога так, йак кі rвицьи . УфатИу йа Ииг6 на фіру, нривіайим йиг6 
до Штифава Стрільцьй, пиривоqувау він там, дау він йиму йакй:хос 
бирю іу (намулу) напйти сьи і він на другий день сплас. Приходит він 
ДО дому, СКарЖПТ СЬИ1 Ш'.10 ЙИГО UJДИТ ТОТа Йідь. Післау ВЇН Жінку ДО 
тбго Штифаиа, дау Штифан йакойіс водй, він сьи напну і стало йиму 
вдоронішши по тьім. Йак він пішоу шqе третий раз до Штефана, Ште
фан сидьіу на лаві : Слава Йсу Христу ! - Слава на віки. А йак сьи 
майиш, ТИмку ? Лекше тобі на ногу ? - Вітповідайи Тимко : Лекши, 
дь:Икувати Богу. - ДИ:вит сьи Тимко, на вікпьі склЬІ.інка стойіт в го
р fукоу. Полапау Штифан скль:Инку до рук : В:Идиш, Тймку, вона тибе 
укусйла, а вона тут йи у скльйпцьі. - С·rойіт вона у скльйнцьі, а він 
пйи туту горіуку. На й тобі, ТИ:мку. - Ни x6qy. Вона мине укусИла, 
то йа слух, а йак би віпиу, то бим сьи й потріскау. Будьти вдор6ви, 
Штифани, бо йа уже йду до дому. - Йак ни хоч иИти, то йди вдороJ. 
- 3аплатИу 'Гимко Штифанови ва той цьілйй труд йидпу корону і віт
правиу сьи від него і uішоу до дому тай �дороу й до нйнька. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропця, Бучацького пов. від Івана 
Кіндрата . 
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357. RacиJta'Ч гадюн. 

Буу йиден чоловік, Бавнлько, ту у Коропци. 'Али йак буу він 
ш че х лопа.ком, ·1·0 буу у горах на службі у йидноrо господари . Той 
йиrо господар наймИ:у до худоби, абн худобу пас. Дау йиму й.істи і �
жи до него : ГонИ пасти і шчобИ:с ни льих спати, абн худоба ни вро
бИла де шкоди і -шчобй тобі шчо вл6rо ни стал о  сьи де. · - 'Али ііак 
то ХЛОПНІ� майн, вігнау худобу пасти , попойіу він добри і буу би сьи 
бор6у, али ни було с ким. І увьиу, положИу сьи спати . Бо й.ак би го
лодний, то би буу ни спау. 'Али тому tавьдьі було добри вИд110 на то.йи 
пас6виско, шчо хлопиц спит ; али то було ни кілько рав, йак він льи
rау спати, йак вайме худобу. І йиrо господар ва куждий рав напоминау , 
шчобй ни льиrау спати. І він tавд:И слухау, Йак tавда l'ОВорИу, али йак 
віrнау на пасовиско, то йиднако сьи клау спати. То було так во пйить 
нипослухіу , жи він ни послухау і той tаща увьиу, наслау на него rа
дь!іІ:, ШЧО НаОКОЛа него ДО RІЛЬКа метріу так страшенно ПОНаЛаВЬЙ[О1 
ІПЧО навіть би ГЛУ НИ було Де КіІІІуТИ на в�Jмльу ; а На груди три ТаКНХ 
вилйких йиму вільівло, шчо мали с по два метри ваудоушю!:, а може шче 
й до уші . 'Али той ХJІОПЧНСКО спит такі. r авда приходит ни с потирпльі
ньи аш там на пас6виско тай лехко ДО него кажи : Хлбпчи, а худоба 
де ? - - 'Али він уже сьи й сам пробуджувау, бо чуу, шчо шчос на 
ньім JІИжИт студени ; тай сьи у тьі хв:Или вьірвау на ноги і дужи сьи 
сполош:Иу бу-у і почау кричИ:ги . 'Али tавда йиму кажи : Цить, ни кричи, 
ни бі сьи, вонй тобі ньіч6 ни сважут, колй ііа йи тут коло теби. А йаш 
тобі ни кавау, жибИ: ти ни льигау спати ? Йак би йа так буу ни надьій
ш6у, то воай були би тибе аайіли, а так ни бf сьи, вонй ти ньіц ни 
скажут. Тьідько памньитай, жибИс бfльши н и льиrау спати ньікбли. -
І той хл6пиц служну вілька льіr у то1·0 tаадИ і той йиr6 rавда так 
сами науч:Иу, шчо він так внау насилати другим rадьИ, йак taa;ia на 
него. ІІовирнуу сьи він віттам 8 1·оріу уже парупком ДО .Коропцьи 
і ожинну сьи і шос там сьи с сусьідом посвар:И;ш, ци там ва курку, ци 
ва межу, ТО о тьім так добри НИ анану . 'Лли ка;хи він до свого Сj'СЬІ
ДИ : Почикай, йа тибе научу І - 'Али той йиму сусьіт кажи : 01·6, та 
ІUЧО ми вробиш ? Так йим тьи сьи напудиу. Так дост6т, йак кіт сала. 
- Ну, по чикай, йак сьи ни напудиу, будем вйдьіти. - 'Али вібігайи 
жІнка тоrо сусьіди : Ходйж но, чоловічи, суда борши J - Та чо ? Мои 
тьи ни фатайи. Ш чо такого ?  - 'Али ходИ:, такі живенько, бо така га
дина виличеана у хатьі, кобИ шче дитИну ни вай.іда. -- Той tавда по
кйнуу сьи сварйти і біжИт до хати чим скорши. Ростворйу хату, а шчос 
кількаиацьіть rадьн уже коло дитйни у кол:Исьцьі, повадирали r6лови 
і свиmчИ так, йак на пишчіуки. А rаада кажи : А., Господи милосеряий, 



а се ltlчow такого ? - 'Али давnт сьи, а дитИяа ІJЬИ оавит i лаu&йи то 
�·адь:И руками. І rавда хтьіу дитйну ухватИти, коші. rадьй до яеrо. Обаи
р айи він сьи - а дnтИвьі ньіц ни кажут - в ваду сМи, а ту на по
ровьі так йак би Jrpoy метрових н аюі:дау і ,tже льfаут до хати страх 
страшенний : попід лавй, у піч, у rоршкй. Йа1<ос він помижи тот6 гадьИ 
ніскочиу на двір і до свого сусьіди : Бій сьи Б6га1 •1олові•ш, даруй ми 
сей рав, ньіrди йа 1·ибе ни 3ачіпйу1 поки буду жйти. - А той сусьід, 
жи 11аслау на него : Та тИш кавау, жи сьи пи бойіш мине ! А прауда, 

Йа НИ ЙШОу ДО теби НЬЇ ДО хати, НЬЇ биу ЙИМ ТЬИ і СаМЙИС утьік. -
'Али він т6му сусьідьі ни кажи : ти,  йак у сварцьі було мИжи нй:ми, 
ХО'L'Ь 1·ой буу молотший від него, алиж йиго льами нтуйи і просит : Хо 
дьіт, татуньцьу моііі, бо �иньі гадь:В: дитИпу ввьіст ! -- Ни бі сьи, віт
повідайи ·1·ой, жи наслау, вон:В: ни йи такі дурньі, йак ти, ш чобй вонИ 
шчо кааали дитИньі. 'Али ти до хати ни аараа уві.Идеш, шчобй ти внау , 
кого ва ч іпати . -- ·Али тоИ, шчо у него у хатьі rадьИ, так просит Ииr6 
і присьИ1·у сю1ада:ііи пИ:рид ним, шчо уже більши аьікбли а ньіІ'ди аачі
пати йиго ни буди, шче й свойі дьfти аакавувати буду, ш чобИ тобі ньі1� 
ни кавали . - Ну, то ходИ:ж, дурвьу, до хаrи, повідайи той, шчо на
слаJ гадьй . �же ·rи сей рас nодару:ііу, тай йіх віддальу віт тМи. - 

Йдут вонИ до хати, али той rавда бо:іііт сьи йти навіть до сьівИй. 'Али 
той другий: : ХодИ во мнойу, ни бі сьи ! І уходят до хати тай до пих : 
Ану, ГануськИ, вабирайти сьи, вfткисти сьи увьИли ! - І у тьі хвИли 
rадьИ сьи вібрало чИсто с хати, шчо й сльіду навіть ви було. Той 
вараа rавда післау жінку по льітру горіуки і пирипросйу т6го, понали
вали сьи дббри і той І'аада кажи : �же тьи бfльши ньfrди і ньіrди ва
чіuати н и  буду. 'Али той, жи гадь:В: наслау , ,fже си добри пітпИу, таІі 
кажи : В:Идиш , дур нь у, абйс внау , шчо свиньа внач:В:т. - А вовИ Jіак 
сьи сварИли, то той тому кавау : ти свиньа. 

По тьім ііІті!ресьі у т1'�ждень , 11,и там uapy недьіль, пішоу ві 11 
в одп:В:м свойім сусьідом на І'уби . 'Али той сусr,ід ни внаJ ва него, жrr 
він внау примову до І'адьИ, бо він т6му кавау, жибИ ньіц нь ікому ни 
ка11ау, шчо 11аслау му буу до хати . І той йиrб сусьід знау, котре rадьИ: 
НИ Йадовнти, ЖИ ни кусаЙИ і алапау гадину і кажи до того , ІПЧО 011ау 
примову : А ходИж но, кажи, суда. Йа ш чос ймиJ ! --- А він кажи : Та 
шчо такого ? - ХодИ та будеш вйдьіти. - І приходит той, mчо ана.У 
примову, тай кажи : Ану, шчос ймиу ? - А він увьиу , рос1·ворйу паауху, 
бо юівуу буу у павуху : Та дивй сьи шчо, І'адивум ймиу. - 'Али той 
кажи йиму : ТеньІ'ус гадину ймиу. Тажи то йашчірка. - 'Али тамтой 
вітьиrайи рукоу в ва павухи так йак би коубасу дейаку тай. кажи : 'ra 
дивИ сьи, тажи гадина. - Ей, шчо така гадина. Почкай но, йак й:а 
варав йіх СКЛВ'Іу, ци оамеш ііі у руки ! - І свИснуу на палиц, а ту 
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е'rращ�нцо та� йіх паддьі11JІ0 'r.oro rадьИ, йак би нивиJ1 Ич:коу рlкбу дроу 
иа!Qfдау с кільканацьіть Jiaтep. І кажи той, жи свишчй, до того дру · 

roro � Постили по ти сирдак на аемльу ! - Tou постилйу, а той кажи : 
Гануська, ходИ но ти суда. - А ту насампиред така чирв6на, шчо аш 
в вейі Искри йшли, йак сьи пирисунула чйрис той сирдак, тай сьв: лиш 
ровдьілйу на дв6йи. Той йиr•о кумпаньістий йак скбчиу у вад, йак крйк
нуу, а той йиму кажи : Ни бі сьи ньіц, вонй тобі ньіч6 ни  скажут. -

І вйтьигнуу руку тай кажи : ХодИ, Ганусьу, суда. 'Гота йиму по руцьі 
у паауху, а с пааухі! чИрив рукау у другу руку. Побавиу йі троха 
і nустИу на вемльу і шчос .. там до них скавау і вабра JІО сьи гадьИ від 
них . І кажи ДО свого товариша : А шчо, увьиу бис у руку rадипу ? -
А тоіІ вітповідайи йиму на тойи : Та йак би йа уаьиу у руку, йак то 
сирдак ровдвойіу сьи на двойи, йак вона п ирильіала і так би вона миньі 
і руку моrла ровдвойіти. - - І навбирали губ тай пішли до дому. 'Али 
тамтой пішоу так у місто до церкви і ІJачИу там другим росповідати , 

' шчо він мау в ним 1·ам у льісьі. 'Али там йидеп кажи : Ей, дурн:Ий ти, 
шчо 1·0 ти вір11ш, шчо він до того онайи ?  - 'Али на·rходит і той, шчо 
анау до l'адь:И на той чис, йак вонИ собі ровмаульИли . І ·rамтой треrий  
уповідайи ДО  ТОІ'О, жи до  гадь:И анайи : Шчо, т и  внайиш до  І'адьИ ? -

А той вітповідайи : Або тобі на шчо ? Йак 1шайу, то собі. - О ти 
страх 3Найиш. - Скоро хоч, то будеш йіх мати, так йак мраки, Иа ти 
Ціх напрауйу, али потому ни  буду віl'аньИти, будеш сам. - Ни бі сьи , 
ньи, кажи той , йа си: сам йіх віжину. Пu т0би н и  піду. -- Кажи той, 
шчо внау примову там до свой іх сусьідьіу, жи стойали коло него : Ну, 
будети сьвітками на тойи ? І пішоу від них. -- Приходит той до дому 
третий, а ту 1·адьИ по но дві ру, у коморі, у стодольі, у хатьі, у пичИ, 
ба навіть і на пичй, шч:о ньіr'де на йиго обісьтьу ни було місьцьи та
кого , абИ ни  було гадьуІ'и. Той сьи альик і бів духу біжИт до того, шч6 
му наслау rадьИ. І пирипрошИйи йиго і кажи : Йа тьілько так на спас 
скааау, шчо ви ньіч6го ви внайити. - А той йим:у кажи : Ти ни впа
йиш, шчо с спасу і прауда бувайи ? 'Али ти ванадто мудрий, Иди собі 
.сам вігань:Ий. - Ей, ходьіт, бійти сьи Бога, просьтьіт миньі сей раа. 
Уже йа більши ни буду ньі с кого сьи кипкувати. - Ну, вИдиш дур -
ньу, кажи той, пантруй свого носа, ни чужого проса. - А той йиму 
кажи : �же ньіІ'ди прйвьіr'ди до ньікого сьи ви обівву, лиш ходьіт. -· 

Е, ба, говорИ мудрагелику, требаш типер миньі добри ваплатйти ва тбйn, 
шчо йа тобі йіх віт теби віджину. - Та кол:Иж йа пи майу гроший коло 
.себи. -- Шчо мине то ОІІХОДИТ ? Йди упиред припuс:И, потому йа віжину 
йіх . -- А баrатож вам принести ? - Десьіть р:Ипских йак даш, то 
добри, а ньи, то йивакши ни буди . - Ей, кажи той, та ва багато можи 
буде. - Ньіц ни ва багато ; йа у теби ни биру ва тоііи, шчо йа йіх 



віrаньаиу\ ани за тоии, шчо ти дужи мудрий. - Той Х6ТЬ1 ни .wтьі 
бігай. Т ни добіrау до дбму. � к6rос там повИчиу дисьИ:тку і дайй тому 
і кажи : Ходьіт йак найб6рши, бо тче навіть ньіхто у дома аньі обідау, 
аньі худ6ба НИ ЙіЛа. - Йди собі 3ДОроу ДО дому, .Йа НИ майу ЧО туда 
Ити. - Та йак то ни майити чо йти, та абИ:сти повіrаньИ:ли. - - Аббш 
ти собі думайиш, шчо йа йіх буду буком віrаньати '? Йа йіх буком ни  
ааrаньау, али чим ваrнау йим, тим  і віжипу. -- Та кобИ йа шче вноу 
по вас пи біг ! - Ни бі сьи, ньи, ни будиш уже бічи, хіба бис ш tіе 
колИ мине аачіпИ:у. - НьіІ'ди йа уже ни аачіпйу вас, навіть і мойі 
дьіти .  Бутьти вдор6ві. -- Йди адороу. - Іlрих6дит до дому і уже 
чйсто у неrо усьуда, навіть і фоста сьи с гадини ни лишИло. То вітак 
по ть ім івтиресьі ньіхто ro уже ни вачшау, шчо у кбrо ваправиу, , к6ж
дий ііиму ни відм6виу, али дау, аби лиш <1 ним бідИ: ни мау ньійакойі7 

Зап. в липни, 1 902, в .. Коропци, Бучацькоrо пов. від Данила 
11натюка. 

358. Нп впахар nacuJtaв па Jиодий cтe1tJtux псів. 

То у Кривім*) йе такьий анахор, шо умійи віт стиклипи льудий 
льічити. Він йак хочи сибі заробити, то нас илайи у села устеклих псіу 
і вони кусайут льудий і ·1·і льуди йідут до него, він йіх льічи і воии 
мусьат добри платити і він маііи с чого жити. 

Йидного раау буу вів вислав у йідне сило стекло1·0 пса і він шо 
во улитьіу у сюrо і трапи.У на йдного хлопа, шо буу мисливий і мау 
стрільбу. Він йшоу с хлопцем у поли, а той стеклий пес покусау йго, 
того хлопцьа, а той мисливий 3арас аастрілиу йrо, тей новіа хлопцьа 
до того льікара до Кривого, а той уже :шау, шо він аабиу ііиму пса. 
Али nьіп, увьиу того х.11оrщьа с собойу до другойі хати льічи1•и, 'rей 
вийшоу до свейі комори 110 льік, али чуйи хлопиц, а він говори до ко• 
�·ось : 3а те, шо він 0астрілиу миньі йдного пса, бігай ти 0арас у йиго 
сило і поки він тут, покусай ііиго жінку, ііиrо корови і ше в десьітиро 
льудий. - 'l'ей потім кажи хлопиц то батькови, йак .уже йіхали до 
дому. А батько йак то почу.У , стау гнати коньі І'альоп і уже туй-туй 
буу би нагнау йакогось пса, али пес скочиу до льіса. ІІрийівдит він 
в свойе село, а уже покусана йго жінка, ЙІ'О худоба і десьітиро льудий, 
у сельі, а той пес побіх уже на· другі села. 

3ап. в 1·рудни, 1 902, в Сїльци Веньк., Камінецько1·0 нов. від 'l'имка 
Притули, А. Веретельник. 

*) Село в Камінецькому пов. 



359. Ч.оJtовін, що орудував вьвірятами. 

Йидноrо раву пасе чоловік коньи в ночи. Палит сьи воrвик -
слухайи, такий n:Искіт" .  Шчурі, миші таr ідут, машируйут. Тай той скрик
нув - �  тото всьо стало. Тей приходит до тоrо чоловіка командант*) 
від мишів. Прийшов : Добрий вечір ! - А той чоловік вітповів, сьів си, 
кажи : А ви шо так провадити ? Rажи : Йа проваджу всьу туйу аьвірину : 

Миші , mчурі, хомньики." всьо. Пириrаньиііу в друrий край ! 
Посидьів, посидьів" .  панів сьи бараболь віт того чоловіка. 'l'о1'ди 

фстав, свиснув і тото всьо пігнав папирит себи. 

Зап. 1902, від Яндруха Отецїя:, в Будзанові, Теребовельськоrо 
пов. О. Деревяпка. 

360. Нн цигаина відворожuJtа ду-нати і нора.лї. 

Нулй дьіукИ у одньfм сильі такі rбжі, шчоби сьи віддавали , JІише 
там молотцьИ ни мали. 'Али надйіхали ци1·ани сьвітові, уадріли, шчо па 
них йи дукати па mИйі, дороrі коральі і так дальі, тай йидна цйrанка 
�мовила СЬИ с цйгапом, кажи : Ту йи стау, а на тих дьіуках дорогі 

річи, а ти йди, 3айдИ у ловИпу, вонИ поскидаИут с себи дукати , кораJІьі, 
а ііа йіх вастауйу купати сьи і �·оворИти : ПрийдИ, прийдИ н вирбиюі ! 
А ти абИ в ітповідау в аа JІбзьіу : Прийду , прийду у осини. Тай набиреш 
тотб і утьічеш, а вонИ най сьи купайут. - А цИ1·ан кажu : Дббри ,  то 
будеш ма:rи шчо йісти. - СкаваJІа цІіrанка тим дьіукам купати сьи, 
і вов:И купайут  сьи. І дьіукй клlіqут : ПрийдИ, прийди 0 вирбинИ ! -

і риrбчут сьи : ха, ха, ха, йак то дьіукИ ввИчаіі майут, а той вітпові

дайи : Прийду, прийду у осини. - Пофторали так кілька рас, а цйган 

тимчИсом до дукатьіу сьи присуну у, вабрау дуна ти И кораль і ·rай крів 
JІовИну посунуу. �тьік аж на дисьИти СИJІО. ДьіукИ клИчут дальі1 йак 
йіх ЦНІ'анка научИ:ла, уже нима куму вітповідати .  3думіJІИ сьи вонИ, 
війшли на беріг, дИуйит сьи, нима :іньі дука;rьіу, :іньі коральіу . 3ачй;1и 
плакати, али уже пропало. Мали сьи вовИ шчо висилІ1ти, йак вачrі:JІИ 
таті й мамИ бuти. А йак той цІ1rан авіу тих дьівбк1 так нас ав6дьит 
а віб6рами панИ. 

Зап. в липни, 1902, в :Коропци, ВуЧацького пов. від ОJІекси Сав
ковоrо Севьчука. 

*) 'l'акий чоловік, шо нириганьийи мюшr в ііидноrо краііу да дpy
roro і вови йиrо ровумійут. Вам. опов. 
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361. Від ворожбита до попа. 

Мій дьідо йіхау с СJІаб6у дитИноу ДО вила, до б6rа і йіхау на 
Братишіу. І обмана І'О сьи учіпИла, водИ:ла го 110 п6льу. Прийівдит він 
там до того нарійа і прийіхау там на йиго обісьтьИ, він віходи'r с хати 
'Гай кажи до него : А ВОДНJІО тьи, дьИ:дьу ? - ·  Ай водИ�о, пани. -
Давай дитИну до хати. · - ПалИ:т у х атьі, бире корИ:то і дитИну кладе 
до корИта. ДитИна сьи кидайи. - Ой вИдиш, дьндьу, уже еьи боіНт 
біда, уже хочи тьікати. Бир:И дитІіну до 3арвав:Ицьі, бо йа ради ни дам , 
н ай воду осьвітй:т, тодй біда утьі •1е від него. - Пойіхау дьідо до 3ар
ванй:цьі, а т.ам буу ксьонц такй:й, жи сухИ-дньі опроваджувау ; осьиітйу 
воду і тайа дитИ:на до нннька жийн. 

Зап. в Jrиппи, 1 902, в 1\оропци, Бучацького uов. від Івана 
llасилика. 

362. Ни ХJtїб стогпав. 

То кою1сь були добрі льікарі , типер нема 't'акьих аньі руш ! Дужи 
добри <ІН;}у Jrьічи·rи JІьудей старий нибішчик ПJІИта, батько тоrо, шо 
типер льічит. Ви ннайити йіго, він уже старий, аш агорбатьіу ; а ше 
Иі1'0 ба1·ько буу. Тато .мойі небішчик роскавуваJІИ : Ей, каут, добрий '!'О 
л ьікар раз буу ! Рас, каут тато, на самі вилені сьвата Идут вони ра,
ненько до церкви нагумінками н Браташів*), аш чуйут, та.м коло uань
ского рова десь па лововими корчами стогни шось так, йак слабий чо
ловік. Слухайут вони, слухайут, а то стогни і стогни і вони підійшли 
до тих корчіу, аш дивльат сьі, а у рові сидит старий Плита, а чирис 
ріу лижи·1' палка, а на ньі uиси гадьука писком до долу, а с писна ка
пайе жоута йідь на кавалок хльіба, шо лежау у рові. І шо та йідь 
капне, то хльіб сьі піднисе і ;застогни, йак слабий чоловік ; а ІІЛИ'І'а 
сидит, диви цьі ва  то і шось вашептуйе. 1\аут, шо він с того хльіба 
робоу йакісь Jrьіки від гадьуки. 

3au. 1 902, на Враташах, Камінецькоrо пов. від Інаuа Браташа, 
А .  Веретельпик. 

363. .lіїтшртщ від OTЄliJlitШU. 

Ше була у н ас дужи добра льікарка, Маланка па�ивала сьі. Йі 
:шали дужи а далека і до сз1абих нликали йі навіть панк і rрабИови. 

*) Браташі - присїлок Сїльця Бенькового. 
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Рав у дворі у нашого пана устьік сьі буу дужn дорогий лес. Пан дужи 
жалувау iiiro і справадиу аш двох дохторіу , шоб вильічили іііму того 
n<Ja. Али дохторі подивили сьі тілько в далека ва того пса, а він буу 
па лавьщ,уху і сидьіу коли буди. Али кава)' пан варас прию1икати Ма
ланку . Прийшла вона, а дохторі стойат і дивльат сьі, шо с тоl'о буди . 
А Маланка присту пила в rолима рукаnш до стекло1·0 пса, сьі;rа коли 
него і наставила жменьу на піпу, шо тикла йіму в пищш, тей каи до 
дохrоріу : Видити, пани докторі, шо в вашого дохторства ? Ану а робіт 
·�•ак, йак проста баба ! - І вона уаьала ту ІІіну і <Jтала йіс1·и ііі  і по·rім 
вильічила тоl'о пса і ва те докторі ваплатили йі на три м ісьацьі до 
гарешту. 

3ап. 1 903, па Браташах , Камінецького пов. від Івана Браташа. 
А, Веретельвяк. 

364. Х.лопсьниіі .лїн. 

Ту десь у йідпому силЬІ ипен пан дr, ідич,  йак 11овьі х ау сибі, утво
риу фест губу і 1•а1' теньrо повьіхнуу, шо ни міх уже нават стулити 
губи. Йму скочила та кіс'гка, шо шчека, а місьцьи , ну і ньіц, пан ни 
можи стулити 1·уби, так і стойіт, так йаrби він  повьіхау. Тей біда, uап 
11и можи губи стулити. Шо рубити , паньі варас до міс·га пу дохтора, 
привови, ві11 подивиу сьі,  покрутну головойу, тей ньіц ни міх врубити, 
�абрау сьі і пуйіхау.  'Гей папьі пувевла пана гет по усь іх елаунИх 
дохторах, али аньі  йден ньіц пи міг врубити, шон пан ни нувьі хау. 
А то деш, і м айи губу утворину, і пуаьіхаИи і нуаьіхайи (тут оповідач 
сьмієть сл). Али ту' у 'l'ад1�ньах буу Идеи хлоrr-льікар, він <Знау льі· 
чити, тей йак (jf,i дові 1\RУ ва  того нана, шо пувьіхайи, п ішоу гет і ка
жи : Йа пиринрашьеИу красненько, але, Пак паньі поввольет, то ііа на·  
праульу пана, і уни ниристанут п у ю,іхати. - Али чловйечку, дам тьи, 
шо схочиш, напрау пана ! --- кажи пань і J\Y хдопа. Тей х лоп кава у 
п анови сьіс'ГИ, тей йак сьі аамахнt>, йак І'опнв пана пйастуком у йідну 
ш чеку ! тей пан кламц ! і зачинила сьі йму губа. Тей пан кажи : Ну, 
слава тибі Бож:и, н а  майиш чоловічи сотку, і памньи1·ай, абись ньікому 
1111 кащу, йакісь вильічиу м и не. - Хлоп уаьау сотку, тей пі шоу, а то, 
шо ни као�ау йму пап роскавувати, туто, бо папови було устид і убрава 
гонору., 1110 такий хлон-ср"а ударну пана у морду ! 

3ап. 1 903, в Оїдьци Беuьковім, І\амінеr�r.кого uов. від ІІет�РІl· 
Бухтал, А .  Веретельаик. 
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365. О.лавкий х.лопсьuий 11,оuтор. 

Дауно уже буу у йидному силь і дужи слауний льікпр. Нін сьі 
ршу льікарувати сам 3і себи і 1•ак внау добри вильічити с кажцойі 

хороби, шо ше льіпши, йак праудивий дохтор. І й 11 1·0 ;шали у цьілііі 
околици усьі льуди і усьі дохторі . 

Йидвоrо раау до двора у т ім сильі ,  шо  буу то. льікар, ДJ? пана 
айіхало сьі вількох у чених дохторіу " міста на йакийсь баль і запро
сили до себи вони і того хлопскоrо дохтора, шо буу сам аі себи. Йідьат 
вони, аабаульейу цьі і ріжно штудируйут і хочут насьміхати сьі с то1·0 
хлопскоrо дохтора, али він сьи ни  дау аньі руш ! Шо вони ваrадайут , 

·го він так від1·адайи, шо 1·і аш дивуйу цьі ! А на  рештьі кажут вови 
йиму, шоб він показау йаку волику штуку. А він кажи : Йа 11іі11тиро 
льудий стройу бис трутивни на  смерть і ;�ноу привиду йіх до адоро!
льа ! Добре ! - кажу 1·, - роби, подивимо сьі ! - 'Гей він кааау нава
рити тлустойі баранини , наr·удувати нейу нйеть хлопіу і аарас потім 
кааау напити сьі йім аимнойі води. Йак сьи напили , . тей так варас 
і повикидались ниживі ! 'Годи дох1·орі наробили крику, шо вів стройіу 
льудий, а він кажи : Йа йіх аара' приверну до житьа. - Али дохторі 
ни дали і кааали i·oro хлопскоrо льікари :замкнути до rарешту і ті пйать 
хлопіу ни: ожило , бо дохторі ни дали {Ііі йиму ратувати. 

Ну, сидьіу той л ьікар шось а м ісьицr, у гарештьі, а потім засу
дили йиrо на смерть ;ia те, шо він стройіу пйетеро льудий. 

Али пирит смертийу нитайут йиго, чого віп ше собі жичи, то усе 
йиму вільно. А він 1;ажи : Ньіц ни ХО'ІУ, тіJrько по11воJІьти миньі ,пожити 
хоть три дни у мому дому а жіююйу і а дьіточками натьішити сьі. 

Тей йиму поавопили. Али чуйут, на третий день йак мали ЙИl'О 
уже вішати, шо він сrроИіу сьи і умер. Ну тей йи1·0 поховали. Йак 
йиrо поховали, тей тейі ночі пішла жінка і викопала йиrо теИ завевла 
десь до чужого міста і він там ожиу. А то було так : Він сьи стройіу 
·rакьим льікарс1·вом, шо сам сибі вробиу на  три добі , а поті'ІІ ано� мау 
ожити і ожиу. Такий то добрий дохтор буу ! 

Зап. l 903, від Івана Юнака, н а  Криволлнцї, Камі нецько1·0 пов . 
Л. Веретельник. 

366. Ворожка Jtїчить водою. 

Була у нас слаба Жидьіука . Прийшоу син, жибИ ііа йіхаj в мамоу 
до <rйла, али она уже 1 ам йfвдила кільканацьіть рав до т6йі паньі до 
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f)ратиmива, до вор6ш1111 . '1'ьі пани сьи науку•піло, ш чо воші так доухо 
ііівдпла, ;юлИла шматьи і набрала уласнойі аолИ у свойу ушісну масюі
цу, аби Иі датИ, абИ с�,и мастИ.ІІа тим. Фірман c·ray на пор6аьі й сьміИЯ 
сьи. Л нона до фірмана : Нп можу сьи віт,1і пnт11 Жидьіуки , дайу уласну 
своиу маснnцу аолИ , аби МНЬІ! ві�•чіші:ю� сьи. І траснула у дол6uьі 

сьмііlала с1,и, шчо 0а дурно гроші бире. 

3ап. в JІИПни, 1902, в Коропци , Бучацького пов" від Івана 
Васил.и1ш. 

367. Я1• ворожна Jtї11ила бr1;бу і фір.мана. 

Н;�ймИу мине йиден хлоп йіхати <1 йиr6 жінко}' до иор6шки . При
іііхау йа ДО т6йі вор6шки : Давайти бабу до хати. - Ми бабу аньrіли 
до хати, баба стогни , а ворбшка бире, палИ:т у пйИ1Lу, кидайи каміньи 
до пййца і сіJна бире до r·оршка, назшвайи водИ, пристауль.Ийи до печі . 
І\і1аде бабу оа СТОЛеЦ ДО ВаННИ і бире тоі\ l'Opneli,, ЛЬJІЬе ДQ ВаНІІИ. 
Обікрйла  бабу вер етоу і кидайи ка.мінЬи, мало баба сьи пи удушИла . 
Посю1аИи наймичку до міста, аби кушіла два пбклатки і аа rрейцар 
табаки . Принесла дьіучИ тото до хати, вісипала табаку JLo вави і біі:и 
йайцьі до води. Даіі:И бабі пй:ти. Баба тото віоила, а вона пхаіі:и й і  
у пИсок пальцьі, абИ баба бльувала . ЧИ:м ж и  баба майи бльувати , йак 
вона ш,ічб ви йіла , лиш тот6, шчо віпила ? 'Али молодий фірман СИДН'І' 
і курит собІ ;L:JИІ'ари . А вона прих одит с тоу ва�оу і покаауйи тому 
фірмапови : ВИдиш, то даньrі: відбльувада ; була би уже баба у мерла. �

АJІи фірман JLO нейі сьмійИ сьп . - Ч6 ви сьи сьмійети ? питайи сьи во
рошrtа. -- Ой, йа сьи сьмійу, чим вона майи бльуват.и ? Шчо віпила, 
тим б:1ьуйе. - Е, иітповідайи паньі , дайти спокій. - Хлоп ііі -�аnлатИ:у 
два рИньскі, вінис11и на фіру бабу, тай конец. 'Али та ворошка вііішла 
й стала па поріг. Кажи йі фірман : Паньі, бувайти щорові . -- Вона 
ймИла фірмана аа два паJІЬЦьі і мургаіі:и : Ходьіт до хати. �вій 11.бу фір
n�ан ДО хати , а папьі до куфра, вікигайи баньку 3ЛНВанойі rор{уки, бире 
фльашку ;Lo рук, обійиайи фірмана  фльашкоу і баю.коу і цьільуйи.  -
Йа би шче й вам дала раду -- кажи. 'Али нонИ сьи уже умауй.Или, 
була би то добра рада , бушібисмо сьи пиривовили, али у ходят хлоп : 
Ходьім, будем Иіхати, бо баба слаба. А вона пйи до фірмана rоріуку 
на вітх:ідньім і вапрашИіі:и , абй фірман прийш6у у сериду, вон а  йиму 
дасьть раду, а він йі.  А той фірман нибожйско сьи постаріу тай до 
нИньі ни ходИу до порошки. 

Зац. в JІИПни, 1 9fH!, в Коропци, Бучацького пов. від Івана Василика. 
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/168. Ворожбит йб.ttанює моJtоде 'М/J,Ружє .  

Йиден жомньир буу при воську доуr6, чирив дванацьі·rь льі'l'. 
дома пи впау він пьіц ворожити, а йак піш6у до вбська, научИу сьи 

такИх плистИ плитивИц, шо узнали го ва ворожбита. І так оповідау він 
усьільакі сторіИ і  жінкам, вонИ платИ:ли йиму і удавала сьи йиму штука. 
А де куда пи удала сьи йиму ш 1·ука, йм:Или го, вабИли і фертик. 'Али 
пішбу він аж на Диливу. Прийшбу на Диливу, а там двбйи молодІі:х 
пібрали сьи і уже еварИ сьи обойи. А він йшоу пбпіт хату, вачуу, шчо 
вопИ сьи сварут, тай увійшбу до хати. Слава Йсу Христу ! - А 1·отьі 
вітповідайут : На віки віком. - Кажи : Ви молодики сьи пібрали, ·r o 
ни добри йи. йа вам поворожу так, шч:о вам буди дужи добри жити, 
бо ви дужи помержиньі.  Кажи : Дайти миньі пйІітку, то йа вам поворожу 
дужи красно. - - А вон:И си ІІОШИІІТаJІИ ·rай кажут : Майим пйИтку, даИ
мо тому ворожбитови, аби вам лише добри жИти. ДалИ йиму пйІітку, 
а він каи : Дайти руку, йиднб й други ! Подив:Иу він сьи і муркотІі:т 
·rам ЙіМ ШЧОС .над ру коу ЙИДНОМУ Й другому, пй:Іі:тку СХОВау ДО КИШеньі, 
тай наконец кажи : Ви шче носах ни досИдьіли ва столом, йак йисти 
сьи побирали. Йак хочити, абИсти досйдьіли посах, то ньіколи ни бу
дети сьи свар:Иrи. -- А вон:И об6Ии кажут : Хочим, паньі .  -- Кажи він : 
Оьідайти fla сьтьіу обойи. - Сьіли вовИ обойи ва сьтьіу , вів нальльИу 
у мИску вод:И, дау ніукварту у руки молодьі тай кажи : Ви :затр:Имайти 
сьи у хатьі, а йа піду на двір, та шче вам вівкИ пор6бйу. - .9аьау 
там йакбгос бурину, мітлИцьі, ци кропИви, ци йакойіс там дурнИцьі, 
тай уаьиу, укрутІіу вінкИ йім так, йак то перевесло аауйІіаувати колоп
ньі ,  поставну йім па голову йидному й другому, на него заложИу шче 
йакус дрантИву кучму, а ііі  дау йаюіс рушпИк драптИвиИ чорний па 
шИйу, тай кажи : ВитаИти типер мине. Тай аалаткау : 

Бирвін бирвіпком війи, 
Аш типер вам сьи добри дьійи. 

'І'ай кажи : 'І'ипер .мине витайти, 
Миньі водИ подайти. 

1'ай аа то вИтаньи дау молодьі одного rельИра с тойі пй:йтки, а вія, 
йак молодИИ чоловік аавитау йиг6, тай дау другого гельИра и ииму. 
Тай кажи : Ви типер сидьіт обойи і досИджуйти носах, а йа йду поаа 
х ату примоуйИ:ти, абИ вам сьи добри поводИло. -- Йак туту пйИтку 
ухопиу, тай у нбrи, а новИ сидьИт аа столом. �палИу уже ни далеко 
ДолИпи, а вон:й сидь:И за столом. СидьИ, сидьИ, а він уже шукайи собі 
йИнчоrо. ПоробИу а вих макоrоніу тай лиш:йу .  А вонИ шепчут до себи : 
Доки ми будем сидьіти так ? - 'Али біж:Ит сусьіда до вих, чоrос му 
було тра.ба. 'Гай : Слава Йсу Христу. - А тьі ааа стола : На віки ві-
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ком. - ТоИ сьи відивиу на _ них тай кажи : А ви WІJO робити ? - -- Воші 
сьи ваустидали, х6тьи ни х6тьи, вачИ:ли роскаоувати тому чоловікови : 
А дурньі ви, кажи, та ви іі:ак6гос дурньи послухали ? Опамuьитайти си ! 
Аж нарештьі вачИу сварnти : Поскидай то в головИ. - Аш прибіг дес 
другиіі, третин, зачИли сьмііі:ати сьи. А далисти му шчо ? - ПііИтку. 
- А то в вас, та ви далИ сьи отуманити Иакбмус мантьикови ? 'І'ай 

- 'І'отИ ш чос три чужі с тим rазд6м оба ва ним. Йак го вдогопИли, пйИrку 
в ідобрали, а іі:иг6 так паб:Или, шчо му трбха ребра ни поломИли. 

- -
Ван. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького 1rов. в ід Олекси Сав-

кового Сеньчука. 

369. Чи .можпа вірити ворожб1ша.Тtt ? 

На Нудвиньі прийшла рав баба йакас сьвітова тай uрийшла до 
хати ДО файuого tавдИ, али І<ІЯДН пима у хатьі, ЛИІІНJ rавдИньи. А вона 
хотьіла файно вьвьісти і мусьіла свойу фільовофійу уповісти. Тай кажи : 
Т авдИнько, можи у вас іі:и молоко абб смитана, аб:Исти ми дали вьвьісти, 
бом така слаба, ш чо о !  - А вона каи : Бабуньу, кол:И Иа ни майу 
дати так шчо .  -� Дайти ми, tавдИни, смитани, ньіц вам сьn вл6го ни 
стани. А йа таке внайу, шчо ви будети мати оп6ти, по шИИ:у. - Й ак 
сьи іавдИньи ров'охотила, :Пак сьи ввинула по горшках, уже :іі:и бабі 
шчо іНсти, кfдько хочи. Найшла баба пшин:Ишні пампушки, так баба 
жий:И, шчо о !  Йак попойіла добри баба, а rавдІі:ньи кажи : Ну,- бабуньу, 
кажіт, КОШІ зпаЙИТИ Ш ЧОС таке ДО Корбу, та Йа би вам ІІІЧОС і грошиИ 
да.ча. -- А баба кажи : ДаИ:ти ми пйИтку, тай йа вам усьо вр6бйу. -
rавдИньи сr,и пошол6пала, наИшла пйіІтку; тай дала бабі ; баба уаьйла 
пйИ:тку тай кажи : І'авд:Ини ! Вашу смитану й молоко друга йіст ; наскИ
даИти собі смитапи і абИ:сти у вечир колотИли і абИсти сьвітИ:ли. А до 
вас прИйди тота, шчо вашу смитану йіст і молоко і буди завирати 
у вікно. - 'l'ота 1'авдИ:ньи так чикайи до вечира. А баба пішла дальі . 
Ход:Ила вона ІІО хатах, ходИ-ла, дИвит сьи, �'авда теньtий, али вапрігайи 
па подвіру тай поИfхау у поли. А тота баба до тбйі rаадйпьі до хати 
такжи. 3астала саму rавдИньу доnш : Слава Йсу Христу, �'аадИнько. -
Н а  віки віком. Тай шчос баба пацьир муркот:Ит, помуркотьіла, тай ка
жи : Манити шчо, rавдйпько, дати мипьі йісти ? Такам cJraбa, м6жи би 
ми сти дали смитапи. - КолИ, банко, нима так шчо. Корову майу, аJІИ 
молока ни ма так. - А баба кажи : І' а3дйпько, кобИ:сти ввали і миньі 
дали, то бИсти оп6ти мали. '- Йак ту іавдИ:пьу ваох6тила тим словом, 
rавдИпьи йак сьи авnла по rорньйтах1 натарашчИла тьі бабі такбйі еми-



тапи, шч6би два хлопи ни аьвьіло . Дала бабі файний пухкаІJ, питль6 •  
в аний хльіб ЖНТНИЙ, так баба туту смитану виве шішкоу, •rак ИІСТ, а ш  СЬИ 
'!'рі се, а ньіби слаба, стара. Йак си попойіла, лиш квбкайи в пені. Ну, 
бабу нько, та скюкіт мень!, шчо ви таке в 11аііити до корбу ? - Ай, йа  
дужи внаііу . -- Rажfт, кажіт, йа вам ваплачу. - 'Га Иа  вам  скажу, йа  
би ви скавала ? Дай вам, Б6жи, адороуііи, ви усе бу  дети мати опоти 
(по шИйу). Дайти ми пйИтку, тай вам усьо вр6бйу. Ви дурно тпрпите. 
Ви йдьіт до т6йі Й до тойі rавдИ:ньі, вона ваши масло буде колотИ:ти 
у веІJнр ! - 'Гай та rаад�іньи так сьи 11аохотила, чикайи до вечира, аб:И 
нішла до тойі. А й тота собі добра rавдІіньи й тота. 'Али баба к:Инула 
·ry мирву м:Ижи них. Тота йде до тойі хати, приходит під ві 1ш6 ,  а ·1·а 
колотит масло. А тота під вікном кажи : 'Го ти, к."о, мойИ масло коло
тиш ? - А тота сьи ві рвала с копІісткоу тай ДО нейі : А 'l'O 'l'И, в ідьмо , 

мойИ молоко йіш ? - Йак вачІіли латати йидна другу на  подвіру, йак 
увьИли сьи обі ва  волосьи, файно йім повило сьи. А нарештьі кажи 
Иидна : А ти ввітки анаііиш, шчо йа тобі молоко в ідобрала ? - А тота 
кажи : Бо минь{ баба каааJІа. - 'l'ай МИІІЬІ баба каааJІа . - Стали вони 
па ·гьім тай думайут. �же ни бйут сьи. �же вИкайут си аноу. Та ви, 
кумо, вібачІrйти, та ііа дала пйІітку ва то,  шчо ми кавала, шчо ви 111ойи 
масло колотити •. - Тай ви, кумо, вібічийти, бо вона й миньі кавада ; 
та йа такжи дала пйИтку. Обі йак сьи роарушили, йак сьи на бабу ва
йушили, шукайут аа баооу, оrб й місця пd ньі вастИло. ШукаИут воиИ, 
уже й tавди йи, уже И вою! бул:И посварили сьи, шчо жінка жінку псьо 

чпла, а типер ви  внайу1', шчо кавати . А баба дисьІітку у<JьИла, 11айі;rа 
сьи, напИла, добрих rавдйнь а ровуму повводй:да, 1·ай пові.Пала сьи. Аби
с·rи І'авди і rавдйньі впали, аб:Исти сьи у вірі тримали , на жадньі нли
тинІіцьі пи уважали, то ни виИдити , так Пак тамтьі. 

::Зап. в ли11ни, 1 902, в :Коропци, Бучацького нов. від Олекси Сав
кового Сеньчука. 

3'70. По ворожнах ів жіиною. 

Була моиа жінка хбра. 'Али ту, йак у нашім станьі буваии, йиден 
до дохтора радит, а друrn:й до ворошки пхаііи. Али .ни слухау йа ньі
коrо

. 
і поИіхау до 'дбхтори до Тоумачи . Жінка була би в дому ни 110-

юхала, йак би була впала, жи до дохтори, али йа вдур:Иу, жи до во
рбшки. С тьишкоу бідбу скиг ііа йійі в вова тай ваких до дохтора, 
а вона сьи тилепайи ·гак, , йак би під ньіж йшла. Дохтор Иійі огльануу, 
1 1апиеау рицепту і пішоу йrt до аптИки увь:Ити, шчо було на тьі рицен-
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тьі папИсапо. Прийшоу йа до дому і ааживала жінка порошки 9 день 
і було йі лекши. А дохтьір кааау так : Абн по тьім пи аастудИти сьи, 
'l'ЬНШКО ви робИ:ти і дитИ:ну відлучити. Жінка, йак 3ВНКЛИ коло хати, 
палИла у пичИ, роаьіrріла сьи аноу, пішла на двір і 3астудИ:ла сьи, шче 
rірши йак пИ:рит тим. Тай кажи ДО мени : Йа тобі кааала, йідь ао мноу 
до ворошки, а 1'И пойіхау до дохтори, тай ва дурно три короньіс дау. 
- Цить, жінко, пойідим шче до ворошки. Дохтьір тобі дббри буу по
радиу, али ни хтьі11ас сьи шінувати. А ворошка хіба rрошим порадит, 
али ни тобі . -- 'Али жінка кажи : Ай страх, дохтьір сьи роаумійи. Во
рошка льіпши анайи. - 3апрИr йа коньі, йаада до ворошки до Тоу
мачи. �війшоу йа до хати, скавау помайбіr, чоловік йійі, Гриць, вітпові.У 
на віки віком. А шчош там скажити ? - Та шчо, біда, слаба мп жі11ка. 
А можи то й:а ни ту трафиу ? -- Та чому ньи, тутка, кажи Гриць. Та 
вона ШІJО 3Найи, вона хіба напИ:ти сьи тень1'0 анайи. А ци були ви уже 
де по ворошнах ? - Та ньи, пи бу у йим, вітповідайу й:а йиму. А чож 
ви сьи мине питайити ? - Бо йа, кажи, такі ни буу й:им ньіrде, ци то 
кужда так анаии пИти, йак мойа ? А то й:иrо друrа жінка. - Кажу 
йиму : А деж вовИ ? - Піш11а у ,місто. - Мау він дьіуку : Гань у ,  
біжИ н о  ва мам оу ! - А нам кажи сьідати. То й а  бу у ,  жінка і стрий . 
- ДьИкуйим красно. - - Али кажу йа  до стр:Ийа : Ви бутьти ту ж жін
коу, йак прийдут вопИ до дому, то най шчо робйи, а ііа коньі ;займу 
до водИ. - Навирнуу ііа кіньми до вод:И, у саньіх ищу, тай сьи вди
байу коло косьцьола с тоу божИ:циу. І кажи вона : Слава Йсу Христу. 
А можи ви по мени '? - Айа, по вас. -- Виру йа божИ:цу на санп, 
уже й коньі ни напувайу, тьИ:rну піт. хату, ri нишчісьтьи йакес. 3ла
<1ь:Ийи вона піт ха тоу тай по воло чйла сьи до хати ; а уже була ньіуроку . 
.f ходжу йа ва пеу до хати, а вона мине ни питайи ва слабу напиред, 
али ва шпа�'атьіуку. А йа вітповідай:у : йа ни внау, ци ви уживайити, 
ци ньі ; й:ак бим бу у внау, буу бим прннь1с. - Дайй: вона йидну 
фльИ:шку ua 1·оріуку, а другу на пИво, бо Гриць пиу пИ:во. �вьиу йа 
Jrьітру І'оріуки, ва 14 rрайцаріу п:Ива, булок, осилетцьіу, бо то буу піст, 
тай бож:Ицьи ни хтьіла йісти солонйни. Приходжу ііа с тими трунками 
б апт:Ики пропінацййнойі, тай думайу, ш qо вона уже жінку видохтору- ' 
вала, тай: попідвечіркуйим тай будем йіхати ДО дому. Ба, вона навіть ДО 
жfнки сьи ни диві:ла, йійf навіть ни при голові. Вона рас попри рас 
спогльидала сьи у вікно, ци йа дльа нейі льікИ ни нису. �ходжу ііа до 
хати, вона варав до скльИ:нки, віпила йиден, пііи друl'ий, табо й третий, 
і читвертий. Так й:исмо пИ:ли, аж докисмо у шкльИ:нцьі шчос мало ли
шйлн. Йак си добри пітпйла, бир0 сьи ТОІ'ДН до ворожиньи. Йди но 
унисИ, чолові чи, дроу, тра вьільи вар Ити. 'l'И бн йіу і пиу, лиш кобй:с 
пьі '!о  ни робИу. -- Ух6дит чоловік а ;{ровами, а на ним йійі брат, шче 
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йакИ:с там другий йи1·6 товариш і ·rретий. Добр:Ий вечир ! скагау йійf 
брат. - Дай Божи гдороуйи, йак сьи майиш, братчику ! - вітповідайи бо 
жИцьи. Даун6 ми сьи вИдьіли. Аби мине чоловік убиу, тИ би сьи до 
мени ни подин:Иу. -- 'Али брат шчо майи сьідати на лаву, насампиред 
гачинайи шваrрови робИти справу у йи1·б хатьі : Ей, куми Грнцьу, Шчб 
ти соб] думайиш ? Шчо ·rи майиш свуйу жінку, а мойу систру бИ:ти? 
А деш ііа ііі  биу ? -- Е, відай сьи устидайиш, шчо йи чужі льуди ! -

вітповідайи ворошка. Ни бИуйис ! - А деж йа тибе биу ? Йак би ііа  
·rибе биу, то  би були синьцьі. - Ей, куми ГрИцьу, бо ти  так  ни бйиш, 
абн були  синьцьі І кажи брат. На шчош ти йі гапхау піт п6сьтьіJ1ь тай 
дьухау польfном попід ребра ? Ти си думайиш, шчо то на чужfм сиJІЬі, 
тай ми ни будим внати ? Нам льу;щ дока�уйут. 'Ги ньі1�, сестро, JІИШ 
вбирай сьи і ііа ти бе вабиру чИсто до себи. - 'Али кажи Гриць : БирИ 
си, йа 1·и шче й вау дам, кобИс си уаьиу біду с хати ! - 'Али Івtі.н 
зачну рипіти 3уба:ми до  Гр:Ицьи. А Гриць Rажи : 'І'и чб хоч, пйаньуrо, 
ту у мбйі хатьі ? Шчо, мбжи бис сьи биу ? Мау він доньку Ганьу 
і сйна нидалеко жонатого тай кажи : БіжИ но по Питра, йа му варас 
ту вімирийу. -- АJІИ Іван до Гр:Ицьи. А ворбшка : Е, ти собі дума у ,  
шчо будеш сьи на до м ноу вбиrкувау тай ва мноу ньіхтб ни 11осrани ? 
- А Гриць ТОІ'ДН ДО нейі : Ти шельмо, сьака та ·rака, иа ти вара3 
дам. І туй туй вачйли сьи уже чіпати до бійк11. 'Али ми оба с стрИііом 
норогганьИли іііх тай вонИ осьіли тИхо трбха. 3ачинайут сьи чистуnати 
горіукоу тоу, шчо сьи лишИла, а мине божИцьи посилайи по другу. 
Пішбу йа, приньіс уже лиш піу льітри rоріуки і дві rальби п:Ива і рб 
бйу просьбу, а мойа бідна жінка лиш стогни. А ііа Т<tкож аж 1·римчу, 
бо й коньі ни хтьит уже стойати, бо віт третойі по полудньу до ди
сьИ:rойі у ньіч тай уже ни стало йім оброку. К6ньі сьи nуждайут на 
дворі , а ііа у хатьі. ДопИли вон:И туйу горіуку, складайут сьи уже й ю� 
·rрету самі. 'Али йа йі прошу : Робіт но уже шчо жінцьі, бо нам да
JІеко до дому, а шче до тбrо й 3а Дньістр6м:. - Е, rоворИ ти свбйі, 
ньfби 'l'O с коJrьіна вілупити ? 'l'o мусит вш1б три рааи скипіти добри. 
- А ·rото 3ИJІО уже м:бжи в десьітr. ра3 пирикипіло. І тимчисбм донька 
наднесла уже трету �·оріуку . 1Ір6шу йа йійі : Биріт сьи, мамуnьу, до 
жінки, та коруііти ііі. - Ей, �·оворИ ио ти свбйі. Йа СJІабИ:х майу по 
кількаnацьитиро денни, а з братом йак йим: була, то буде уже кілька 
місьицьіу, та най сьи хоть 1·оріуRи вапйу - п:Или би йі  пйаукИ ! До
п:Ила си шче більши rоріуки тай йа кажу жіньцьі : ХодИ но суда на 
пльа1L, нибого. УвьИ:ла мойу жінку, роаьібрала до голого тьіла ,  11ри усьіх ,  
і у3ьИ:ла йі, спкр:Ила виретоу, підопхала с1·ріхови 3илб с цибричИм під 
ньу і кидайи каміньи таИ пириваруйи жінку мию,і. 'АJІц жі1ша кажи : 
Ни кидаИти таке багато кам іньи, бо йа ни можу стойати уже, така мбцна 
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п.ара. -- Ни бі сьи ньи, достоюш. То с теби слабісьть так віходит ! 
r бире у мй:ску водИ і ростопІіла цьіну тай сІіпли тото у воду над го
;rовбу. Гей, ци ни напудила ти сьи ? кажи жіньцьі .  -- Та, а йа анайу '! 
- Та йак то ни анайиш, йак йис сьи nапудила ? А мбжи чоловік колі 
па теби кр:Икnуу ? Бо йа йіх ,  тих чоловікіу, апайу. Йа уже се трето1·0 
майу , абй йіх дьітькй вібрали. - 'Али йійі чоловік сидИ:т во мноу 'rай 
кажи : То, чоловічи, вольіу би&І буу у вбду скочити, ньіж йим мау СЬІІ 
н неу жин:Иrи. Перша була йак жінка, а се уже ни знати аш ш•10. � 

'1'ай ва чинаИи вона уже по третий раа олово сИ:1rа,ти, вітьигла тото оливо 
;з водИ : Айа, і1апу1щлас сьи. Дала сьи жіньцьі напйти тбйі води на 
усьі штИ:ри чЙС'І.'И 3 мИски, обльИ:ла йі 1·6лову, чоло, плечі, руки, нбп1 
тоу В<•доу і таке lli'IOCЬ шепчи, йак старІій рабін. Тай уаьІіла мойу 
жінку, вісадила на піч 1·олу, а сама до стола ДО кропльіу. ' Али прошу 
ііа ііійі : Та уже вробіт коло жінки, шчо майити, а вітак СЬІІ почистуі.іим. 
-- Е, говорй ти своаі, йа сьи уже амучила. -- Кйнуда у себи йиден 
так, йак у биаодньу тай льіви на піч жінку мІіИ:цкати (масті�ти). Йак 
заЧИ:ла мйИцк1:1ти, а жінка так стогни, шчо най . Бо1' боронит, мало в нейі 
;\ушЦ ни вільівла. Бо у нас йак сьu сварй тай кажут : Бодай тьи бабИ 
мастИли ! А то хто сьи упади у ворошчипьі руки, то так, йак даупо ваа 
шінш•1ини під атамапскі буки. Тай з;�авьИйи вона с пе•ІИ : ЧикаИ, йа 
шче <1робльу примову над водоу, дам ти такого вьfльи, абйс у дома да
вау п:Ити. - Наль:Ила 1шоу водИ у мИску , накйдала йакбгос росхіднику 
і пошиптала ІІІЧОС там тай ІІаЛЬJІЬЙ:І!а м.ипьі у скльйпку тай кажи : На,  
сховай сисе добри, бо такого у аптИцьі пи дьістау бис і 3а 10 рипских. 
Вире вона сr,и стрй:йови ворожити, жінцьі пад годовоу. 'Али стрИйпа 
була у дома. А вопИ, ворошкй, кажут, абй анак приносИ:ти. Тай впоу 
таке саме над водоу наворожила йак мипьі, наль:ИJІа у фJІьйшку тай 
кажи , абн ДО трох равьіу TO'l'O ПОВЇПИВМИ, бо ЙаК ІІЬИ, ТО НИ ПОМОЖИ. 
І lитайу сьи ііа йійі : l\ілько вам сьи належит ва ваши корованьи ? -� 

А так, кобИ: пи багато, кобИ й ни мало, тра два рИ:нскі дати. - Йа 
багато ни мйслиу, віких бабі , па, кобИм тьи сьи йак найборши вітчинИу. 
А у стрИйа тьілько деуйить шусток, бо у мени ва тойи бію,ши, жи мойу 
варИла й мййцкала. Тай ми попрашчили сьи тай пойіхали до дому. При
Иfхау йа до дому, цьілкбм мойа жfпка 3дорова уже віт тоні вор6шrш. 
Йак льигла сшіти, то НІ! могла потому устати. , Али поприходИли йійі 
сестри, Те'ГИ : А шчо, йак ? Лекши, пи ньи ? - А йа, лекши, бо ІІЇШН(J 
більши йак пйить рИнских, тай лекши у римени - Ей, то булб до неuі 
пи  Иfхати, бо вона віт таКОl'О пи внайи, тьілько від tJO!lOTHllKlJ. Йідь до 
Н ьіжнива, там Ии такі�й дьід, Струк, то той віт страху так апайи, страх. 

АлИ йа кау : Йдьіт ви, дурньі бабі�, �же ііа ві�дьіу учера, йак анайи. 
- Ей, та ВОНА. анай и ,  али віт ЙИНЧОІ'О, - Добри :шайи,  аі.іа, бо віпипа 
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сама мбжи б льіІ'РУ ; вона дужи добри 3наии. Jia Jжt: біщ.ши , до · воро
жок ни пойіду ; йак хочи, най йіди зо мноу до дохтори . .. ,.... Аііа, та Ш'І О  
д6хтьір до  того анайи '? Йа такі ни  пойfду до ворошки. - 'Али кажи 
тета : Та' бо в ін дбайи ва неу ? У вьиу 3а неу . файний · кавалок польи, 
тай рада, кобИ умерла й нИпька, та би си увьиу йИичу. - - 'l'a шчо ви 
у мени хочити, та чо йа поИіду до того Ньfжнива ? Тажи вона 1·а�1 
була уже у двох ворожок ! ·- Е, тотИ так ни впаИ� т ,  той дьід льіпшн 
<Jнайи від них. - Увьиу іі:а, вапрИх копьі, Иіду. 

ПриИіхау Иа ДО того дьіда, увіj жінку ДО ха'l'И, скавау помайбіг ,  
він вітпов1у. - Ци ни порадили би ви  шчо м6Иі жіuцьі, дьідуньу ? 
кажу. -- Та чуму ньи, пораджу. Тьілько аби ви ньікому ни кавали, ;�е 
ви булИ, бо И а  уже сидLіу кілька раа у арештьі. - Ни бійти сьи, дьі
дуньу, йа ньіrди, припьіrди ни скажу, кобИ лиш тьілько помогло. -
Пеуни поможи по моні руцьі. - І кавау він коньі вагпати аа хату, абИ 
пьіхт6 ни вИдьіу і увііішоу до хати, роаложИ:у с трісочок вогник, поста· 
виу оливо, абИ сьи топИло, а у м:Иску нальИу води і наклау на ус1.і 
ш1Ири чИсти пбжикіу у воду і уаьиу йакус там кнИжичку тай молит 
сьи пат тоу водбу. Помол:И:у він сьи с квадранс, бире туту воду жінь 
цьі в n1Искоу над голову йидп6у рукоу і Rажи хлопциви, абИ пода.У 
Ииму оливо. І другоу pyRoy швИтко вільну у воду, а воно брИ3нуло 
і моцпо трісло у водьі. І вітьигайи тогдИ тото оливо з водИ тай кажи 
до мени : Йак бисти булИ шче пару день ни приіііхали, тай було би но 
жіньцьі ! Вона дужи тьишкИИ дьістал:t страх. - .'Али кажу йа : Дьі
дуuьу, ци буде йі лекши, ци ньи ? - До дванацьіть день биспечни 
буде лекши, али тра шче рав до мени прийтИ в неу. - ЕИ, кажу, та 

йа приіііду, лиш кобИ полекшіло ! - - Йа ману у Бога надьіИу, жи воuа 
пішки прийде. - - - По тьім шче аробИ:у другиИ рас так оливо над го
ловоу таИ третин рас тart само таИ кажи ДО жінки : Прауда, шчо Ва!\! 
'rак Иак би сьи шчос пхало у горло таке гі палиц ? -- Айа, кажи жін
ка. - - Ну, то дьИкувати Богу, ІІІЧО вас Пан Біг . надньіс суда ДО мени,, 
бо уже бисти булИ И пи жИли. Али дИвит сьи віа у туііу кнИ:жичку : 
'Га бо ви уже булИ шче дес у двох, · ци трох . - 'Али йа Rажу : Пьи 
тьільком у д6хтори буу. - А жінка пофатила 1·аіі кажи : А йа пи була 
уже ту у жидьіуки йидн6йі і у Jlотоцьі ? Тажи�1 йі3дила вістрИ:нскоу 
фіроу с слабоу йидноу. - Б, вопИ ньічого пи 3наИу1' до сего, тотИ, 
юіжи дьід. - 'Али була шче ао мноу йпдна кобіта, таИ таІіа кажи : 
М6жи бисти миньі шче шчо помогли, бо мине шчос нудит ? - ЕИ, чи� 
юій, най уже сьі докінчу, перші. І узьиу хрес1' і кнИжичку ту до рук, 
3ачИу шиптати над головоу, потому над грудьми, досить сь усьіх ш1·и · 

рох ·бокіу коло жfнки. Тьілько Иа вачуу йиго шентапьи, ш чо_кааау : Й;�и 
си на льісй: та на uушчі. І по тьі хвИли уже скінчИу коло моИі жінки 
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і nішбу ва двір. А йа туйу книжв•нtу уаьву до рук і думайу собі . М6ж11 
Ііа сьи научу ворожити а вейі ? 'Али там ни було у тьі кв:Ижичцьі лиш 
очинаш, аа молитви , і 11омИлуй мйа Божи і віруйу і так дальі до кінь
цьИ. Т. uоворожиу шче ш чос тьі дру 1·і молодИци, али йа уже uи вйдьіу , 
бо Йа пішоу ЛаГОДИТИ Ві3, йіхаТИ ДО дому. Дау Йа TOMJ ДЬіДОВИ 30 
rрейцаріу, кІлько важидау, прийіжджИ:йу на місто і кажу до тойі моло
дИцьі : КобИ ти питала, м6жи ту шче дейака йи  ? Бо другий день 1шоу 
гонП:ла би мине Иійі фамільійа до сейі. І найшла вона йакус там Жидьіу
ку, шчо кидала карти. Ну, ходьім шче й до тойі , най уже рав відбуду 
так, Пак варту на сильі. А ти йди, питай шче де ііак6йі, кажу МОJІОДВЦИ , 
можи шче де йака йи, та най йіх уже чИсто об ійдj тут, абИм а11оу ш че 
ни іііхау де другий аб6 третий день . 

�ходжу йа ДО тойі Жидьіуки : Д<JiІJJ, добрий, паньі ! - Дай Божп 
адороуйи ! !І рошу сьідати, г6сr.тьі. - Вітповідайу йа : Шчо с такИх 
l'ОСТИЙ, шчо слабі. - Вони у мени, БОl'У ;�ьИкувати, шчо ДІІЬИ так{. 
Шчо м иньі ІJдоровий 1·і сЬ1'ь ? Прийде, попойіст тай піде. А йак nрИ:йди 
l'ісьть слабе, то шче й до хати rр6ші  принисе. -- Ну, колй то так, то 
'І'аКі привьіс. Кажіт но ви нам шчо. - Бире вона карти ДО рук,  аачи
найи мішИти. 'Али йа йі  кажу : То шчо, будем сьи воаа грати ? - Ньи, 
·ro йа так ; ііа с ТОІ'О аарас півнайу, ііаку хто СJІІібісьть маііи ,  йаку хо

рббу. --- Ба, кажу ііа ДО нені : Та бо йа вйдьіу, йак у нас 1·райу1· 
у тьі карти, то йиден нріrраііе, другий в іrрайе . А 1·ак йак ви гранити, 
то вИдно, шчо ви усе віrраііИте. - ІІитайи сьп вона мине : Мбжи то 
ваши жінки '? - Ей ньи , ТО мойа сусьіда. -- А чо.муш той rосnбдар ни 
нрийіхау, шчо йиго жінки ? - Він шчос .майн там у дома роботу, дьіти 
і шче до того він ни к6нчи аа неу дбайи. Тьілько гроші дас·r, тай ка
жи : Й іть собі с ким хоч, бо йа ни майу йак. Гроші уже дай:И. - 3ва
Иити шчо, вопб сьи шчос иапудило ; хоть пес, хоть чоловік, - А пи
·rай:у ііа сьи : Та колИ ? - Хоть у день, хоть у ночИ . - То можи бути, 
бо вів такИй криклнвий, йійі чоловІк, і ш че пес ііи у сусьіцтві." -
Ну, ну, кажи, чоловік напудИло сьи у ночИ, а пес над вечир. ВИ сьи 
дес видауво віддали тьілько ? Дьіти уже майити, ньи ? - Йа моучИу ; 
колй і!Найиш, то кажи. 'Али жінка п6фатила : Та трони уже майу. Двойи 
дьіучИт і хлбпць и. -- Ну, в:Идити, клИ:чи вона мине до себя до тих 
карт ; а ііиднбrо боку два дами коло жінки, а а другого хлбпиц. Таіі 
клйчи мипе до другойі ставцьійі : Чуйити, вонб ни йи 6испеqви. АбИ:сти 
скааали йійі чоловік , бо іі а  усе карти кИну, і усе ч6рньі , то воно умре. 
1 скажити йійі чоловік , ш<юбИ вонб сьи стирегло, бо йа такі вИджу так 
і там показуііи мииьі, жи вонб сухбти майи, а то ааравлИва річ дужи. 

А йак вів майи сьи стиречи ? - А вона кажи : Аби с ·roy лuшкоу 
lШ ііfло. ШЧО ВО!ІО. С тоу Кварта, абн lШ Шіло, Навіть, абJі на '!'ОЙ ЛуШКО 
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НІ! льпrало, де воно. С ПИ1'. Навіть і ДИТНІІЬі абн там ІІИ було коло яейі. 
А шчож ИШ Ин тако1·0 ? - Воно, внайити, такій страх дьістало 

і йійі так вудит ! - І йде ао мноу уже до другойі станьцьійі вавад. 
Прауда, жи ви ни мбжити йісти ? - Та ни мбжу, вітповідаИи жінка 
слабИм голосом. Вово миньі так покавуйи, йак би йа у ваші кишки 
була у сиридІіньі. А слабйй куждий, котрИй йи1 ни мбжи ііісти, бо 
Иак би йиму 1щаудувало, то би ни буу слабій. - :Кажу йа до нейі : 
Йакі йійі рбди•1і, жінки, аби скавала. - Мама такій чорнобрИва, ниnи
лйчкий, а тато майн такйй чnрвбний вус. 'Али тато трбшка влосьпьі, 
а мама ньи. -- Ш1рит тим чисом мама :йійі �умерла уже була ш т:Ири рбки, 
а тато дванацьіть ! -- :кажу йа до нейі. - Ну, ну, дббри, вопб миньі 
так пuкавуйи, бо йи чорний, али йа вам шче  ни доказаJ1а1 вонИ такі 
булИ. - І ватхбдит на той чис тайа друга моло;�И:цьи, шчо во мвоу 
приіііхала. Питану йа сьи : А шчо, нима уже більши ? - - Та вима. -
Слава Ббгу, шчо нима, 66 бим ту сидьіу до ночи. 'Али миньі там йпдньі 
юшіли, аби Пти до милосерuих паньньіу до кльаштору, то вонИ шчос 
дадут віт тойі слабОС'ш. - А йа кажу : То uідеrи ви самі, йа уже пи 
піду. - , Али тай а молодИ:цьи :кажи ДО нейі : :Кажіт но ви миньі шчо. 
- І, вам Богу ;�ьйкувати, шче нu тре5а :кавати. Ви nдор6ві. - Али 
вітповідайи моJІодИцьи : Мине шчос rо '1ова болІіr і пудит і то усе с по
лудньи. - 'Али дИвит сьи Жидьіука на двиrарок тай кажи : 3пайити шчо, 
уже дванацьита годИ:на дох6дит до полудпьи, то уже миuьі так дббри 
.ни по:к3вуйи, тьіль:ко в раньи до одинацьітойі. - Ну, та шчо, кажу йа, 
та шче лиш піу до дванацьітойі, та уже к tжіт. - ' Али мойа Жидьіука 
нообвирала уже той інтерне, жи йійі сьи ни виде в вами і чИрис тойи 
ви хтьіла уже тьі казати. 'Али Жидьіука х6чи й ни похбчуйи, тай ро
скидайи карти : Вовміт НО ви, вдойміт ! кажи молодйци. Вйдити, сьа 
сuідва картїt, шчо ви вдоймИ:ди, то се ви йи самі. А се ваши чоловік, 
коло вас стойі1• і внайити ш• �о ? КИшко ви страх сьи напудили. Миньі 
уже тиuер uоказуйи. йа собі пИрит тим думалїt, шчо вам ньіц ни бра
куйи, али тут по:кавуйп. Йа:кИ:й той карта сrріпатий ! - А то була ди
уйИ:тка. - І то дивіт сьи, вон6 у ногах. Ви йак спали, ТО шчос ва 
пичИ вrурка.rо, дужи мбцно. - Кажи молодИ1�ьи : Та то рас кбти ла-
11или тай аж rорвьИ йдрулили і йа сьи була та�: 11астраши.ш, шчо а ш  
сьи чоловіка ймИла. - Ну, т о  ньіц. Й а  вам дам таюій вода, абИсти 
йиrб пИ:ли цьілнй тйждинь по кильішку шчо диьи натш'!И і ш•1е абИ:сти 
пішли до вор6шку, шчо умійи бливо вливати ; і абй сьи ни вадаунило, 
сИми дньИ:ми, бо по тьі�І вам жадньі дохтбри ради ни дадут. І так бу 
дети умирати, йак 'rой жінка. - Та кажіт шче шчо, кажи молодйцьи. 
- ·  Ой, колі уже дванацьита rодИ:на дохбдит. 3найите шчо ? Ви шчос 
таке, ньіби сьи будували, ньіби шчос пирисуваЛи, вьіби шчос RY пу вали, 

ЕТ1ІОП'ЛФ1'!ИD.Й ЗВІРЯИR, Т, XV, 31 
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пьіби продавали , али шчос робИли докопчи. - А МОЛОДЙЦЬІІ кажи : Ми 
куп.Или у йидnо1·0 rосnбдари город, жи пішоу до Босьпьійі. -- Ну, ну , 
в:Идити, так воно стойіr ту ; а найити, йак би ви булй прийшли п:Ирит 
полудним, то Иа би вам була чйсто роскавала, али 'l'ИПер воно миuьі 
уже так ни покаауйи. -- Ну, а шче мбжи Ш'ІО там. - Ту шче Ии, алі1 
ни мож добри так" . Ту миньі покавуйи : Ваш чоловік вас льубйи, Богу 
дь:Икувати, али дРс тьільки йак сьи напйут, то льубйит вас так штур
кнути, ни ударити, али штуркr�ути. - Айа, деколи йак :з ока:Jьійі прийде, 
кажи молодйцьи .  І внайити шчо ? Манити 1·рбйи дьіти, фаИньі хлопчики 
три . - 'Али Иа у сr,міх і тайа молодйцьи , тай мойа жінка, х оть слаба, 
али сьмійИ сьи, бо уже йі Ш 'ІО ? Бо у тбіІ:і молодИцьі пи бyJro ньі кбrо 
у той час, лиш вона тай чоловік. Навіть і слугИ ни було. ТаИ кажи 
МОЛОДНЦЬІІ : � мени дьітий нима. - ·  Ну, то Ш'Іе будети мати. А можисти 
:мали уже ? - - Ньи, ни малам Ш'Іе. - А дауно ви уже пі брали сьи ? -
Уже nеуйить льіт. - Ну, вІі:дити, то шче буду·�· дьіти. 'Али йак бисти 
рано булн прийшлИ до мени, йа би вам була усьо дома;ою вікавала, 
йак було і йак буди. Тай ми сьи посьміИали трбха, дали Жидьіуцьі 1 10 

20 rрейп.аріу". 'Али кажи Жидь,іука до мени : 3наИити шчо ? МиНІ,і такі 
усе сьи вnдит, Ш'ІО ви тойі жінки чоловік. А вона мине по тьім півнала, 
Ш'ІО молод{щьи сама давала гроші, а ва жінку йа ІІJІатИу. 'ГаіІ МИ 

у двері : Бувайти вдор6ві . 'Али Жидьіука кажи до мени : Чикайти, шчос 
іІа вам майу, tавдуньу, ИІЧ е скавати. Ваши жінки ни війди. Ви йи ни 
журлИві і ни журіт сьи такі. Ви будети мати так о на осьінь друга. 
А то було у сапаньи . І абИсти сьи стирегли, абИсти від пеИі ньіц ньі  
йіли , ньі п:йли. - Ну, будь вдор6у, с1·ара, скавау йа по другий рав, тай 
дь:йкуйи ·rи ва науку. І ііа пішо.У до к6ний, а вонИ шче обі с тоу моло
дИциу пішл:И до кльаштбру. 

ПриИшлИ там, скааали шчо ,  ;raJiи йім милосерньі панпй ИакИ:хос 
дук6ркіу і приходьи вонИ до мени : А шчо манити ? .  питай у сьи. - Та 
от дали нам такИх піrулкіу віт тоИі слабости. І кавали, жи йак буди 
лекши, ТО абИ ш qe прийт:И, вони шче дадут. 'Али на сьи П()ДИвну, а то 
були цукбрки у тьім пуделку. Тай вьвьіу йа шчос пару тих цук6рRіу. 
Думайу собі ? Можи й: й:а буду теньtіш'Іий. Йак то сдабИм помаrайи, то 
й миньі поможи. Скуштувау йа, а то таRі сол6ткі і такі n�аленькі , пди
ск6ватьі , кругльі, шчо у склепі можна увь:Ити ва rрей1�ар сто. Посьідали 
ми і пойіхау Иа до дому. 

ПрийіжджИйу до дому, биру йа сьи до свбйіх л ьікіу, жі�шу льі

'Інти, шчо миньі йиден чоловік оиовідау. Приньіс йим :за 4 rраИцари 
п:йва, вагріу йим, абиу дві йайцИ, пиримішИу і дайу жіньцьі пИ:ти, так 
шчо мош те11;1и. Жінка скуштувала, тай ни х6чи. Кажи : Сисе .ви добри, 
до чого миньі такі льіки ? То ототИ uіrулки добрі від милосерних па:п-
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ньіу. -- 'Али пий ; йа ста у над неу : Мусиш віrшти . І постилИу ііа йі : 
Льиrай спати. І нрикр:Иу йа йі в rоловбу, абй сьи епотйла, бо вона 
була дьістала ;�апальйньи пльуц ; була сьи аьіrріла і напйла сьи водй, 
ТО МИНЬl д6хтьір Кавау, ШЧО НЬіЧО НИ ПОМОЖИ, ЛИШ теПЛИ ШЧО ПНТИ 
і пот:Ити сьи, і абй обгрівати. -- А вона миньі кажи : Ти хоч мине ва
душ:Ити, шчо так мньи укривайиш ? - Уже миньі усьо йиднб ; йак сьи 
аадушиш, то тьи ни буду більши воаИти по тих богах і rр6ші ва 
дурно давати . - Поуставали ми рано, пи1айу йа сьи : А шчо ? Йак 
тобі ? - Та уже трбха лекши. - Ну вйдиш, .то віт тоl'о пИва. --- Айа, 
то МИНЬ! ВІТ того дьіда лекши. - Ну, від дьіда, ци ни від дьіда, буду 
й:а даль і  свойИ дьіло робйти. І вноу так йиден ве<Jир робИу йим і дру
гий, шчос кільканацьіть раа. І вачйло йі сьи ·rрошка лекши робйти уже, 
<tЛИ вона ни хочи пйти уже. Кажи : Се ньі до чого. 'Го миньі такі віт 
тих ньіжньіуских помагайи. А ти мине лиш дурно мучиш. - Ну, 'l'o 
йак так, то льічИ сьи сама, ііа тьи ви  буду. - А тота вода, шчо Жи
дьіука дала, шче стойала ,  бо йа ііі ни давау і від дьіда йакіс корінцьі. 
3ачИла мойа жінка пИти тьі льікй, 3ач:Ило йі �шоу аа·гьігати •шм рш! 
душчи. Аж аноу ІІОСХОДНЛИ сьи йійі сестри тай тетИ, та й кажут : А шчо, 
ни лекши ? - 'Га було йі троха лекши враау шчос пару день, а типер 
уже аноу rірши. - Ну, то бирИ ш че раа де йідь. - Йа уже більши 
ньіrде ни пойіду, йак хочи, то най йде во мноу до нашого дохтори, він 
йі аdіаьіrируйи, йак поможи, добри, а йак ньи, най умирайи. Бо йа йак 
шче овму йівдити 110 тих воротках, то вони ни так у мени овмут к6ньі, 
али шче й сорочку скИrнут в мени, ш чо сьи лИшу голий. -- Ну, ну, 1•0 
йди шче до дохтори в неу, кажут вовй. - Пішоу йа до дбхтори. 

3віаьітирувау Йі ДОХТОр і також ВИ МЇГ Йі вбадати добри, Ш'ІО 
ИІИІ ЙИ, пеуни чИрис ТОЙИ, ІІІЧО йійі баб:И повапарували, бо Йак тоу.мац
КИЙ дбхтьір міг вгадати, шчо йійі йи, то й сей пов:И1шн. А він миньі 
скавау, шчо то така слабісьть, жи аньі кропльіу нима такйх, аньі пі-
1'улкіу, аби йійі повбути сьи. Тьілько йі тра опирувати і то мусьит ро
бйти виликі дохтори. - Приходжу ііа до дому, тра сьи уже й собі стиречи, 
бо абн ііа шче попри ньу ни умирау. Ни йіу йа  уже аньі с тойі мИски, 
шчо жІнка, аньі л:Ишкоу тоу, хоrь би йак і наіічистьійши вімита була. 
'Али жінка сьи додивИ:ла і вачинайи плакати : Ти уже сьи мине цурайиш, 
кажи миньf, ·rи уже ва мпоу ни дбайиш, ти уже думайиш ва йИнчу. 
І аачИла плакати : Дьіти-ж �tойі, дьіrи, пропалисти, йак йа умру. І миньf 
СЛО<!И також пішли у очех у той час. Увьиу йа сьи, вьібрау чим СІ\ОрШИ 
і пішоу йим сьи питати свого льікарИ, 111110 то ва  слабісиь, бо миньі 
ньіжньіускі божИ:цьі казали, шчо то йи сухоти, то ііа сьи стирfх чИрис 

1' о .  Прийшоу йа до дохтори і кажу : Слава Йсусу Христу. - Вітповіу : 
На віки Богу слава. Сьідайти си. І ШЧОІІІ там чувати, шчо скажnти, 



244 

Ле!іШИИ жінцьі, ДИ ньи ? - Та де лекmн, чим раа гfрmи.  КобИ ви І!ІИ· 
пьf скавали, ш чо то йи ва слабісьть у нейі. - То йі пьіц ни йи та
кого, то йійі кИmка опвухла і па тойи ради нима с кропльіу, али йійі 
би робйти опuрацьійу, а 'ІИ у вилйких дохт6ріу. 'Али вопа можи про 
т6йи жИти, тьілько ни доуго, п іу року найда1ьі. Най ньі1� пи робит 
і усе най масного шчо аьвьіст. - Та де вона годна робИ:ти ? Вон:і й хо
дйти ни годна. І уаьиу йим, п іш6у. Віх6джу Ііа ві ;� дохтоrи на місто, 
а то буу віут6рок, а у н ас ·гой день йармарок . І вдибайи си1 вьі �шоу 
тета жіноча . Де ти ходИу ? питаііи сьи мине ? - ХодИу ііим до дохтори . 

- Ей, ти до дохтори, ни 3Нати чого. Ти йід ь а неу шче до К6линиц, 
ва Тоумач, там йи така ворошк111 шчо так <шайн, шчо хіба би ма.да 
умерти, аби пи вfйшла. у нас ііидна була така слаба, шчо уже умирала, 
тай вона дала раду йійі . - Ей, ііа ббрши поіНду до дбхтори до тоу
мацкоrо. - Балакайим ии тойи, повриступали шче більши бабй, а йидна 
мой а кума : Ей, шчо до допори ; йіт1.ти, куми, ДО тойі, шчо тета ка
жут. Вона так анайи, шчо страх . А декотра баба кажи : Й ідь до Доу

rого. Так йіх було во двацьіть і кужда найпша миньі по ворбшцьі. Али 
Йа кажу : Йа ДО НИХ біЛЬШИ НИ пойіду, ДО ДОХТОрИ, Йак СХОЧИ1 1'0 ПО
йfду . 3найити ви шчо, кажу йа  !іім.  Май у шче йидпоrо коньІі: і корову ; 
йа корову продам і вам дам сто рйнских, али найдьіт таку ворбшgу,  
аб:И: йі вільічила. 'Али гроші аш тоrдИ, Иак буде жінка ;здорова. -
3вайиш шчо, сИ:нку ,  кажи тета і rладит мине по :1ицИ рукоу, І Іослухай 
мине, пойfдь шче ;i ney до Колинщ, ужв більше ньіrде ни пойfдиш 
вітак. - Та йа би пойіхау а десьить раа, ни раа, кобИ лиш помогло. 
'Али то шкода аа дурно грош і давати. - А йакас ·rа м  на ббцьі шепчи : 
О, •1оловікови страх у голові жінка. Йак сисьИ умре, тб си воаьме сьві
жу. - А йа тойи йак учуу тай · кажу : Ну, то уже пойіду , а 1и абИ: ви 
прийшлИ до мени, то йа а вами пойіду ураа . - Та колІі: ? - Аш у чи
твер, борши  ньи. - у читвер рано прийшла тета до мени, вапрИ:г йа  
кбньі і пойіхау . 

Прийіхали ми  KOJIO йидной і кбршми і кажи тета : ВозьмИ но ти 
хоть а льітру rоріуки до тойі ворошки, бо йійі  йак ни привиаИ, то вона 
СЬИ гньівайи. - Ей, кажу йа, йа сьи виртайу і коли вона хочи І'О
ріуки , то вона ньічо ни анайи . ··- Та уже йідь , куда сьи нустну. -

Увьиу йа горіуки , ш•1ем уаьиу у ріаника фунт солонИнп, 11рийіжджИйи111 
ми до тбііі ворошки, а там ііи шчос кількапац1.іть фір, шчо попривоаИ:ли 
також слаб�іх. Кажи тета ДО мени : 3лесмо утрафили, 1·6 би й ійі дуж11 
просйти, а6И: нас доуго пи тримаJJа. -- ЕИ, шчо пр6шиньи . .11а йі добри 
ааплачу, тай" . - Ей, шчо с плати, вона хбчи ш че й прошиньи. -

Уходим ми до хати : Слава Йсусу Христу. - Дру1·і вітвові!ІИ : На віки 
віком, а вона мипьі кажи , вор6шка : Е, в1 . 1 ай ти сьи хоч уже жинПти. 
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- Ей , та де живJі:ти , жінка ми слаба. І кланьИйу йа сьи до вейі і цьі
л ьуйу у руку, vли с йаюім серцим шчИрим, шчо йак бим сьи ни брИдиу , 

то бим вубами пиритьйу, шчоби йі відлетьіла. 'Али йа йиднако лише 
дьі му иробИу, 1ио ііа йійі поцьільувау, то тьіJrько сьи вуса дотулИли 
рукИ, а rуби то шче булі� с пfутора цальи від рукИ, бо у �rепи вуса 
вилйкі і на той чис шче булИ побуриньі, жим ни приrладиу йіх.  Тай 
кажу йа ДО нейі : М ожибИtJТИ шчос мойі жfньцьі поворожили ? - А вона 
сьи н а  мени увл остила : Йа ни ііи жадна ворошка, йа льікарка. -- Стау 
Иа тай думайу : Шкода мойіх вусьіу, шчом притульувау до рукИ. А йак 
бим буу шче і rуоамп поцьільувау, то буу бим поваучирашпу страву ві
бльувау. Тай пішоу йа на двір і варав пооптирау вуса і дауйим ко
ньом йfсти. І сьіу йим, ваку рИу собі дв:ИІ'ар 11а вовьі тай думайу собі 
про туйу :rьікарку. 'Али тета ІJИХОДИТ : Ходи 110, каж�r, ДО хати, унисИ 
i·opljiкy та почистуйим йійі І У війшоу йа до хати, поставну rоріуку на 
(J ьтьіу, солопИну і хльіб та1;6ж, а те1·а кажи : Пий но rоріуку ДО не.Иі .  
- А йа'  кажу : 'Га йак, йак вона бабу вонде шу руйи . А то баби с r;о 
така теньr'а, йак кобйла лижйт, цалком гола, гор ілИц, а йа дИуИу сьи 
на туйу р оботу � а ту поуна хата льудИИ, м6жи нас було с пйитнацьі

тиро, тай собі думайу : Тобі ни тра, аб!І баба мастИ:ла , али тибе тра, 
абн добрий дьід ві 1"астиу, то бис брикала, йак кобИла. Тай тета дьухайи 
мине, абн :йа пиу горіуку ДО тбйі ворошки, 1 1  йа кажу : ВИйти ви. А Иа 
ни х6тьіу і такі ни пиу, бо до нейі хто пйи, 110 у руку цьільуйи , А Иа 
собі думайу : КолИ ти мине, тето ,  суда спровадила, то цьі льуй ти. І но
цьільува Іа стара. Б ігме. Тай тета папИ:ла сьи І'оріуки, нальльйла во
рошць і , дайн йі і цмок у руку. А миньі слИ:на пішла обома боками ро
том, ШЧОМ МаЛО НИ бльу11уу, ІІІЧО ВОНа рукц мала вакоченьі ПО сам і 
льіктьі і мньИла сьи у тьі бабі, ·rак  йак жінк:И коло валькіу, йак х3:гу 
валькуйут , 'Али таИа слаба с постильі кажи : Ей, борши ші:йти, та мине 
уже домаш •1уйти . -- Е, почкай, варав, кажи ворбшка, най йа шче віпйу 
другий. Віпила Ииден, другим вакусИла , а йісти ньіц ни хочи. А баба 
тай а  лиж:Ит горіл:Иц, чИсто rбла ,  1•ьілько об і руки поклала на ·ry нужду. 
Бире сьи тота ворбшка ДО тойі ;�,альі ДО роботи і вачинайи промову па 
постили. Шуруйи руками 110 цицках т а й  кажи : Отут мине помацати . 
Пішла н:Ишчи руками до ньіг, тай 3Ноу пошур6вуй и  і аноу примоульИйи : 

На горі помацати, а тут мине пошурr'ати . А :йа на той чис пиу 1·оріуку, 
кішуу кильішок ·rа й  утьік йим с хати, бо ми було ст:Идно, бо там коло 
тоИі сЛ:абойі лиж�і:JІа ш че друга х6ра на лушку, а йиден хл:оп на ва 
пі•шу l'Ор ілиц , а другий иа лаві , а решта СИДЬІJІа і стойала. 'Али віхо
ДИ'І' тета нноу )\0 пейі тай кажу : І Іросьіт йійіІ най ІІІЧ О  робит, а мбжи 
уже шчо робИла жіньцьі '? Най лиш д()угб ни примоуйИйи. Й;\ьіт ви до 
х ати,  а Йа Йду ДО КJ:JЬІІЬі1 ДО СНІІа ТОЙі ПОрОШКИ, МОЖИ МИНЬІ бП КОJІІ, і 
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піrкувау, бо ми йіхали rост:Инцем, тай си роги пооббивали, шчо . булИ 
босьі. Тай кажи тета : 'Али дай шче на rоріуку . - Або уже тойі нима, 
шчо була на столь! ? А там було п:Ирит тим піутора фл ьашки, йак йа  
надьійшоу і свуйум поклау фльашку . - 'l'a де, уже пима. - А деш ? 
- Та віпили, бо вона рас попри рас пйи. 3акім йидноl'о слабого обр6-
бит1 то 3 десьіть кильішкіу віпйи . - �  'l'o добра а нейі ворошка , йак 
вона по кілько пйи. 'l'o йак би шче й TRRHЙ ворожбИг, а 3аперти йіх ДО 
л 1. оху, то вони би теньrо ворожили . Бо Йа вИдьіу, lll '!O вона дужи добри 
<Інаііи і шче до т6го файну примову маііи. Дау ііа тетьі 7() rрай даріу 
тай кажу : Най йак пайборши робит, абИ:смо йіхали. Вова так анайи во
рожити, йак у мого сусьіди йи на  обі очи сьльіна і на ногу крива ко
бnла, йицИрку робИти. Тай увійшоу йа до куоьпьі тай думайу . 'Али 
у тьі хвИли приuесли горіуку тай вноу клИчи мине тета. ХодИ до хати. 
- Йа ни піду. Йа шче дам 3 па дві льітр і ,  а сам пи хочу ші:rи. -

'Али ходИ, бо воші кажи на теби, шчо то ііакИс пуриц . .  - Йа ни йи 
жадВИЙ пуриц, Йа такІі:Й СаМНЙ, ЙаК і другі, ПрО �ТИЙ ЧОJІОВІК, ТЬІЛЬКО 
йа сьи ни можу свойіми очнма дивИти на йійі ту роботу, а вуха:nи слу
х ати тоту примову. - 'Али х одИ, то наша біда, ти мусиш тирпfти, бо 
і:іак ііійі у п!длад ни йщ то вона добри ви вр6би1', - Б6р ши бим пі
шоу під вемльу, йак ;10 нейі до хати . Таіі ни хочу йти, али mушу . Бо 
йа би ни стоііау, абrі нона й ньіц ни робИ:;1а жіньцьі, бо вИ:джу, шчо 
ІІh!ЧО НИ 3ВаЙи, тай JоЬИу бим ЖlІІКУ на фіру і ІІОЙfхау бим1 али ПОТЬІМ 
би другі кааали, ш чо буу уже у ворошки і ни хтьіу чикати і пойіхау 
до дому, абн жінка умерла, абн воротка ни льічнла, абн мау борши 
другу. Йлу й:а до хати, тьілько йа чИрис поріг , а у тьі хатьі так  душно, 
бо вова фурт палИ:г, 'rак й:ак у лаони. Тай бире кильfшоr: до рук, во
ротка, тай пйи ДО мени rорІуку тай кажи : Ге, ни бу,\ИШ сьи ш че жи
ннти, ньи . йа" вИджу, шчо ти хоч дужи друrойі жінки1 али граба шче 
к6ло сейі .  Тай у льfві рsцьі тримайи кильfшок, а правоу рукоу бире 
сьи ва груди : Отут мине, помацай: мйи ! А потому РУ І'У ІІІИЖИ ноги : 
Отут мине, вішурtай: мі. - Стау йа 'rак, йак у ковальИх (мурашках). Най 
611 публьіка ш чо хотьіла rовор:й:ла, та нан би хоть сьвитьі обра�И с хати 
пов іноснла . Напну йа сьи тойі rоріуки, ци хочу ни хочу, нису до 
губи так, й:ак йаку трійку тай: йим трбха покушиу, тай би ру тай к:�аду. 
А вона кажи : І�й, то йакИс шльахти•І вилИкиИ , щчо tJiH ІІИ хочи пИти. 
- Та йак йа буду пИти п6уний:, Пак й:а троха уаьиу і то віпл:ьунуу, 
а ііак би п6униЙ віпиу, ТО бим l'O вірига�r , та би кавали, ШЧО ТО ЙаКЙС' 
такойі св11ньИчойі натури, шЧо тьілько набрау, шчо аж навад виртау. 
А йа того дньи, уже соІЩи було піт полудним, міг бим буу сьи аапри
чашчИти, Пак бим буу дан!'ар ни курИJг . Тай: вітаивану йа сьи до не111 : 
Rутии тякі  дМрі . ТТитр:Ишко, та робіт шчо м6йі жівщьі, бо миньі би 



247 

и1хати до дому ,  ни маиу qacy. Ге, оа, ни маниш rи qacy, 'ГИ коч ,  
кобИ вона ббрши :щгибала, т а  • аб:Ис жипИу сьи, а л и  н и  умре. -- йа 
йій і  аа обраюі, а вов а  ва rарбувн. І І іп у давін, а дьітько у клепало. 
Тай  по тьі ровмбві бире вона у мИ:ску водИ, льльи і муйу жінку коло 
стола кладе : Сьідай си, uиб6го, та най буду тобі уже шчос робйти ! 
І вачнла оливо оливати. І аачила ш чос 1•ам балакати, ш чо то було. ' А л и  
Йа п ішоу С хати Д О  куаьньі, абнм ко иьі п іткувау. 'l'ьijfЬKO коваль :щі
l'ОДИJ штйри пітков1, тай післаJ мине, абн Йа копьі віложиу в нова 
і привіу коло ку.Jьньі. Приходжу йа коло вова, вачИ:у кон ьі в і 11 рі1ати, 
а тета н і х6дит с хати тай кажи : 3апрігай , бо будем йІхати до дому. -

Та чуму ? - Те1'а тьілько відмовила : Уже більши ньі1'де пи будиш Иі
х ати. - Та ш чо, йак, скажіт, та пай йа внайу. А вона йійі  н и  па
рила,  аньі м а<;ТНЛ а ?  ПИ1 айу сьи тети. - Ньи, ньіц ни робИ:ла, т1,fл 1, ко 
оливо 3r,і :1 ьли'�ла тай rоиньі  пот:Ихо скааала так,  аби жін ка ни чула, ш •rо 
шко,щ ш чо робИ: щ бо вона с того ни вій;щ, кобИ хоть до дому живу 
навести, абИ де на дор6вьі ни у мерла. - Уже йа й коньі ни кувау , 
aanpix до в6ва і уйо до дому. 'Али мойа жінка сьіла на вів і ни можн 
сидьіти, наде. Йак би йі  тета н и  тримала, то би і піу мінути ни ето
йала. 'Али тета тримала йидноу рукоу аа плечі, а друІ'ОУ ва груди. 
А вона �·олову та!\ спустИла, йак би уже в нейі такі дух віходИ:у. Йа 

_ еьи  свудиу уже сам  і увіриу йим, шчо вона  ;шани, тота вор6шка. При
йіх ау  й а  до  Тоумачи до міста, віньіс йа жіпьцьі скльИнку пИва і жінка 
троха ві пила і йа зарас поИіхау.  3робй,та сьи  ri чирствішча. А у той 
чис, йак  вона у тойі богИньі була у хатьі, то віт того пуху і духу, но
на  була так слаба, туму так дужи тьИшко ;зьіуйнла була. А йак шіва 
віпила. вробИ:ло йі сьи трошка холодньішчи і лекши,  Йідим ми до дому, 
і дорогоу с тетоу обойи р03МОульіІйим. Кажи теrа : Уже більши н ьіІ'де 
НИ ПОЙІДИІІІ, бо КОЛН ВОрошка Кавала, ЖИ вона НИ віfіди, 'ГО пеуни, ЖИ 
умре. Йа уже 'І'обі сама н и  кажу бfльши н ьіІ'де йіхати. - ·  Прийіхау йа до 
дому і н и  дИ:у йу сьи, шчо ·ворошка льічИла. Буду Иа тиuер сам льі чИ ти . 

і3агріу йа пйва niy гальби так, аш кипіло, дві  йаІ!цИ убиу, пиримішИу, 
укриу добри йі ,  дау ні віnити. А вона миньі кажи : Йа вИ:�жу, ш чо т и  

ХО 'І мине 3аду шИти.  - Уже м и  усьо И идно, уже тиnер сьи душ И. Йа к 
майиш жіІти, 't'O жий, а ньи то умирай. І робИу йа йі той інтерис кіл1, 
каІіацьіть вечиріу, хоть вона ни хтьfла, али йа сИлувау і мусьіла ПН'І'И. 
До пару недьіль стала мойа жінка 3дорова і Богу дьИкувати і до пИпь
ка. А йа вовну від НиколаИа, ві;� грудньі ,  ;�о Штра, цьілИй піурік, 
ш •ю ни було тИжпьи, абн пи буу у ворбшки і то усьо аа дурно. ll іно
сиу гроші ва фаИньі бики до тих боrіу, а піІво мине коштувало усього 
корону. 

:і u п  в лuuни ,  l U02, lЗ Ко ронци, ьуч<щького пон. ві . L  Ді:ІІІИ , �а  Гнатюка . 
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371. 3Jioдїu, перед яким втви,рали ся ІJП.МІІ:'М . 

Буу од.Ин Мацько Лапйак, с Нужник. Пойіхау він ва спацир , нак 
сJ1ужиу при вбську , при уланах і цьілнй цуr пойіхау, uрийіх�у а ними 
так далеко аа силб, а там йи одИн д1}мок фаИ.но вабровапий. tІрийшбу 
він до тоні хати, пообаирау і дИвит сьи, Иак там у коморі вамки нахо
дьи сьи. Стойfт комора на підлбаьі, коло нейі аамок вИсит, колбтка 
теньtа, так йак шИпка вигльидала. Прийіхали лиш с спац:Иру, скбчиу 
він до коваJІьа, уаьиу собі решпіль (пильник) і І'овбрит до Івана Кіа 
драта : Івани ! НіJ\еМ у вечир там, десмо обоирали, де Ин вил:Ика ко 
лбтка кбло вам ка. - Вітповідайи Іван до Мацька : Йак ми таn1 вайдем '( 
'Гам йи два нен припйfпих на данцах. --- Ой ни бі сьи, дур 11Иіі, м и  
собі ., даmб раду. Овмем си sрібний клубок, на:nастимб лойом, пес  с ь и  
буде вабаульати ,  а м И  сьи будем до комори добувати .  -- Увьиу дручка 
до рук, наважиу ;за двері, ни рушайут сьи .  Викиrайи пИльник а ва uо -
йаса, пиритер скоубу, пробуйи ;�ру чком другий раз. І мИслит собі : Там 
йи вилИкі гроші, колИ на цва аамки вамкнено. - Поважну він другий 
ра0, віхопи:rи сьи двері, ух6дит до сирид:И1ш і шукаИи аа скрИниу . Ви· 
суваИи шуфльаду, нама��уйи пйнтку І'рбши й .  Йак намацау пйИrку rроший, 
аш -типер уже хороший,  Дьібрау скбрши охоти бі 11ьши, ш че трісе Л а
пйак rірши. На,1,1ібау у ,  бантах сало, вітьих 3а двері, подаИИ Іванови 
Юндратови. l Іодау йnrб аа 11аркап, а сам аач:Иу шче шукати ва йИ1Ршми 
річами .  Н адИбау нрИдива пйить повісим, шчапИу тото до рук, вінбсит 
на двір, кажи : Івани, уже більши нима 11ьі 1н). - 'А;ш шукаІі, бо ШІJе 
ш чос йи 1 - Наднбау в ін шче шт:Ири мірі полотна, мірийи ІJ:Ирис хату, 
Ии віт постильі до вікна. Йдем ми оба дорого.У , пирипускайим сьи : 'Го 
нін нисе, то ііа нису, аж на мИньі сорочка мокра. Кажи Іван : Ти, Ла
н nак, гадайиш мине обірвати І\ОЛО того сала ? - �авиу він то сало, 
иисе сам, Приносит до касарньі, побуд:Иу рекрутьіу : Йішти, хлопцьі , 
caJIO і пи приаиайти ньіrди ньікому, вfткu вонб ·гут постало. - А ДО 
'ГОГО І'оспбдари ходnу вахмайстир ДО і\ОНЬКИ. Сказау tаада вахмаuстрови, 
ШЧО у НеІ'О пропало ТОЙі НОЧИ : ПрИі\ИВО, ПОЛОТНО, сало. Йак би ТО було 
добри, коб:И ти миньі тотб найшоу. То йиtб н ьіхтб ни ш чапИу, йак 
улани. - А вахмаИстир кажи : Чикай ! Приходит ;�о дому і тромфуйи 
улани, ци ни внайди . Пітходит, цИ би вонИ сьи котрИй ни прю.!нали, жи 
щчось впаИи о тьім. 1\л:ИІJи штельфиртретира Кіндрата вахмайстир Кру
шИньский. Приходит ІааЕІ Кіндрат, сальітируйи і питайи, •16 вахмістш 
хбчи. - l\отрі улани дома ни ночува1и ? -- Уш:Исткі ночуИу1·. - Улани 
сала вакрали у сильі. - Проши пана вахмfстша, улани моні ушИ:сткі 
.:то:па rrочуїrут ,  --- Чикай, у.ІТан штньфиртµетир, нобачим, ци будеш ка-
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пралем. - Стау Кіндрат і �шдумау сьи. К:Имит він ва то сало, али ни 
скажи, хоть би шqе  були штИри льуди. - Мильдуйи пан вахмайстир до 
пана рітмайстра, шqоб:И: уаь:И:ти улани до гопта:х:у, абн стали і тримати, 
жиб:И: сьи нривнали. Надьійшоу пан рітмайстир і антритуйи льуди. Мо
рбс тьашкий на дворf, гіршого ни буди ; йакжи· він йіх вьібрау ба й до 
купи, котрИй голий буу, голий : улан Холод голий буу такжи, uак му 
морбв докуqиу, мусьіу вьівнати, ш qо Лапйак ходИу с п:И:льником щ'І.JІО 
добувати. Добуу Лапйак, шчо вівьіта упала на цалиИ цуr, ва салом шу
кайут, пиритрісл:И: усьі лушка і у цальі шкадроньі усьі стрИ:хи, ньіtде 
ни моглИ внайт:И:. Говорит рітмайстир до улана Холода : Йак ти внайиш, 
шчо Лапйак шqапИ:у сало ? - Бо він приньіс до касарньі і будИ:у усьі 
рик рути, абн вони брали сало, йіли. - у лани Лапйак, привнай сьи, ЦИ 
то прауда, бо Ходод ва теби сьвйадуйи. - Паньи ротмістшу, сало йи. 
- СкажИж де ? - Йак йа можу скавати де, йак така на шкадрону 
тьишка вівьfта паде ? Голови вилИкі майити, та ва салом шукайти. Хоть 
май ти, хоть ни майти, то го ни внайдети. - 'Али Лапйак, привнай сьи, 
бо Бриtfтки чикайут. - Лапйак кажи : Сало йи у цуtу, али ви йиг6 
ни внайдети, хоть биёти ш че більші ГОЛОВJІ мали. - Так рітмайстрови 
прИ:кро стадо, шчоб:И: ни було більшОl'О фільовофа по Лапйака. Йак ріт
майстир умійи густо шукати, а Лапйак уміИи шqе rустьішqи сховати. 
Йак шукали, так шукали, нарештьі на тьім сьи ровйиднали. Повиртайи 
сьи до Лапйака вноу рітмайстир : Привнай сьи, бо Бриrfтки чикайут. -
Йа уже сьи привнау, най лише шуюійут, бо йи у цуtу сало. - Тажи 
йак йа тибе, Лапйак, найш6у, жис сьи мусьіу привнати, так мусиш і 110-
кааати. Гаnтах J - Йак Лапйак стау ranтax, йак йиrо рітмайстир у n:И:-
сок удрау ' аш мусьіу свойіми оqнма покавати, де тот6 сало стойало. 
Воно йи тут під стайниу, де тругльа  стойіт, піт труrлиу, де сьи rньій 
вікидайи. - Лапй:ак, де решта більши piqiy? - Йак йа покавау, де 
сало, то й pf qи там, де сало. - Шукайут, шукайут, не удайИ сьи Иім, 
абн внайшл:И:. Мусьіу Лапйак покавати, де полотно стойіт : Піт коньом 
Етельиретом, так навивау сьи, у штбньтьі вапакбвани. - Вітьиr полот
но : От Ии овди. - Лапйак1 а де шче Ии пр:И:дива троха ? - Паньи 
вахмістшу, нима лише пйить повісим. - А деш ? - - Йи у цуtу . -
Вільів на стрих, внимайи мандиль соломи во стріху, ровй:И:вуйи йиго 
і вітьигай:и прИ:диво. - Лапйак, приввай сьи, де пйить рИ:нских rро
ший. - Паньи ротмістшу, у мени увьиу трбха Чміла, трбха Ш:И:мшун, 
а решту Йанкиль. - 3а шчо ти Иім дау ? - Однбмум дау ва rоріуку, 
другому ва булк:И:, третому ва сир і усьі трИ сьи по;�.ьілИ11и . - Йак 
сьи Лапйак привнау ва усьі штуки, у вечир о читвертьі rодИньі бирут 
Лапйака до вил:И:койі муки. Привил:И: йиrб на вахцИмбру, вамкнули го 
у rайдани : Типер ти Лапйак сидИ тут до короткойі мами ! Сидьfу Ла-

ЕТВоІ'РлФгший ЗВІРНИК. т. xv. 32 
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пйак три дни. ВИпустиу йиго на гоф, поход:Иу Лапйак дві годИньі, ва
пирайи йиго нават самого. Другий день пускайи йиго і думайи собі : 
Чо ти будеш так дурно сидьіти і минаш фасувати ? Йди до ма:rав:Ину, 
та будеш мундур кльупати. - Кажи Лапйак до в ахмайстра : Йа шче 
контитньішчий, абйм пішбу на йИнший сьвіт, бо тут вле, усе аамкнений, 
та вамкневnй. - Піш бу до ма:rаюіну, кль упа у мунду р цалий день, пи
рид вечиром у другі годИиьі шчапИ:у пантальони чирв6иьі піт св6йу 
уланку і пиридау йіх до цу!'у уланови Холодови. А Іван Кіндрат по
обзирау сьи і піввау, шчо вонИ не відатьі в ма!'аю\:ну, бо шче нима 
нумира під нй:ми. Питайи сьи Холода : Де ти, Холод, дьістау йіх ? -

Ой, кажи, миньі Лапйак а ма:rавИну nодау. - Ой, Хблод, буде біда, 
Лапйак у арештьі, шче й ти будеш. А той Холод посьцьівий буу, шчо 
сьи бойау дужи того арешту, убігайи до Лапйака, кажи : На тобі твой! 
пантальони, чоловічи, ни хочу с тобоу жадного дочиньіньа мати. Віддау 
Ииму пантальони, прибігаИи до цу!'у, питаИи сьи шrильфиртретир Іван 
Кіндрат : Цис ти йиму віддау ? - Віддау. - Маийш рихт, шчос віддау. 
Ти би мау ниприйй:мньісьть, а йа попри теби ниславу, а він йак сьи 
вамастИу, то йиму йиднако, а мм потрибуйим служИ:ти, то ми потрибуйим 
чИстьі жИти, шчоби нас ньіхrо ни цамувау, абй:смо булИ спокійньі. -
3а кілька день він сьи надьійау бриrади вилИкойі, Лапйак, али рітмай
стир добрий буу 1'аЙ го с того віручиу, лиш вісидьіу пйить день 
у арештьі. Вітак йиго віпустиу а арешту, пирибуу він два дни у цу:rу, 
а на третий день пішбу у вечир до міста. А то сьи дьійало у пй:й:тницу 
на суботу ; вальів До склепу, схоп:Иу дві парі чобіт файних і утЬікайи 
до цуrу. JітворИу касарвьу, абудИу штильфиртретира Івана Кіндрата : 
Устань, Кіндрат, шчос ти скажу. Йа йшоу дороrоу, а йІхау швец на
пиред і йа внайшоу дві парі чобіт файних, -- Вітповідайи до него Кін
драт : Можи ти украу ? - 'Али бій сьи Бога, йа тобі кажу прауду 
шч:Иру, шчо йа анайшоу. - Привнай сьи, бо й:ак Иис украу, то йа буду 
внати, йак сьи вастосувати, а йак йис найшбу, то ни траба сьи ховати, 
бо в внайденим ньіхто сьи ни ховайи. Увьиу Кіндрат дві парі чобіт від 
него і вамкнН до свого куфорка. ПрибігаИи Жид Срулько, склипар, 
уповідаИи сьи до капральи, Андрушка : Паньи капраль ! КобИ ви шчос 
сльід:йли, бо у мени пропало дві парі чобlт. - Іван Кіндрат уже чуИи 
та туту тругельку піт паху та дальі тругуйи: Вfньіс він у мІстьі Мостах 
за цвИнтар, а вік;щау грабар Иаму па мирцьа, а він ни багато мИ:слиу, 
та чоботи у туту йаму, прикИдау троха, тай угьік до цуrу. По цугу 
зв:Ивок за чобігьма тИми. Кажи Лапйак до Кіндрата : Ужес сьи скриу ? 
- Ото, кобИ ми вдорбви, чоботи а мирцем похованьі. - Иак сьи Оруль 
:ко ввииуу, вачИ:у і по гробах шукати. Ни найшбу ньіtде, бо бул:И при
кИданьі аимлеу. Уже сьи Лаuііак ни бойіт. Чикай, Срульку, іі а  1ьи ві · 
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рихтуйу. -· Ого, Лапйак, шчо минь{ зробиш ? - Хfба сьи сховаииш 
с склепом під земльу, бо ти замкіу таких ни майиш, абн йа йіх ни утво
рИу ! Срулько бігом µ;о дому, до вікна ш:И:би дубильтові поустауль:И:у, до 
двир:И:й колодок начіпау і льаr собі спати. Прийшоу Лаnйак до него, 
пообзирау сьи : Е, Срульку, типер сьи будем витати. Йак узьиу дзи
льівний .rак до рук, йак узьиу сьи увихати, аж мусьілп Срулькові дьіти 
с !ати утьікати. Срульку, Срульку, повирнИ сьи, шч <  до св6йі хати, 
будем сьи шче по другий раа витати. Ни слухау уас' Срулько т6йі 
м бви. Вlскочиу Лапйак ва ним, бігбм дальі, вдоrаньайи. Обіздріу сьи 
Срулько навад, Лапйак гонит, так тьИ:шко ступайи, аш сьи болото роз
льітайи. Подау йиrо Срулько до суду. Приходьит до суду : Шчо ти 
майиш Срульку в Лапйаком ? - Він у мени чоботи украу і казау, шчо 
йа тQбl нагадайу. Йа прийшбу до дому, вамикау собі двері на пйить 
вамк:И:, а він утвор:И:у. - Вітки ти, Лапйак, тьілько кльучіу мау, шчо тИ 
сьи до пйитьох вамкіу добувау ? - ·  Мовит Лапйак до привеса : На шчо 
миньі кльучfу дзильівних, йак ііа майу у кул"ацьІ с травИ. � Покажи 
де ! - А вот озди піт пінцьінами ми стойіт на самfм складьі. Покавау 
він йиму туту траву, кажи : Лапйак, де ти тотб дьістау ? -- Миньі 
рідний брат дау. - 3амкнули Лапйака, тримали бис кільканацьіть ча
сьіу у кримінальі, віпуетИЛИ ЙИГО На СІІацир, КаЖИ ВЇП ДО КЛЬУЧНИКа : 
На шчо ви мине вамикайити ? - На тото, абИс сидьіу. - Чи й на мени 
замок йи ? На мени еьи двері ни замикайут, бо йа  кльуч у кулацьі 
майу. - ПокажИ минь{ той спосьіб. - 3амкнИ двері тай будеш вИ:дьіти. 
- 3амкнуу він двері, злапау Лапйак ва вамок, покавала сьи прауда, 
щч6 сьи утворИ:у. П риходит кльучник до суду, мильдуИи : Ни тримаИти 
йиг6, бо він і сам утиче і влодьfйі повілусшійи. - ПустИли Лапйака 
на сьвіт до йиго шкадрбни, с шкадрбни йиго в іддали до цуtу. Статку
вау Лапйак цалиИ mісьиць. По mісьици нзгадау собі Срулька, пішбу до 
кувьньі ДО ковальа, уаьиу собі рашпіль, приходит ДО СруJІька, злапау 
ва двері, двері му сьи утворИли, Срулько спит. Вітьигайи пИльник з ва 
пбйаса, ііак бухвуу Срулька у груди : Аш типер тобі, СруJІьку, ньіц ни  
буди. І бутьти адорбви, Срульку, бо  йа йду. Тай  піш6у. Так нін уміу 
вамки утвирати, а двильівьИ брау на оборону. 

3ап. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Івана Кіндрата. 



ХІІІ. ХМАРНИЕИ. 

372. Чому буря ие Ш1(,о,п,ить ус10,п,и ? 

Говорят, що є дїди, котрі вміют відганяти хмари, дощі, град. Вни 
якбсь говорят пацїр від кінцЯ: тай шче приговорюют щось .  Хмара піде 
аш ва гранИцю. 3арав ва гранИцев ци дощ, ци град вибє в поли до 

, , . ""' · �  крихти, столочат, а тут в т1м сел1 дасть споюи. 

3ап. 1 903, від Ст. Должанського, в Дрогобичи, В. Левинський. 

373. УJtаШ1(,08ЄЦЬ1(,UU xмapUU1(,. 

Ми булИ у Ласкіуцьох на жнивах. Окоман вийfвдит сьшати ршак , 
ми отут (покавує) уйужимо йачмінь, а 01·ут буде ріпак сьійати. І вИвіу 
парупка і хлбпцьи : хлбпиц буде к6ньі водну, а парубок підкидау бо
рони. Хлбпиц мау ПЙутнацьіть льіт. І кажу ДО окбмана : Йа би вам, 
паньі, Ну кааау тут сьійати ріпак нИнька. - Чому ? - Бо, каже, с того 
ріпаку ну буде ньіц, ми будем йуr6 сьійати другий рав. - А окбман 
кажи : Ей, ти дурньу йакИйсь ! Муньі першинка сьійати р іпак ? - По
сьійали ріпак, вачинайут волочити. Вол6чут ЙуГО до полудньу, а ми 
уйуЖуМ йачмінь. Хмара вітци від Буч:Ичи пітх6дит тамтуда, тай грим:Ит 
у ньі. ПустИли к6ньі на полудну, а той хл6пиц дві борони до горн ву
бами спер і піт тот:И борони сьіу. ІІос:Идьіу, пос:Идьіу під нИми і устау, 
с себе шматьу вьібрау, перувурнуу на вИворіть і вноу сьи убрау. І так 
ходит, ходит, ми ХОЧуМО носити йачмінь, бо, кажумо, дошч буде ; а він 
кажу : Ну бійту сьи, ньv ! Йак прийшда хмара, йак увь:Ило гу дьіти, 
а він ходит тай кажу : Агій ! таже в:Идиш, жи ту хльіб, отудИ йди І -
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Тай :йак упала тучи, вьібрала рільу до чИста і упакувала у лови ва 
долй:вьі, а на йачмінь навіть не покропИло ньічо. Вильітай11 окоман по 
тьім усьім і ми й11му вачали росповідати ва того хлопцьи, а він хлоп
цьи до двора, тай го П((Р!/брали, уже го увьІіли від копий тай вробІіли 
в него такого паничИ, уже біЛЬШ!j H!j буу при КОНЬОХ. 

3ап. в червни, 1902, в Лужниках, Бучацького пов. від Іrпата 
Косїнськоrо, 

374. ШешорсьRиu бурівnиR. 

Буу йим у Шешорах і видьіу йим чоловfка, котрии ровганьиу 

хмари і ни допускау градьіу, аньі жадних улИвіу на шишорский Грунт 
і сило. Чоловік буу вростом сиредни:й, чорньИвий і uохмуристий, а так 
докладни внау градові хмари і улІіуньі р�спрауйИти , жи наколИ хмара 
страшна надьійшла понат камаральскі льіс:И до гран:Ип;ьі того сила, бу
ріунйк вИй.шоу напротьіу тих хмаріу, пирихристИу йіх і примовиу до 
них і варав хмари сьи ровдьілйли і йидньі пішли йидий:м боком пова 
rранІіцьу, а другі другим боком і ньіrди У. тьім сильі від граду і від 
улІіви пошкодований нарід ни буу. 3а тото брау віт кождоrо І'авдИ 
привначених пару rарцьіу вбІжи рочни і по десьіть rрейцаріу грішми. 
І інакши го льуди ни навивали, лише буріуником. 

3ап. в липни, 1 902, в Пужниках, Бучацького пов. від О. Ро
вовського. 

375. ЯR папови вбиJtа буря JlШНи. 

Рав ішов якИсь пан і то була дольова дорога. Нfби той пан хотїв 
ІТИ польовов дорогов. А надійшов хлоп,  жи анав о тих річах ведлуr 
бурі, можи і не хтїв того пана пустИти. А над'fхав внов ІІан такИй, ко
трИй має свій фільварок, як пан от в РИхтичох. Тай той пан повідає 
ДО першого : Най пан їде мойоу дорогов, НЇ'ІОГО вам сї не стане. -
Тай пішоу панок, пішоу собі паньськов дорогов . А ва хвИльку вробИла 
сї хмура маленька. Настали гр:Имоти та блИскавицї. І півнїйше тому 
панови, що повволив їхати свойов дороrов, вбИло ланИ, тілько болото 
во ставило. 

3ап. 1903, в Дрогобичи, від Ст. Должанського, В. Левинський. 



XIV. ІНІСЛЮ3НИІСИ. 

376. 1'Ju�JИ08 Х.ЛОnЦЄ.М. 

Йик чоловик вівме йийде писклїуки (курки) чорної, покладе пид 
лїве плече, девєть день на печі, поаа горном, буде сидїти, НЇ'ІО до ни
кого ни Г()ворити, ни обмивати си, аа Бога ни гадати, то девлтої днини 
випустит хіІопдл-инклюаа. 3апитайи си тот хлопець-инклюв : Куди йти ? 
- Йди у пид ! - Видтиу си вертає тай до чого єго схоче, ди до ху
доби пасти, щоби добре вело еи, ди до бжіл, ди до гроший, може єго 
пислати, то и а каси вибрати, а лк хто побійцл, то у бійцї єму помагає, 
ІІїхто єго ни побйи, бо тот хлопець єму побідит, ци до скрипки - до
давати охоти у данди людям, ди стрільдеви приведет аьвір. 

3ап. в серпни, 1902, в Головах, Косівського пов. від Мих. Велен
ського, Л. Гарматїй. 

377. ЯІl BpOQUTU iUll.ЛIOBa ? 

Срібний гріш тре положити До ластіучиного гньіада і нех сьі там 
ті праудиві ластіуки вимножит, ті молоді відлитьет і ВІІОУ прилитьет 

вноу сьи вимножит. І потім допіро той гріш ввьети сибі до кішеньі 
допіро піти сибі шось купити ва него і він навад прийде до кішеньі. 

Зап. в черпни, 1902, в Камінцї Стр., від Б. Адамовича, А. Ве
ретельник. 
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378. 3від1'и береть ся інюиов ? 

ЩобИ мати інклюв, робит сї так : Треба влапати живого лилика. 
Того ЛНJІИКа треба варіаати чи rрейцаром, чи шустков, чи реньським. 
Я:к вже сї варіже, то сї носит ренськіИ черев девіть днїв під пахов. 
Не треба черев той: чес анї молити, анї до церкви ходити, анї дввонів 
чути. Як так сї робит, то с того ренського робит сї інкл:Юв. 'Але хлоп 
варав співпав, чи гріш в інклювом, чи нї. Я:к натрафи1' на і нклюв, то 
бере гріш у вуби , подержИ:т троха в передних вубах, тай: вже по 
інклювї. 

Зап. 1902, в Я:сеници, Дрогобицького пов., від Ів. Багрія:, В. 
Левинський:. 

379. Я1' дістати iit1'Jtюв ? 

Би мати інкл:Юв, треба вИйти на роадороже, там де чотИри дороги 
сї сходя:т в ночИ по 1 2  rодинї. Там сї виклИкув нечИстого. Вихбдит не
чИ:стий: тай питав сї : Чого х очеш ? - Хочу інкл:Юа ! Так три рави. 
А. ва третим равом дав вму нечИстий гріш, чи rрейцар , чи рИ:ньський: -
інкл:Юа. ЧоJrовік все ним орудує тай все до него вертав. 

3ап. 1 902, в Дрогобичи, від Сеня: :Кушнїра, В. Лев1шський. 

380. [it1'JtIOBoвe товариство. 

А вноу я чуу, що у Львові е таке товариство, що даЄ інкл:Юва. 
Я таке чув від їдного ЖИ:да. 'Але ци правда - не внаю. 

Зап. у сїчни, 1 903, від :Кучиндика, в Дрогобичи, В. Левинський. 

381. Що робити, аби мати in1'JtI08. 

Говорять, жи вст таке товариство. Хто хоче мати інкшбва, мусит 
ВС'ГупИ:ти ДО 'ГОГО 'ГОВариства. Мусит три рави плювати на хрест, пере
ступИ:ти і передоптати. Товариство потому видає ему чи rрей:цар, чи 
рИ:иський . А він с тим йде. Купує і видав, а він усе до него приходит. 

3ап. 1 902, в Дрогобичи, від М. Добрянського, В. Левинський:. 
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382. Де продають іпк.пюви ? 

Кажут льуди, жи йак хто хочи анов купити собі інкльува (властиво 
льуди пи купуйут, но Жит), то піде до Лашковиц, там такий йи, жи 
продайи - по крадийинци. 

3ап. 1 902, в Вудаанові, Теребовельського пов. О. Деревянка. 

383. На.мість іпк.пюва гадипа. 

Вуу у нас у Головах Контраш Танасїй, що грау у скрипку. 3а
кортїло єго до скрипки спровадити собі інклюаа. ІІишоу до Сиготу, 
а там є такі боутарі (бударі, крамарі, що крам мають у будах), що 
інклюви продают. Входит до склепу, а боутар питає : Хоч купити ? -
Хочу ! - Ни знаю, ци купиш. - Видоткау флєшку, а в неї пустила 
си гадина в трома головами д нему, ид Контрашеви. Контраш си спу
диу, верг си, а боутар кулаком утєу у шию, ногою у вац и гераус, вон 
на двир и каже : Ти гадаш, що то так йик будь інклюва держити ? 
Йик си боіш - не купуй ! - То треба твердого, шоби си Бога ня 
боііиу. 

3ап. в серпни, 1902, в Головах, Косівського пов., від Мих. 3е
ленського) Л. Гарматїй. 

384. 3пшіlдепиu іпк.пюв. 

Йакьим ішов так бив дорогу і вдибавим штири нових -- таких 
стародавних, грубих .  І ступивим до коршми і випивим горівки за тих 
штири нових .  І потому йакьим пішов на місци - на то, де мавим прийти, 
сьагнувим до кьишеньі - було ішче більши І'рошиіі і тих самих штири  
нових - той інкльус. 

3ап. від І'реська Ро:r'овськоrо, в Будванові, Теребовельського пов. 
О. Деревянка. 

385. Як іпк.п10в осво10єть ся? 

Йак прийде цивільниіі*) до коршми виІІити rорівки альбо шчось." 
альбо так ва чимось і так платит. І тоrди він - Жит - дивит сє 

*) Оповідач що ііно ви.Ишон в во.Иська. О. Д. 



257 

і варас йакось хитайи сьи тои шкльус тайак живий. Тоrди йиrо 
шинькар бире і накривайи. кьильішком. Тримайи добу піт кьильішком .  
А потому вже сьи освойіт . . .  і кьидайи мижи гроші. 

3ап. 1901 ,  від 1реська Роrовськоrо, в Будванові, Теребовельського 
пов. , О. Дерева:нка. 

386. Ьиииов ие втїкає в ЩJJtaкa. 

Rотр6й Жит дьістани інкльува віт хлопа йакого (бо то часом хлоп 
ни внайи, віт когось дьістани і другому дасьць), йак дьістани інкльува, 
то ф кулацьі го ватисни теИ тримайи. Бо він с f:ьишеньі фтьіче, а с ку
лака ни фтьіче. 

Зап. 1 902, віц 1 реська PotoвcьRoro, в Будванові, Теребовельського 
пов., О. Деревлнка. 

387. Ло 'ЧО�tу півпа10ть iuкJt1oвa ? 

Йак принесут податок до суду - дайи чоловік ва податок гроші. 
І вйавит сьи іюшьус мижи грішма і кладут на мармуровий стіл і варас 
іпкльус с 1,ачи. - �lівнати інкльува, бо вара гріш тоИ скачи. І вара 
того інкльува злапаИут, пищут н авіть в tаветьі, шчо влапали інкльува 

зара прибйут на сьцьіну і вже ни піде ньіrде. 

3ап. 1 902, від І'реська Роrовського, в Будванові, Теребовельського 
пов. , О. Дереванка. 

388. Чому в касах мармурові cтoJtu ? 

Інклюв покладений па мармурову плиту н е  покладе си йик кождиИ 
иньший гріш, а лиш покотит си. Йик поко'rит си по плитї і паде на 
вемлю, то касієр навад подає тому, що платит, бо то інrшюв . А інклюв 
йик би си попау у касу, то вабрау би усї гроші в каси тому, у кого 
буу. А ва те у касах мармурові плити, щоби півначпо було, к()триИ 
інклюв, щоби не ватратити rрошиИ в каси. НаИбільше інклювів в у Туркіу. 

Зап. 1903, від Петра Донекового, в Головах, Косівського пов., 
Л. Гарматїй. 

ЕТНОТРАФГШИЙ ЗБІРНИК. Т. XV. 3З 



389. lnRJІЛoз па стїnї. 

Менї 6ден ХЛОІ\ 3 ДеренИць кавав, що дав му нечИстий інклЮв. 
Він орудував ним черев цїлИй рік. Де ro дав, той все до нього вертав. 
Як рав прийшов до ЖИда, то дав му гріш. А Жид варав співнау : Ти 
дурній Гою, ти rадавш, · що я не внаю, що то в ?  - Тай ввєв гріш тай 
прибИу цьвоком до сьтїнИ. Від того чьису хлоп не мав інкл:Юза. 

3ап. 1902, в Дроrобичи, від Сеня І\ушнїра, В. Левинський. 

390. ЯR баба повбу;;щ ся іпп.люва. 

Та бЬтла баба і мала таку шустку, али ни в пала, де ю уаьала. 
І уна собі усе йшла до Льутовишч, та собі купИла соли і шче там де
'Іоrо і шустку принесла. І враву -- та си льубовала, а потому хотьіла 
сьа т6rо вбБrти, та не внала йак. 'Али ііі так повідали, жиб@: увьала та 
переуйавала волосом с кіньцького х воста і бьr положила піт камінь RОЛО 

лаукьr, кадЬІ льуде ходьат. Бачу Rлала, та ііі сьа не хотьіу лишити. 
'Али йаR вБrйшла рав до Льутовишч і уаьала си соли і Жидьфщ уаьаші 
у нейі тоту шустку, подивИда сьа і увндьіла, шчо тото й11. Пльупула 
на ньу, ударила ііі так долонеу і уже лишИла сьи у тойі Жидьіукьт. 
Вона нааьтвала сьа стара Лесьова і сама небfшка оповідала, йа нерас 
чуу від нейі ; али не щала, де увьала. 

3ап. в мартї, 1S99, у Мшанци, Старосамбірського пов. від Гриця 
Одїщака Терлеп:;. t\ого. 

391. ЯR згубити іип.люв ? 

Одна жінка ішла на йармарок і вдибала такий старий гріш.  Знай� 
шла той гріш і пішла до міста і купила хльіп ва него, а по йакімсь 
часьі аобачила rроший більши і той самий гріш. І вара сьі радила дру-
1'их, шо а ним вробити. Тійі кааали йійі, шчоби вона йиго пропила. Вона 
нак пішла а ним на шиньR, випила горівки і дайи той гріш Жидови. 
А Жит кажи до н ейі : Десь ти йиго ввьила ? - Вона вітповіла й им у, 
шчо вона вдибала. А він кааав йійі, шчоби вона поставила на то саме 
місци, тим самим боком, то він сьи йі вітчіпи·r. 

Зап. 19021 від Осипа Деревянки, в Будаанові, Теребовельськоrо 
пов., О. Деревянка. 
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392. Жи4 - індJІ/Ювнип. 

У иас буу такИ:й Ииден Жид, жи шігодиу кожухи. Али в ін мау тих 
двацьить пИ:ить rреИцаріу, жи то було у купі і шчо раньи ход:Иу ва тих 
двацьить пйить tрейцаріу до склепу мукИ брати. І усе йак овьме т6Иі 
мукИ тай приИде до дому і вноу тих двацr,нть пйить Грайцаріу йи. 
І так бис три роки. 'Гак того склипара вн:Ишчиу і диунИм дИ:вом ньіхто 
ни міг внати, шчо ТО . йи. 'Али при остатку прийшоу купувати ДО склепу 
крувіу там, цукру, горбати, доста так, жибИ то коштуваJІО двацьить пйить 
rрайцаріу, так си вірахувау. А тоИ склипар вапичитау му усьо і відау. 
І той давау йиr�у двацьить і пйить І'райцаріу, а склипар увьиу і вати
свуу йіх у руку і кИнуу на маймурбвий сьтьіу, а вонИ вач:Или підльі
тати. Ожи, кажи, вИдиш - до того ЖИ:да -- то ти дауно биреш від 
мени ТИХ ДВаЦЬИТЬ ІІЙИТЬ tраЙцаріу ! - 3аскарЖИJ ВЇІі ДО суду ТОГО 
Ж:Ида. 'Али иьім шче васкаржиу до суду, то тих двацьить пйить rрай
царіу, увьиу цьвик і пробну rиру у них і ваньіс до суду. Прийшли 
тирміна і пішлИ до суду. 'Гому ЖИ:дови осудИ:ли у судьі поплат:Ити !!а 
тих три льіта, шчо си той склипар жидау, а ва тойц му ш че усудИ:ли 
три м(сьицьі арешту. 'Али шчо с того, той дужи буу Жид бідний ; шчос 
му троха повирнуу, а тото решту вітсИ:дьіу, шчо му васудИ:ли і більши 
С ТИМ НИ ГИНдльувау JІК0. 'Го він ШЧе Й ДО сего ЧНСу навиваЙИ СЬИ 
"инкльув" .  Типер гиндльуйи дранками у містьі, у МанастирИ:сках. 

3ап. в липни, 1902, в Коропци, Бучацького пов. від Івана Мель
ничука. 

393. Яп інхJиов притягав 'Чужі гроші. 

ЙИ:нджий Шинкайло буу кушнь:Ир і робИ:у у йидного вил:Икого 
tавдИ майучого кожух:И у хатьі. ПоробИу му кожухи, дужи си го спо
добау той rавда, шчо шикоуно му поробИу, йісти му давау добрий вік1·, 
а по скінченьі роботьі заплатИу му файно, потрактували сьи і Газда 
кажи : Ходьіт, шче вам дам фаИний превент. Ходьім до комори. -
Увійшл:И до комори, підоймИ:у підлогу ,  одну дошку, а там вісьім баньи
кіу шчос самИх сорокіуцьіу. Биріт си, кажи, котрИИ 1. м сподобайи сьи 
вверхи оден сороковец ; вам сьи придасть. --- Увьиу він о ден сороковец 
у кишеньу на тотИ гроші - а самі ;i,ay сорокіуцьі - ·  йшоу він до 
дому, повирнуу до коршми тай той сороковец дау ЖИ:дови, ориндареви. 
Кавау собі дати пачку тьутьуну, кавау шчос двом товаришам ваплат:Ити 
1·оріуки і сам віпиу. Побуу він у коршмі доу1·ий час, можи в rодИ:ну, 
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али чуйи, тотИ кишипь1 ииго тьишкі в грішми, обі кишипьі. Мац до ки
шепьі, дИвит сьи, а той сороковец па верха павад. Поуньі кишипьі гро
ший - спудиу сьи, жи тьілько гроший майи ; али побуу там шче 
хвИ:льку, вачинайи Жидьіука кричИ:ти, шчо нима гроший. 3ачИла вона 
Напастувати ТО ОДНОГО, ТО дрJГОІ'О, а BlH кажи : Йа ВаШИХ ГрОШИЙ НИ 
майу, майу тото, шчом варобИ:у, а ваших гроший ни потрибуйу. - Тай 
пішо.У до 'l'исьмипицьі, бо буу тисьмипецкий родич. Майу ва шчо йісти , 
й пИти, майу гроші. Чирив два роки гульау, пиу, а той сороковец усе 
на верхи на rрошох. ЕИ, ВНДИ'r, Ш 'ІО біда. І н ирад би він мати того 
ипкльува, а йи. На третий рік вачИ:у він жи такі добри войува,rи. Йісьть, 
пйи, парупкам, шльахтичам міскиm купуйи, шче більши сьи rроший 
nхайи до кишепьі. КИ:ни мувикантам у скрИпки і вітти вабире І'роші той 
анкльув. Уже тьИ:шко кишеньИм носИ:ти гроші. Він приписе до дбму, ві
сипле, а тон сороковец на верха. Бире, йде він дальі по касах по та
кИх шиньковИх, вабирайи гроший тьма ! Аж нарештьі - войувау він 
тим анкльувом три роки - мау гроший до кілька тИсьіч. Поньіс він до 
каси плат:И:ти варобкове ва кусьньИрский аркуш,  вачИ:у викидати у юісьі 
на маймуровий сьтьіу, йак ввИкли аьібраний нанок, кИнуу і того анкJ1ьуаа , · 

а касийир кажи : Ого ! уИ:И:нце пан пьи бенди войовал тим сорокоуцем. 
- Увьиу го у руки, поньіс до друrойі станцийі, пробИу го і більши 
уже ним ни войувау. А касийир півнау варав, бо ним йак кИ:ни на май
муровім стольі, опкрутит сьи докола, тай стани на боцьі. І Ииго так 
лапайут, а касийир в:И:дьіу, влапау, тай пропау анкльув на пИ:ньі день. 

Вап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Олекси 
Седьчука.. 

394. Гріх три.мати iHliJtюsa. 

Йшов хлоп дорогов, Не мав rрейцара, бідниИ. Аж на ровдорожу 
дИ:вит сї - леж:Ит дві шустки равом давнИх. В3ев тот1 дві шустки, пі
доймИ:в. Вступав до корчми де-що си купити, бо голодний. 'Гроха в'їв, 
троха вавв до хати. Закупив щось всього на девітнацїть rрейцарів. Тай 
Жид видав му rрейцар с тих двох шусток. Йде він вже до дому. Тай 
rадки не мав. 'Але ак сїrнув руков н кишеню, мацїв : Ов, а 1'у дві 
шустки і tрейцар. Ara тото інклюв J Тай так черев два лїта доробив 
сї велИ:кого маєтку. По двох роках пішов до сповіди. 'Гай скааав всьо 
ксьондвови, ак правда. -- Каже кеьопц : Слухай но, вfдкис тото в�вв,  
там назад положИ, бо то uечИ:сте. - 'Гай хлоп ванїс ті дві шустки на 
то саме місце і від того чьису вже не мав інкл:Юва. 

Вап. в сїчни, 1 903, в Дро1'обичи, від Кучиндика, ll. Левинський. 
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395. ЧоJtові1', Що пе хотїв іикJtюва. 

ВИ:іішоу Влим Віндрат н а  Иармарок. Пообвирау, шчо Ии фаІіний 
купец на  бик:И:, махнуу він до с:И:на свого, Стаха : ВобИ ти, Стаху, вьі
гпау бики ДО дому, бо йи фаііний купец, І!ІОЖИ бисмо продали. - Ві
гнау Стах бикИ на Иармарок, приходьит ЖидИ купцьі. Шчо ти хоч 3а 
бикИ ? - Сто десьіть .  - ПовідаИи Жид : СИну, та с тобоу, абис шче 
бу у аа пастуха до них ? - Він кажи : Йди, ЖИ:ди дурнИй, або чо би йа 
сибе продавау, йа бикИ продайу. --,... А деш тато ? - Дес на йармар&у. 
- Приходит тато ДО бикіу, rод:И:т сьи ж Жидами ва бикИ. 3год:И:ли вони 
сьи ва рімно сотку. Увьиу М6тьо ВлИмови гр6ші рахувати, аж мусьіу 
йиму с тоу соткоу анкльува упхати. Відьійшоу К '1им на бік, рахуйи тотИ 
гроші : Йа мау вrо;1,у ва сто, а то уже йи 1 0 1 .  Рахуйи раа, рахуйи 
другий ра�, йи 10 1 .  А шчош типер буди ? Вирнуу би йа йиму - ни 
верну . Ни продер йис очи, ТО продер мошенку. !J рийшоу ДО дому, йиrо 
жfика льубИ:ла файну оковИтку. Ай, кажи, КлИми, КлИми, наш Стах ві
пас бикИ, продау йис, принисИ хоть rоріуки. - Клим ни такИй буу1 
увьиу рИнский: у р)rку той, шчо лишку сьи с сотки, побіх до коршми, 
приньfс льітру rоріуки. 3міньау й:иго, той: рИньский. Приходит до дому, 
ПОНаПИВа'ІИ СЬИ , ІІОJІЬИГа:ІИ спати , устали рано,  гроШИЙ ПрИЙШЛО МНОГО 

до дому, поуна мошенка і той рИнский. Кажи він жінцьі : Куuйу Иим си 
йакус біду на йармарку, йа сей рИнский сам відньіс і навад йи. -

Ей, дурнИй ти, чоловfчи, будем мати усе сьвіжий rрейцар. - Ей, жінко, 
бій сьи Бога, 1'а то г ріх. - Та шчо гріх ? Ту Пан Біг буком ни ка
райи, а там ньіхтб вИдьіти ни  буди . - Думайи він собі так : Йака ти, 
жінко, лакома на  гроші, дала бис свойИ житьИ ва rр6ші. У вьиу чоловfк, 
вміньИу той рИнский у коршмі, тьfлько пішоу до склепу, увьиу собі два 
фунтп мукИ, ДІІВИТ СЬИ, ЙИ той рннскиЙ навад і ше більш и  коло неrо. 
думаіІи собі : Шчо сьи вначИт ? Шчо йа сьи у ньічfм ни чуіІу і гроші 
до мени  приходьит. Скаржит він сьи ШИмшу нови Жидови : ШИмшун, 
ШИмшун, кобИ 1'И внау шчо ? Йа продау бикИ і вгодну сьи ва сто, 
а минь\ Жид дау 1 0 1 .  Приходжу йа до теби ва горіукоу, ти миньі го
ріуки дау льітру, приходжу до дому і рИ:нских більши коло мени йи 
і той семИй йи. Шчо сьи вначИт ? � Ей, КлИми, бо ти сьи вгодну ва 
1 оо, а він дау 1 о 1 .  Ти тип ер мусиш бикИ купувати, йак сьи вгодиш 
ва 102, дай 103, бо йинакши сьи йиго ни вбудиш. Віх6дит Клим на 
йармарок, вгодну сьи ж ЖИдом ва бикИ с тим самИм, шчо він від него 
дьістау анкльуаа. МИслит собі : КолИ ти :11ипьі Иш·6 дау, ііа тоб! йигб 
навад в іддам. ПоrодИли вонИ сьи ва 1 05, а дау йиму Елим 106. Жид 
думаии собі : Шчо сьи вначИт, шчо йа майу більши рИнский ? Натходит 
другий х лоп до того М бтьи : М отьу: вміньИй минь! uйидисьІітку. -
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3міньИйу. Йак уже Мотьо пйидис:r.И:тку вміньИу, пйидисьnтка у ки
шени папером стойіт і друга дрібнИ:ми йи. Вібіrайи Мотьо с торговицьі : 
КлИми, КлИми ! Чикай, ш чос т и  скажу. А ужес сьи попас, шчо навад 
віддайИ:ш ? - Ой, кажи Клим ,  йак йис сьи пас, так сьи пасИ, а йа ни 
хочу. - Най, най КлИми, адИ, у мени уже сотка йи. Йак сьи Жид. ва
чИ:у пасти, так востау добрим богачем, аш вакупйувау льісИ і провадиу 
вітци с Корбпцьи льіс до Раковиц, до 3аJІьішчик, до Самушина, усьуди 
пастачИу дроу, так:Пм купцем востау. І 1·огдИ дау йиr6 свойі доньцьі, 
того анкльува. Тота донька ііак увьИла той анкльу& і так сьи ним пасла 
бив два роки, а па третий пішла до суду, виміньувала гроші в дрібнИх 
на грубі. А там кида:ти усьі тотИ: г�оші на маймуровий сьтьіу. Йак 
н айшлИ: йиго, той рИнски:й алоти:й мИ:жа влотими, шч:о він утьікау віт 
тих гроший усе на бі�>, він ни хтьіу в пйми рааом стойати, і дали йі 
внати, ш чо вона мала такі гроші. Вона йак сьи нальИкла, шчо польі
цийан по ньу приходИу, а вона с свого покойу утьікала до льоху, хтьfла 
сьи сховати, васьвітИла собі льампу, бо сьи ни вИ:тко було і вecJra 
у руцьf і там була в бочкоу пахта, а вона йак с сходьfу й шла, йак 
сьи вашпотала і упала , тай сьи вахта ваймИла і І'Орfла, вона сьи вві1•ти 
віфатила і литИ:т по місьтьі і горИ:т. Йак ЖидИ побачили, коноукИ водИ, 
і Жидьіуку гасьИ. 3агасИ:ли вогонь, али вова уже вгоріла. 'l'o робИ:ло 
сьи у 3цотьім ІІотоцtі. Той Жит навивау сьи Мотьо Бертман, він типер 
поцесором уже. 

3ап. в липни, 1902, в Коропци, Буч:а1�ькоrо пов. від Івана 
Кіндрата. 

396. Як npona.nu гроші. 

Буу йа на жнивах у йидньім сильі, навивало сьи тот6 сил6 Бавар. 
3аробИу йим там вбіжи і йіхау Иим уже до дому. llрийіхау йа до Ву
чИчп, мИшльу собі : 'Гра продати niy кірцьи nшинИцьі. - Прийшоу 
Жид, йак то у місьтьі : Можи бу дети продавати вбіжи ? - А йа кажу : 
Майу nшинйцьу на продаж. КупИ: си. - Шчо хочити ? - Даш ш1·Иrи во
лотйх, тай си вовьмеш. - Давау миньі ·rри волотИх ,  али йак то года 
у !'оду ва три пИидись:И:ть погодйлисмо сьи. ВИ:рахувяу він мивьі гроші 
ва долоньу, порахувау йа, йи усьі. Прийшоу друrар, увьиу туту п ши
пИцьу і нисе, а йа тотьі гроші тримайу у кулацьі, навіть ни ростульу:йу. 
Йду ва Ж:Идом по мішок. ВИ:сипау вів пшинйцьу, дау мивьі м ішок, 
а миньі вле було тримати той мішок, тай йим шче рас порахувау тотьі 
гроші і сховау йим до кишеньі. А у кишени бул6 й більши 1·р6ший 
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м6йіх. То11дИ йа м1шок на пл0чі, піш6У до фіри. Прих6джу до ф fри, на 
ш чось мивьі тра було гроший, виймайу, раху.Ну, нима й мойіх усьих, 
а ва пшинИцьу нима ШЧО й вгадувати. Ни лишило СЬИ ньі феника. Тоrд:И 
йду до того ЖИда, вачипайу му ка3ати ва гроші, а він мине вИrаньбиу 
і йа с тим пішоу. А йа тобі пи дау ? Ти влодьійу, йа тибе вовьму шче 
до маtістрату, ти ! - А йа вдихнуу до Бога, вабрау сьи тай пішоу. 
Тай мИшльу собі : То пеуни буу інкльув. А то таки була прауда, шчо 
то він і самИй . 

3ап. в липни, 1 902, в Пужниках, Бучацького пов., від Я. Мах
новського. 

397. Як парубок приuшов до .маєтку. 

Буу йиден парубок і буу він добрий, робітний, али шчож жи буу 
бідний і ни мау де бути, хоць шчо варобИу, то пи мау де подьіти. 'Али 
він чу.ііи, жи л ьуди кажут, шчо то йи інкльув. А він прийшоу ДО ксьон
даа тай вачИу сьи радити, де би він того інкльуаа міг дьістати . Ксьондв 
йиму кажи : ПрийдИ до мени, у мени йи такИИ інкльув-вьільи ; йа тобі 
йиrо дам, али абИс буу у n1ени цьілИй рік і абИс слухау, шчо йа тобі 
скажу. - А він кажи : Добри, йа буду слухати. - - І на другий день 
приходит той парубок ДО ксьондва, а ксьондв кажи : Наш тобі на самий 
пиред отой феник ; і кинь йиг6 у фльишчИну і нальльай водИ і вауйижИ: 
і най так стоИіт цьілИ:й рік, а тото робИ, шчо й.а тобі скажу, то будиш 
вИдьіти, mчо ва рік той інкльув тобі принисе. - Той парубок в охотоу 
вроб:Иу так, йак йиму ксьонда кавау. НамочИу той феник, вауйивау і по
клау ЙИГО ДО шафи і ШЧО ДНЬИ СЬИ ДНВИТ ДО него, ЦИ НПМа бІЛЬШИ. 
'Али нарештьі кажи ксьондвови, жи той інкльув сам стойіт, аш почор
ньіу у водьі , а бfльши пима. А ксьондв вітповідайи : Най стойіт аж ДО 
року, а у рік він принисе тобі більі. Тьілько слухай і роб:И і ньікуда 
ни ход:И, статкуй, а у рік будиш вИ:дьіти, кілько той інкльуа тобі при
нисе добра. 'Али той парубок так шчИро ксьондаови робит, так слухайи, 
ньікуда ни ходит, ньіrде ньічо ни тратит, виселий, вдоровий і той рік 
йиму скоро вьійшоу. Йак йиму вИйшоу рік, тоrд:И йиго ксьондв клИчи 
ДО себи : А шчо дивну йис сьи ДО свого інкльува ? - Ей, кажи, йа 
сьи дИульу, д:Иульу, тай нима чоrо. - Йд:И-но ти, кажи, принисИ йиrо 
сьуда, най йа сьи на неrо подИуйу. - А ксьондв уже йиму відрахувау 
пйидись:Итку ва той рік, шчо він у не то служИу, а той парубок ни внайи 
того, бо він мау ва інкльуаа служ:Ити. Виймайи ксьондв той інкльув 
с тойі фльишчИни і дайн му пйидись:Итку. ВИ:диш, кажи, шчо тобі інкльув 
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принь1с ва той рік ? Типер йак будиш Ш'Іе другий, а будиш статкувау 
і слухау, то той інкльув тобі ва той рік принисе шче більши. - 'Али 
він увдріу такі гроші і думайи собі : Добрий той інкльув, тра бути 
доуши. І приймИу сьи на другий рік бути так само, йак першого. Шчо 
ксьонд:з йиму скажи, він в охотоу робит, дужи сьи шінуйи. БИбуу він 
д\Jугий рік при роботьі і при йиго виселости скоренько йиму рік сплиу. 
КлИчи йиго вноу ксьондв до себи : А шчо, кажн, твій інкльув робnт ? -
Ни <Шайу, йиrомосьць, йа уже даунб ДО него сьи дивну. - А уже, 
кажи, тобі сьи нИ:пьі рік RЇНЧН1', треба сьи ДО него подивИ:ти. А ксьонд:з 
на другий рік відрахувау йиму ш ісьдисьИ,rку :за тоИи, шчо він буу та
кИ:й послушний, працьовй:тий, дайн йиму і кажи : На, ва два роки, шчо 
твій іюшьув ДJІЬа теби пристарау. Той дИ:вит сьи парубок, шчо уже 
майи 1 10 р:Иньских і вачинайи КСЬОІІДВОВИ дужи дь:Икувати ва і111шьуа
вьільи, жи ксьондв дльа него вИ:шукау. А КСЬОНД3 кажи : ВИдиш, той 
феник такИ:й самИ:й, йак інші, тьілько той інкльув-вьільи, шчо ти робИу, 
слухау, ни марнувау, дльатого ти майиш. Типер будь добрий вауши, 
ни попсуй сьи, будиш мати раа на ваужди. - І він подьИкувау КСЬОІІ• 

двови, і відьійшбу і ожинну сьп і с того інкльува приі!шоу до вилИ:кого 
майИтку. 

Зап. в липии, 1 902, в Пужниках, Бучацького пов. від мами. 



XV. 3акопані сЕарби.  

398. Що робити, liOJtu горить сuарб. 

Чьисом можна вИ:дїтн, іШ гроші горЯ:т. 'Але то не кождий може 
вИдїти. Як вже хто ув:Идит, як гроші горат, ТО мусит варав бігчи  ДО 

тих грошей. Як надбіrне в час, то мусит кинути що будь а себи, або 
чоботи, або ремінь, або шапку. .Я:к верже чоботи, то мусит так глубоко 
копати як чоботи, як ремінь, то по пояс чоловікови, а як швпку, то 
так глубоко як цїлИ:й: чоловік. У пас вже так робйли. 

3ап. 1903, в Дрогобичи, від Rучипдика, В. Левинський. 

399. Нечисті гроші. 

Гроші печист1, то якась біда чи дїдько стереже. Рав увидїв П{)
гонич наш на толоц1 повно грошей сам:Их срібних, але 1•акІііх велИких, 
як талЯ:ри. Він як увИ:дїв гроші, то сї ВТІШИВ, тай еач6в ховати ПО к и 
шенях, то  в а  павуху. Як вже мав досить, а ще  лишИв, не  міг всього 
вв6ти, хоче Ити. Л ту гов". не може. Що він робит, висИ:пув в ва па
вухи грощі. Хоче Ити, . не може, то тr.ке, як  би ro хто желївом обвалив.  
Скинув він 3 кишенї тай то н е  помогло. висипав всї, JІИШ си вден та
ляр лишив па нокав людам, та ще не міг відійти. Кинув і того таляра, 
тай аж в т6час пішов. 

3ап. 1903, в Дрогобичи, від Rучивдика, В. Левинський. 
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400. Ляк пере,?J снарбо.м. 

Йак була дьіучина мала, mойа жfнка, носИ:ла вапаскИ до Олеші , 
шутков6йі нидьільі пирид ВилИкодним. Йшла вона рано і обвирайи сьи 
навад с0би, увдріла блиск. І несла чоботи жоутьі у руцьf ; Йак СЬИ 
спудила, так тьікала бив душі аш до Мілька пиривівника до Горігльідь. 
І так сьи напудила тьИ:шко, Ш'ІО у Мілька ни могла говорИт:и у хатьі. 
Шчо тобІ, дьіучи, йи ? питайи сьи Мілько, шчо тн СЬИ так тьИ:шко на
пудила, шчо говорИ:ти ни можиш. - О й  ііа йшла і вобачила йакИс блиск 
навад себи, йа сьи сИлно боИала, йа си гадала, шчо то ва мноу йакас 
вмійа лит:Ит, йак говори. -- Кажи Мілько : Ей, дурна дьіуко, чо ти сьи 
спудила ? То гроші rорfли. Йак бис була чобіт кИнула на той пльад, 
то бис була глибоко ни копала ва нИми, шч6бис була два рави рискалем 
вакопала і була бис 1•р6ші вабрала, а тн сьи так напудила. - Привил а 
вона Мілька на той пльац, покавала, копау він метир вимльі, вікопау 
вбань:И rроший, сорокіуцьіу. І він до сего чИсу добрим rавдом с того стау. 

3ап. в липни, 1 902, в Коропци, Бучацького пов. від Івана Кіндрата . 
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