
ВІСТНИК ЛІТЕРАТУРИ, ІСТОРІЇ І ФОЛЬКЛОРУ

ВИДАЄ

ОЛЬГА ФРАНКО.

ЛЬВІВ.З ДРУКАРНІ ІПСТПТУТА СТАВРОПІГІЙСЬКОГО.
1895.



Зміст четвертого тому.

І. Беллетристика

Чернишсвський М. Г. Гида Діві неба

етор.
А. М. Думка Украіпця в Карпатах 8
Грай Павло. їв Михайлова .... . 377—378
Журоа П. Диевппк невольника . 313-323
Кравченко Уляна. 3 народнії могівів І IV 9 13
Кримський А, гл. Фірдовсій.
Михайлов, гл. Граб П.
М. П. Памяти М. Ф. Л.

„ До Білика.................................................. . 161 162
Попель Михайло. Русин па правпику . 194-201
Романова Одарка. Два малюнки в житя . 8 9
Стопярченко. Моя сповідь .... 1-5

„ 3 „Верховинських станс1 1—VI 5 - 7
Фірдовсій. ЇЇІаг-паме........................................ . 231 -248, 339 345
Франко Івац. Основи суспільпости, часть друга ’[„VI 47- 67, 249—260

„ „ На пастівнику .... . 162—171



II. Статі наукові.
СІОр

Басідевсьвий Л. Еліза Ожешкова
Берн Моріс. Історія і релігія жидів 
Граб Павло. М. Г. Черпишевський

„ М. Л Михайлов .
„ „ Н. К. Сиіида, сумна споминка

Зааевич Іван. Літературні стремліия гал. Русинів

Зубрицікпй М. Село Кіндратів, турецького нов. 1 
Кримський Д. Про рукописи Руданського 
Франко Іван. Сліди снохацтва в ваших горах

„ „ Русин на вразнику .
„ „ Поправки й додатки до споминів

Свіпду ........................................

35- 16
63 -80, 202 216

367—378
. 376—379
. 454—461

УП1 XI 112-160,
272 302, 385 — 454

V 104 112, 216 230
261—266
101 - 104

. 461—463 
про И. К

. 183—484

III. Матеріали історичні і літературні.

Зубрицький Д. Листи до В. Гайки 82 -89
Куліш П. Лист до В. Гапки 89
Левіцькнй 0. Лист до В. Ганки 80
Лооіноький 0. Лист до В Ганки 80 - 82
Попелі М. Агітаційна поема .... РЛ 20 і 101 463
Руданський От. Два листи до брата Грицька 266 271
Цєнгпевнч К. „Інструкція“ для вчителів руського нар їда 324--337

IV. Матеріали етнографічні.

Драгоманов М. Лові варіанти кобзарських співів :

Записі Порфира Мартиновича: .... 14--34
1. Як три брати з Озова втікали 15--18
2. Про Олексія Поповича........................................ 18 19
3. Про Коповченка.................................................. 19--23
1. Вітчим...................................................................... 23--25
5. Про вдову . 25--27



Слова кобзаря Магадана
•6. Біда ...

Одкліпщини
Увага М. Драгоманова

сюр.
27

27-31
31-33
33-34.

Із уот народа (впорядкував їв. Франко):

Л. Пісні:

XI. Пісня про шандаря 91—95

7>. Легенди:

3(і. Христос і циган............................................................95 — 96
37. Адамові діти.............................................................................. 96—97
38. Як два брати носили вечерю до чорта . . . 97-99
39. Як два брати носили вечерю до Бога . . . 99—160
10. Про Лаваря і его брата.................................................. 100—101
11. А дам і Ева, Сатана, Адамів контракт, Христос у иеклі

і Соломон..........................................................................346 347
42. Давид і нремудрпй Соломон........................................ 317 353

В. Казки:

11. Про царя, що ходив красти .
12, Жених мрець . . . .

. 172—173

. 173 — 178

Г. Новелли і Фабліи :

13. Війт над пастухами
14. Як жид рогами торгував
15. Жидок і склянки .
16. Іван і жиди .
17. Як вояк царівну дістав
18. Як пани з хлопа насміяли ся
19. Ан три — нас три . -
20. Де міткови конець
Зї. Як хлоп пана одурив
22. Як баба пана вилічила .
23. Три дурні ...

. 178—179
. 179

. 179—180

. 180 181
. 353354

. 354
. 355. 355

. 355- 358
. 356

. 356 357



24. Майстер злодій
25. Черевань і теля

етор.
. 358 -359
. 859-360

,Мети і віруваня:

23. Чари і чарівниці . .................................................182-183
24. Що кому призначене, то его но мине . . . 183 — 184
24. Про хованців................................................................................ 185
26. Про вовкулаків..............................................................185 186
27. Кривоприсяжна земля не приймає..............................................18(>
28. Про упирів.................................................................................. |86
29. Не годить ся мити ся в неділю............................................ 187
30. Не годить ся пекти хліба в свято . . . .187
31. Нечисте місце 36(1
32. Мерці і упирі . ....................................................................... .360
33. Страччата і страччуки................................................_ зі, І
34. Перестрах ......... 361
35. Уроки...........................................................................................361

/£ Оповіданя про історичні особи і події :

8. Про Довбуша N. 1 —4....................................................187- (89

(Ьшвіданя про місцевосте :

1. Смок коло брусалима...............................................................189
2. Відки пішла назва Канів?..................................................... 189
3. Диво в Лосипци........................................................................ 189
4. Собака з Явори........................................................................190
3. Холєра в Дрогобичі! і жиди.....................................................190

,7>". .1 нскдотгі і фещеціі:

1. Про жидів N. 1 8....................................................191-194
2. Про н.пгапів N. 1—4 ...... 362 — 363
3. Погані і бідні N. 1- 2.............................................................. 364
І. Нони і дяки N. 1 5 ................................................ 364- 367



V. Критика і бібліографія.

Кримський А. До етнографії ІІовороссіі........................................ 303 —306
Франки Ів. З пової чеської літератури ; Magdalena“ napsal

S. Machar . . . ' . . 306-312, 463-47//
„ „ ,,Ukraina irredenta“ IO, Бачинського . . . 470 - 483

VI. Хроніка.

Некролог M. П. Драгоманова 160
Оповістка Редакції ....................................................................... 485—488



346

ІЗ УСТ НАГОДА.

Б. Легенди.
41. Адам і Ева. Сатана, Адамів контракт, Христос в пеклі і Соломон.

Сатан Лёву счалував (очарував) во ра)і і сьв)ати) Михаил ви
гнав із ра^ на зёмньу і повідав так: „Ти Адами будёш пбтом хльіба 
,]істи, а ти Лёво гбрко дьіти рбдити“. І вродила Лёва з Сатаной, )ак 
сьа докоснув Лёви, по Ка)інови і по Авельови трётього хлопцьа із 
п)атьма головами. І так ридав тот хлбпец — на еьім миль задалеко. 
І прщшов Сатан, )ав казати: „Лево, )а учйньу з нього так )ак і другі 
хлбпцьі ма)еш: чотири голови вріжу, а пріту лйшу і будё чёсниу ли- 
шё да) ти миньі тотб, шчо за ньбго ни зна)ети“. І пр^шбв Адам із 
роботи і кажи Лёва: „Адами, нахбдит сьа такй) чоловік, шчо вчйнит із 
нашого хлбпцьа такбго )ак і другі“.

Кажи Адам: „Та шчо би ми дйли? Ни вна)еме, шчо тото іе“.
Лёва одповідаіе ,іему: „Адами, то шчо нам із тбго, шчо за ньбго 

ни вна)еми і тотб ни хосну)емн ?“
І пиридасть Адам Кондрат (або контрашут, т. е. контракт) Сата- 

нови за тотб, шчо за ньбго ни вна)е. І пустив Адам кирвй із мізйль- 
ника і вдарив на тот Кондрат пичать і поньіс Сатана на Гологбфту 
гору і закопав в камінь, у синьйк, на сьім локбт завглубшкй. І так 
промовив : „Тогды сесь Кондрат вбслободит тот, шчо сьа врбдит да 
умрё і во трёти) день аж воскрёсне“.

І тотб Адам ни знав, аж він запродав увесь сьвіт аду пекель
ному. І сам Сус Христос чйрез праведньі душі дав сибё на муки і му- 
сьів вмирати за православну віру свб)у. І )ак Сус Христбс оскрёс і 
пішов в Галагбфту гбру і вйслободив тот Кондрат, перечули зльі духи 
зпёред тбго трьома годи і дали так пёкло обкувати, )ак міхир, самов 
мідьов, і сйред пёкла ізробйли кбвбицьу в тйсьача маж (сто фунтів 
держит мажа, — пояси, опов.) і на то 12 ланцьів існували, і 12 ко- 
лбдиць ізробйли. І прщшбв Сус Христбс ід пеклу ід ворбтьім із сьв)а- 
тим Михаилом і кажи; „Втворіти кньази врата свб_]і, бо ідут сини не- 
беснці“. Кажи други) раз (то само), і кажи трети) раз. І в чигвёрти) 
раз махнё на бхрест свбіов паличков золотбв, і вшйтко лишё хрьак- 
нуло, упало. Відтак прихбдит ід адови пекельному. І ад пекёльнщ 
кажи: „Ти )есь ми типёрь в руках“. І кажи: „Сьіда) ід кбвбици та) 
вбира) сьа в ланцйГ

„Ла пи знау, )ак сьа вбирати, хіба ми вкажиш“.
Убрав сьа красно і позамикав: „Інб бись ти так на сьа взьав!“ 

А Господь кажи: „Ну, на) буди так!“ І вшйтко на ньім приросло 
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тото. І коли почав соббв бити, і шче так був би сьа завгрубшки про
ломив, кажи: „Ни pnaaj, ади пекельну ! во посльідньа peMja ти вшй- 
тко TBojö буде пыльце (шчо nepninj клас, — пояси, оповід.) а Moje 
пбвадье“.

Він так сьа тогды зрадовав, шчо сьа засьмі)ав, шчо му два зубы 
з писка вискочили. І тогды за соббв душі праведны Господь вшйткі 
повів до päjy так, jaK )едйн вівчарь вівцьі за соббв. І премудру Се- 
льембн кажи (Сельембн в пйкльі вже був): „Господи, кажи, та мине 
Tyj лйшиш ‘t“

„Ти був Сельёмони мудри), премудри), та вйслободи сьа із пекла“.
І тогды Сельембн став мурувати манастйрь, велйку ризидёньцьцу. 

І кажи ад пекёльни):
„Шчо ти Сельембне будуіеш?“

„Ja тото будуіу: Tyj прйде MapijiH син, Ісус Христбс назад сьуда. 
І будут ізо всы'ма сьв)атйми сьпівати краснб і тиміаном будут дужи 
красно кадйти“.

І тогды кажи ад пекельни): „Биріте го, та нисьіте тихо, бйсьте 
мине і не здрбгли. І положіте шче пиред других, би сьа замішав, би 
сьа назад ни вирнув“.

І з Богом у paj првмудриі Сельембн пішов ja к другі праведньі. 
І там у päji вшйтко було, а пёкло сьа остало порожне аж до стра
шного суду. А на страшным суды станут праведники на правицу, а 
грішники на льівицу. І буде jiw казати Гбсподь Бог: „Ви гр/шникы 
ідете до пёкла, до ада пекельного, де скрёжет зубов во віки вікбв, 
амінь; а ви праведники до царьства нибёсного, со Ббгом веселити сьа“.(Від Андрія Бряника в с. Голятині, Марамороського комітату на Угорській Руси в юлі 1895 р. записав Володимир Гнатюк .

42. Давид і премудрий Саламон.

Старого иакову колй царі во)ували, ни так во)ували, )ак типёрь, 
нового сьвіта. Лак ізобрали трупу (військо, Truppe), тогды і в другого 
näpja бщать така сто)йла. І висилали борьцьів: котрщ котрого пере
може, тот царь нусит піддати сьа, уступати. 1 був оден царь Маке- 
дбнськир І тот царь був такбу віри jaK і ми. Він розчав з поганим 
царіом вб]ну. Колй мав вйладити одного леґіньй до борьбй, сказав: 
„Но леГіньі, типёрь виступали!“ Aj бо кбждці леїінь бодав сьа ітгї 
на пбрід. І тогдьіж jinoß Давид, шчо був вівчарь у näpja, у того Ма- 
кедбнського, і кажи: „ІІресьвітлці m.icapjy І дакбмусь треба пёршому 
бьгги Taj jin ’д тому на BojBy“.

А в тбго näpja, у поганого, був такиі слон, на трйста на шісь- 
десьать шуків (стіп, Schuh) висбкир І тогдьіж кажи Давйд: „Та пре- 
сьвітлщ цьісаріу, про ббжу вбльу ja jny ’д ньому“.

„Ти ни Mäjeiii, Давйде, HbijäKoji söpoji, jaK ти будёш jin?“
А Давйд собі взьав в CBojy ташку (торбу) три каменьі і прихо

дит ід тбму (слонови). А тот ісклйв руки о-тйк (тут оповідач пока
зує) під плечі, та стб)іт, та дйвит. І кйжи тот Давйдови: „Де ти )деш?“
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