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Мое1) молитви о васъ2)  давно ухе бивали,
Чтобъ ви деревень3) и стадъ вовся вабивали4 * *).

И н о к е н т и й .

О день8) іюля нарѳчѳнний8) !
Сколько7) ти для насъ будетъ горѳстний8) и слезний9) 
Втечѳніи тебе мы10 *) какъ будемъ11) осуждени12)
Всѣхъ18) користен тогда будем14) лишени16);
Мохе18) бить17) мы были того18) И18) ДОСТОЙНЕ,
Тяжѳбнихъ бо нашихъ дѣлъ били ввѳздѣ20) суди ПОЛНИ21).

В . Доманицъкий.

Віршована леґенда про рицаря і смерть.

У цвітни сього року дістав я від учителя з Попелян д. 
Івана Децика невеличкий зшиток рукописний, записаний увесь 
дрібний письмом, із тим, щоби його зужиткувати, коли він при
дасть ся до чого. Зшиток був власністю дяка з Попелян (коло 
Щирця) д. Федора Михайлова, який згодив ся відступити його 
на все в заміну за друковані книжки. Я вислав йому бажані 
книжки, забрав зшиток, а тепер передаю його до бібліотеки 
Наук. Тов. ін. Шевченка.

Зшиток невеличкий, бо має ледви 56 сторінок октави, зви
чайного нанцелярійного паперу. Можна припускати, що повстав 
він десь у 50-их ровах минулого столїтя. На першій сторінці 
має напись: Рыцарь и Смерть (виписано більшими і грубшими 
буквами) [,] п о в ѣ с т ь  н а р о д н а  с о ч и н е н н а  С і м е о н о м ъ

х) Моѣ. 2) о васъ молитви. 8) дѳревѳнъ. 4) забували. — Далі'
в „Україні“ в ще 4 рядки:

Чтобъ перемѣнили гордій ватѣ нрави
Q чтобъ пути вашѣ всегда билн правя,
Чтобъ бога всегда в сердцахъ имѣли
И чтобъ душѣ вашѣ въ нему пламенемъ горѣли.

8) о денъ. *) первомъ нарѳчѳнній! 7) Сколъ. *) горѳстнін. *) слѳвній.
10) ми. п ) Нема сього слова. 12) осуждении. 18) Что всѣхъ. и ) будемъ
тогда. 1S) лишении. 1в) Но можетъ. 17) битъ. 18) того ми били. 19) Не
ма: и. 2Ф) Нема сього слова. 21) Далі до кінця нестав ще 31 рядків.
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В о з н я к о м ъ .  На долині є проби пера пізнїЗшого властителя 
8шитка: Федько Михайловъ, Teodor Michajłów z Popielan. Ha 
CT. З розпочинаєм ся текст леіенди про рицаря і смерть і тя- 
гнеть ся аж до ст. 19, де знов на марґінесї стоїть підпис: 
Михайловъ Федько зъ Попелянъ. Опісля йде одна чиста сто
рінка, а на ст. 21 стоїть новий титул: Крестъ пОдъ лѣсомъ 
йли Лукіанна. Від ст. 21 аж до 54 йде Я текст, ст. 5 5 — 56 
незаписані. На остатній стоїть знов підпис: Teodor Michajłów, 
uczeń klassy ІУ-tej w szkole głównej w Mikołajowie w roku 
1868.

Переглянувши зшиток, я звернув ся до д. І. Децнка з прось
бою, щоби довідав ся, хто то такий Симеонъ Вознякъ і як зши
ток дістав ся до рук теиерішного властителя. На те відповів 
він, що „рукопис попав якимсь способом ще перед 68 р. (до 
Михайлова), коли Ф. Михайлів, будучи школярем, на нїм під
писав ся“. Що ж до С. Возняка, то подав, що він був дяком 
у Лубіній (або Лубяній), Львів, пов., десь між 60— 80 рр. ми
нулого столїтя. „Коли він уродив ся, де, і близші біоірафічні 
дані поки що мені невідомі так само, яв і дякови в Попе- 
лянах Федьку Михайлову“. Обіцяв одначе в часі великодня по
бувати в Лубіній і розвідати щось більше про нього. Но святах 
дістав я від нього таку відповідь: „В селі Любяній не був 
Возняк дяком; взагалі' нічого про него мені не відомо. Був я 
в Любяній і питав ся старих людий, учителя, але сказали, що 
не паиятають, чи був у них Возняк“. Таким чином я но до
відав ся нічого про автора рукопису.1)

Чи можна припускати, що С. Возняк був дійсно автором 
рукопису? Коли розходить ся про лєїенду про рицаря і смерть, 
то тут не було би нічого неможливого : основу до вірші мав 
він готову в прозаїчній лєїендї, ява до нині' ходить но руко
писних збірниках між селянами. Він лише неревіршував її. Не
зручний вірш, досить попсована мова, розтяглість, невмінє ви
бирати важнїйші елементи з прозової леіенди, а пропускати 
менше важні, незнане користувати ся поетичними ефектами —  
все те свідчить, що автор поеми не був чоловіком високої ін- 
телїіенції, тому й твір його вийшов доволі блідий і анемічний. 
З повного чутя і драматичности прозовою леїендою, от хочби

ł) Сане тепер довідую ся від вашого бібліографа, д, Ів. О. Ле- 
впцького, що G. Возняк був складачем у Ставронигійській друкарні. 
Його родина ще живе у Львові.

Затшскж Наук. Тов, їх. Шевченка т. LXXXY. 11
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оголошеною иною1) —  він не ноже навіть іти в порівняне. Він 
цікавий лише, як віршована проба сеї леїенди і то тин більше, 
що деякі відиіни її, особливо нїиецькі —  про що буде дальше —  
були первісно також віршовані. Дуже правдоподібне, що і в стар
шій нашій літературі були віршовані проби леіенди, хоч: доси, 
на скілько ненї відоио, такого повного тексту не знайдено. 
Можна одначе припускати, що були, бо сліди їх  видні, особ
ливо в леіендї надрукованій'ЇГЖдановин.2) Ось виривок із н е ї: 

И рече єну Снерть: Що робишъ, человѣче? То южъ знаю, 
же ся розгнѣваяъ и хочетъ ня не порицерску, але но зрадецку
ТЯТИ.

Еще постои, велможній пане,
Поки бесѣди иоеи стане,
Поки ся будемъ бити,
То мусимо щось говорити.
Южь ти ся хвалишь силою своею:
Почекай, нехай похвалюся хочь мало перед тобою 
Своимъ нѳкраснинъ станомъ,
Передъ тобою, краснимъ паномъ.
Будешь бесѣди моей слухам,
А свое строгое сердце будешь спиняти.
Слухай, велможній пане,
Що ся днесь межи нами стане,
Кромъ твоего хлопця, прѳдця,
3 чіих ся 8иѳжи васъ кости будутъ валяти.

Рече рицаръ :
Твои слова нѣгди мя не приведутъ до покори.
Давно би я радъ, щоби ся ти чпмъ добривъ похвалила,
Не жаль би мнѣ, хоч би ся и забарила.

Рече єну Снерть:
Человѣче, тилко тобѣ теперь буду повѣдати,
Щобъ и тая дитина чула,
Бо южь наступуетъ часъ и година.
Слухай, человѣче! Почну тп повідати:
Отъ сотворенія свѣта, коли ся я уродила,
И колко с того свѣта побрала
Многихъ человѣковъ отъ Адама до Авраама! і т. д.

х) Лєїенди з Хітарського вбірника, 1-ої пол. Х У І в. (Записки 
Наук. тов. ім. Шевченка, т. XVI і окремо, ст. 14—18.).

ä) И. И. Ждановъ, Къ литературной исторіи русской былевой по- 
Э8ІИ (Сочиненія И. И. Жданова, СП. 1904, т. I, ст. 709).
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Що до другого твору, то тут мабуть автор мав іще менше 
праці: Крестъ пбдъ лѣсомъ йди Іукіанна“ се очевидно опові
дане французького походженя, перекладене певно на польську 
мову, а звідти перекладене, а може перероблене в українській 
мові. Чи сю роботу зробив сам С. Возняк, чи хто инший, се 
для нас байдужне тим більше, що оповідане мало що варта 
і через те я далі зовсім не буду займати ся ним. Натомість 
лвїенду про рицаря і смерть від разу наводжу в цїлости.

Р ы ц а р ъ  и С м е р т ь .
Такъ на свѣ тѣ  нииа ничъ власного никому:
Днесь то мов, а вавтра будетъ въ иншимъ дому,
А  ще потбмъ въ иннымъ, й въ другимъ й третимъ, 
А  мы яко листъ сухій, съ древа на дблъ летимъ.

Сядьте, братя, кругомъ иене, 
Меркне солнце, милый часъ; 
Поговоривъ дещо давне 
Тай отъ спати пбдѳнъ вравъ.

Вы иолодцѣ малолѣтни,
Я то старецъ съ передъ вѣкъ; 
Стиравъ лѣта по чужинѣ,
Ажъ пожелтѣлъ человѣкъ.

Нужды, бѣды полно дозналъ, 
Якъ то поганъ ще громивъ,
Тѣ розбои кто спамяталъ, 
Оповѣсть вамъ, кто ще живъ.

Яка нужда все гонила,
Якъ вгадаю божіи.судъ,
Мѣста, села гѳтъ палила,
Вожъ то племя безъ розсудъ!

Лишъ вамъ лучше то нѳзнати, 
Якъ то живъ щѳ нашъ прадѣдъ, 
А то болитъ вспомииати;
Бо то русинъ давнихъ лѣтъ,

Не посивѣвъ въ одномъ кутѣ, 
Гонивъ свѣтомъ, ани слихъ;
Як повернулъ, зналъ о бѣдѣ, 
Навѣть съ пекла духовъ влихъ.

Ни одѳнъ то отецъ милый 
Въ чужой земли гбрко спитъ; 
Якъ згадаю той часъ гидиый,
То плачъ сердце ши ранитъ.

На щожъ далѣй вспомииати?
Вже ватѳмнѣвъ тамтой часъ; 
Лучше вамъ що погадати 
О рыцару — якъ то разъ

Ни памятавъ, де ся стало,
Во то лѣта, бо то вѣкъ,
Но слухайте лишъ помаю,
Най по стяшитъ человѣкъ.

Був то славный, можвый рыцаръ, 
Завше славно всюды бивъ, 
Храбрый, силвый, якъ люципѳръ, 
Мичешъ своимъ свѣтъ косивъ.

Славу свою всюды сѣявъ,
Щѳ до того бувъ вѳлиожъ;
Такъ то мовте — чуда дѣявъ, 
Такъ вамъ пудивъ — де но можъ.

Силовъ, пиховъ все проганявъ, 
Громко гласивъ, якъ стрѣла,
Въ Бозѣ не звавъ, нѣ то вгадавъ, 
Пиха въ него горѣла,’
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Лишь на свѣтѣ все минає,
Кожде пае свой конецъ:
Той ся взноситъ, той впадає, 
Далѣй жовкне —  тай мертвецъ.

Бо то внайте ще за пасовъ,
Якъ поганьство ще жило,
Ганбу, розббй, тай насвлбвъ 
Въ цѣлбиъ свѣтѣ плодило.

И такъ взросталъ, якъ на пущи, 
Безъ жадной свѣтлости,
Онъ ся рбвнилъ звѣраиъ въ ращн, 
Въ поли птаху въ швидкости.

Скора рямо его' крила,
Тварь подобна до Марса,
Щожъ донѣро тамъ за сила, 
Ктожъ бы зрбвналъ и бѣса.

Онъ 66 незналъ, що то бѣда, 
Онъ бо незналъ, що то дань; 
Онъ вродился —  не знази^ блуда, 
Въ него житя де но глянь.

Ту со ввѣронъ на пустыни 
Мѳчь кровію плюгавитъ,
Ту ся съ врагомъ вже стрѣтяли 
И ту крѣпко му садитъ.

А лѣтавецъ бѣлоногій,
Ще до того якбы кругъ 
Простирав врокъ соколій,
Под нимъ земя дав звукъ.

Якъ ся орелъ вѣтромъ несе, 
Гривовъ своевъ махає,
Такъ той рыцаръ жваво чеше, 
Горбы, скали минає.

Гѳнь погнавъ десь, як шаленный, 
Якъ бы звѣръ ся розяривъ, 
Гордостію розпалѳнныб,
Мовъ за вѣтромъ погонявъ.

Сонце уже на'западѣ,
Красин цвѣтя червенить,
Ту шумъ пѣни въ водоспадѣ, 
Всю природу веселитъ.

Ту дубрава, ту поточокъ,
Талъ долина и горбочокъ 
Q все красно, й все миле 
И зелене, н зацвнле,
А щѳ далѣй якбы рай 
Вѣнцемъ кружитъ красный гай.

Ту скотинка ся втѣшае,
А тамъ пастыръ выгравае; 
Словомъ кажу: тблко жій, 
Полнимъ устомъ щастя пій!

II.
Тече рѣчка невеличка,
Камѣнцѣ вмиває,
Ей ту рыцарь до лѣсочка 
Швидко досягає.

Тай ставъ нагле, якбы вгризъ: 
Уха спустивъ —  языкъ ввисъ, 
Нѣ то далѣй поступити,
Нѣ то назадъ вже скрутити.

Ба! ту суне же ажъ ахъ, 
Противъ него божіи страхъ!
И все ближше ся зближає 
Тай за собовъ замѣтае.

Мовте — якбы яке чудовище: 
Кобы дыня головище,
Страшне, гиднѳ, стрѳминатѳ,
А все наге, все костисте.

Щожъ то було? Кто зганетъ? 
Ото скажу — була смерть! 
Пекъ тн маро! отъ сказати,
Та не хочеиъ ще вмирати.
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Якъ тѳ гиднѳ стременило,
Може въ трястяхъ вже де гнило, 
Бо все темне, якбы ночъ, 
Страшне, худе — блиститъ з очъ,

А рыштунокъ — Боже храни 
Тай отъ всего насъ борони!
Отъ рыштунокъ, як рыштунокъ, 
Алежъ сама, то Гатунокъ!

Тфу! не при насъ ту згадуючи 
Тую напасть — соль ей въ очи! 
Най по лѣсахъ, трястяхъ ходитъ, 
Богъ насъ грѣшныхъ щѳ хоронитъ.

Алежъ кодимъ вже зачивъ,
Конче треба, бымъ окончивъ; 
Прошу тблко послухати,
Якъ съ позору бувъ той страхъ.

Но прошу ся ни лякати,
Божъ то чудо! же ажъ ахъ!
И оката, и горбата 
Суха, блѣда, колѣната.

Анѣ крови, анѣ тѣла.
Все якъ шпицѣ, тблко скора;
Ще до того кострубата,
Крива, чорна и зубата.

Щемъ ни чувалъ, колкомъ зрбсъ, 
Щобы бувъ такъ страшный бѣсъ! 
Пекъ ти бѣдо! пекъ ти маро! 
Бодай щезло й пропало,

И залѣзло де в трястя,
Бо для тебе тамъ житя!
Ни подъ небомъ, де людъ божіи, 
Ни подъ сонцѳмъ, де бы кождый, 
Кто бы тебе йно взрѣвъ,
Певнобъ варазъ землю ѣвъ.

Алежъ бо то ще не все,
Що ту бѣда ще несе.

Нѣбы съ серпомъ зббжѳ жати, 
Нѣбы з мѣтловъ вамѣтати,
Нѣбы рыскалъ до копаня 
И лопата до вѣяпя.

И кочерга и пила,
Коса крива до сѣкла 
И те племя десь з за горѣвъ,
3 межи лѣсовъ, може 8Ъ морѣвъ

Ту приходитъ ся паствити, 
Людсковъ кровѳю ся ситити,
Въ найкраснѣишіи житя часъ. 
Чижъ [х]то видавъ коли зъ насъ?

III.

Послухайтежъ, братя милѣ,
Якомъ вамъ вже разъ сказалъ,
Же той рыцарь на могилѣ 
Першій разъ ся вадумавъ.

Онъ то сказалъ: ще отъ вѣка 
Когдамъ першій разъ свѣтъ взрѣлъ, 
Такогомъ ще чудовиска 
Нигдѣ нигде ни видѣвъ.

Апужъ далѣй! яужъ храбрости, 
Загляну я врагу въ бровь,
Хотяй бымъ гналъ и въ пропасти, 
Алежъ дрѳжи, песя кровь!

Бо колимъ'тя вже заглянулъ,
Ни ввбйдешъ ми съ бтти пречь! 
Я сынъ лѣсовъ щѳ съ прадѣдовъ, 
В моихъ рукахъ твой конецъ.

Ту заблиснулъ своевъ шаблѳвъ, 
Крѣпко страс ся, кобы левъ,
И въ ростъ страху вѣтромъ звинувъ, 
Око въ око смѣло ставъ.



146 MlSCBLLANEA

Съ одной страйк вже тѳннѣе,
А в другой ще варить; 
Нещасливий вже бледнѣе,
Хотяй крѣпко кекъ держить.

Ще вапиталъ громкимъ гласоиь: 
Якъ ся маешь, почне чудо?
Де ся тягнѳшъ тотимъ лѣсомъ 
Ты прокляте, гидне пудло!

Ще вавчасу ту приходишь 
Людей збройних лякати;
Постой! постой! вакишъ вгибнешъ, 
Я ты ся дамъ позлати.
И затиснулъ вубы силно,
Но хтѣлъ мечемъ утяти!

С м е р т ь .

Пожди храбрый! ще запилно, 
Хочешь мене прощати;
Въ передъ съ собовъ що помовимъ, 
Коли еще маемъ часъ,
А потомъ ся попробуемъ,
Кто силнѣйшій буде въ насъ.

Р ы ц а р ь .

Якъ я вижду, то ты хочешь 
Въ правдѣ со нновъ играти? 
Прошу тебе, чи ты зиожѳшъ 
Тинъ орудіемъ владати?
Бо ты въ правдѣ косонога,
Ни здѣлаешъ нищо, нѣ;
Ты безденнихъ духъ бтнога,
Для тя житя в темнотѣ !Р

С м е р т ь .

Ни съ позору суди тое;
Хоть я въ тебе немощна,
Въ рукахъ моихъ житя твое,

Ты и зброя та ясна,
Же воюешь въ свѣтѣ славно, 
Могу явно признати;
Гойновавъ есь и живъ красно,
А теперь часъ вмирати.

Р ы ц а р ь .

Ты мя хочешь обманути,
Ты нещастя вѣчное!
Ты мя хочешь заглумвти 
Тимъ орудіемъ — гидное!
О потворо! нощный духу!
Скажи менѣ, що ты есть?
Бо сотру тя ту якъ муху: 
Згибиешъ, чудо, въ единъ свистъ. 
Ни съ такими я ся видѣвъ,
Якъ ты еухїй боротякъ;
Ни такихъ я съ свѣта гладивъ: 
Розсиплешъ ся ту на макъ.
Як тя почну протинати,
Ты прокляте страшило,
Твой кости розкидати,
Ажъ ся буде курило!

-Смерть .

Послухай но, славный мужу,
Бо короткій вже ти часъ;
Най до і  я тобѣ скажу,
Кто ^мудрѣйшій буде въ .насъ.
И я въ свѣтѣ всюды славна, 
Може болшѳ щѳ якъ ты;
Щонъ не ладна и некрасна,
То то ввбйдѳ для смерти.
Чи не чувъ ты де о нѣй?
Ото я есаь тотой страхъ,
Котрый хощѳтъ тебе* нынѣ 
Премѣнити въ зевный прахъ!
Ту знищити твою гордость 
И попрати весь твой санъ*)

*) Гбдность, гоноръ, пояснене автора.
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И красоту и всю мудрость!
Хотя такії славный панъ,
Ту подъ небомъ вже ни будетъ 
Бблшѳ нещасть дѣлати:
Гойность, злато, то все лишишъ, 
Q прекрасны палаты.

Р ы ц а р ь .

О! велика богатирко,
Славныхъ дѳбръ царице!
Кто тя сплодилъ такъ краснѳнко, 
Гробна владычице?
Чи ты мати бездна порска?
Чи порода твоя,
бтъ пленено люциперска
Походилъ — лютая!
Чи отъ роду подвемного, 
Завислива, хитра,
Чи бтъ смоку пекельного,
Чи бтъ злого вѣтра? —
О ты чудо! ты лабата,
Не поможетъ ти лопата,
Ани иѣтла, анѣ мочь,
То все вгибав съ тобовъ прёчь, 
Якъ я въ тя стрѣловъ вымѣру, 
Якъ ти очи прострѣлю,
Якъ вачну тя прободати,
Мечемъ моимъ розсѣкати,
То не стане тя на знакъ 
И загинешъ парне такъ!

С и е р т ь .

Постой — постой! красномовне, 
За нногось вже нагадавъ;
Свѣтъ темнѣе, мракъ ти в очи, 
Часъ минає, вжѳсь — пропавъ! 
Та иогила въ цвѣти вбрана 
И красота тотихъ рѣкъ 
Красно древомъ увѣнчанна —
То для тебе на весь вѣкъ.
Ту прекрасне тѣло твое

Звѣрия буде зжерати,
Свѣтле лице земля скрые,
А що далѣй — не 8нати.

Р ы ц а р ь .

Скажи, скажи правду щиру, 
Прошу тебе красненько,
Доколь зрю тя еще живу, 
Оправдай ся борзенько. —
Въ той вже ся не випросишъ, 
Якъ тя почну рубати,
Анѣ вже ся ни вимолишъ:
Ни лякай ся сказати.
Бо ты плететъ небѳлицю,
Все надармо — все дурницю: 
Скажи варавъ, либо вгинешъ.

С м е р т ь .

Постой, въ сей часъ, ели не вѣрѳшъ, 
Оповѣмъ ти все, якъ треба,
Коли хочетъ все то знати.
Мушу я ти то сказати,
Що я маю розказъ неба, 
Славныхъ, краевыхъ и богатыхъ, 
Бѣдныхъ, нищыхъ и палатныхъ, 
Всѣхъ подѣломъ вабврати,
Миле житя оставляти.
И все кошу, вамѣтаю 
И лопатовъ присипаю 
И по лѣсахъ, и по горахъ,
И по селахъ, и по дворахъ,
Где кого якъ предиблю,
Тамъ го варавъ и скреплю.
Мое дѣло ще бтъ вѣка, 
бтъ перваго человѣка,
Якъ но ся ще свѣтъ почавъ, 
Кождый со иновъ ся прощавъ.
Н такъ буду ажъ до вѣка 
Послѣдного человѣка 
Брати, сѣчи, и рубати 
И лопатовъ присипати
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Безъ выбору, чи то царь,
Чи то воинъ, чи моцарь,
Все въ ногилѣ мусить гнити, 
Своииъ тѣюиъ червъ живыти;
А потому все земля!
Такъ кончит ся все племя.
Теперь на тя приспѣлъ часъ 
Бороти ся, — досить въ насъ. 
Може маешъ що сказати?
Повѣрь все твому хлопяти, — 
Нехай згоаъ *) твой рознесе,
Бо ва хвилю буде все 
Спокойненько ту лежати,
Тѣло съ вемлевъ ся мѣияти, 
Вмѣсто славы й житя,
Порохъ стане — и смѣта! 

Р ы ц а р ь .
Доколь буду вже терпѣти,
Ты ночная сновидо!
Доколь будетъ мя скорбѣти,
Ты суката огидо!
И ваблиснувъ мечь со шумомъ 
Тай но хотѣлъ утяти,
Смѣхъ розлилъ ся —  страхъ со 

[глумомъ,
Рыцарь вже впалъ лежати.

*  sfc*
Темный хпомракъ паразъ запавъ 
Надъ яогиловъ боярина,
Мѣсяцъ часто смутно зглядавъ, 
Ще смутнѣйшій гласъ совина 
Заповѣдавъ страшну повнбчь, 
Близъ могили богатыра.
А все страшно, и все тихо, 
Повнбчь страшна — мо[же] лихо 
Нѣби вѣдма десь съ пещари 
Захихочи — а ту хмари,
Снова темно — снова тихо.
Бй десь чути — може лихо,

Бо то нбвнбчь — страшный часъ! 
Ту десь воронъ затрепоче, 
Пущь**) жилѣбно заскригоче, 
Часомъ блисне — десь щось свисне, 
То сновъ чути десь наразъ 
Надъ могиловъ страшни смѣхи, 
Плачь храпливый, пѣбы втѣхи,
То заплаче — то заскаче,
А все страшно — бо то ночь! 
Хмари темни небо вкрили,
То сновъ крыки десь вавили,
А все страшно, снова тихо,
Може вѣд’ма, може лихо 
По могилѣ такъ хихочи,
То десь въ лѣсѣ тарахкочи,
То сновъ сломи щось на прахъ! 
Бо то пбвнбчь, бо то страхъ! 
Лишъ ту наразъ со всѣхъ сторонъ 
Нѣбы купа чорнихъ воронъ 
И все летитъ нѣбы мара:
Чорне, темне, нѣбы хмара,
Якбы тан’цемъ все то гонитъ, 
Страхъ велыкі'и дѳрва ломитъ,
А все страшве, все шумитъ,
То васвиститъ, запищитъ!
Ахъ нпщасливъ ты, бояре,
То на тебе тотѣ мары,
То на тебе тотой смѣхъ,
Зліи духи чинятъ втѣхъ!
Якъ до него всѣ припали,
На кавалки тѣло-рвали,
Плачь со смѣхомъ ся иѣшилъ, 
Якбы пекло кто Открылъ;
А все страшно — и сновъ тихо 
Десь ще чути тое лихо,
Нѣбы съ хмаровъ все погнало 
Тай сновъ мѣсяць смутно глянувъ 
На могилу свѣтло канувъ:
И щѳ страшно,

*) Пор. ПОЛЬ. zgon. **) Пор. ноль, puszczyk.
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Хотяй ясно, 
Бо щѳ смѣхи, 
Бо ще хѣхи...

Тай поводи перестало:
На могилѣ только мракъ,
Ото окончилъ рыцарь такъ! —

Аще кто оупокоряетъ ся, 
буде возвишеный, 
аще кто во8вишаетъ ся, 
буде понижений.

Леїенда про рицаря і смерть була в нашій старшій літе
ратурі дуже популярна. Про се свідчать мисленні її рукописи, 
переховані до наших насів; із них деякі були вже друковані, 
инші ще не оголошені друком. До перших належать отсї відомі 
мені: 1) Варіянт із рукой. XVII ст. виданий М. Костомаровой 
у „Памятникахъ стар, русской литературы“, вин. II, ст. 441 — 
443. Його цитує в своїй праці також І. Жданов1). 2) Варіянт 
із рукоп. другої половини XVIII ст., що переховувть ся в му
зею Київської Духовної Академії. Про нього говорить І. Жда
нов2) і подає повний його текст* * * 8). 3) Варіянт із рукопису пе
рехованого в Бібліотеці Інститути ім. Осолїнських у Львові, 
оголошений д. Макушевой у „Журналѣ Министерства Народ. 
Просвѣщенія“, 1881, IX, ст. 108— 111 п. н. „Повѣсть о нло- 
веци и смерти“ . 4) Варіянт із рукописного хітарського збір
ника з першої половини ХѴІП ст., оголошений мною (Записки,
т. XVI: Лбїенди з хітарського збірника, ст. 14— 18, н. 4) п. 
н. „Сказаніе о єдном’ рыцер'і славном’, который надѣяв ся на 
сїлу свою и пробаловал’ щастя своего воєвати из каждом’, а на 
останок’ из’ смертію“ . 5) Варіянт із рукописного збірника по
натку X IX  ст., оголошений д. Б. Грінненком у книзі': Изъ 
устъ народа (Пернигів, 1900) п. н. „Слово о смерти и рицѳру 
богатомъ и славномъ“, ст. 4 1 5 —420. - 6) На підставі варіанта 
якогось рукописного збірника появила ся також популярна його 
перерібка у М. Білоуса в Коломиї п. н. „Рицарь и смерть“ 
(1894, друге видане).

Сї шість варіантів не винерпують однане усього нисла ру
кописів сього літературного памятника. У рукописних збірниках, 
які тепер переховують ся лише у Львові '^бібліотеках Народ

*) И. П. Ждановъ, Бъ литератур, исторіи рус. былевой поэзіи, ст.
5 1 8 -5 2 0 , н. 7.

2) Тамже, ст. 520—521, ч. 8.
8) Тамже, ст. 706—710, ч. 5.

Виписки Неук. Тав. ім . Шевченка, т. LXXXV. 12
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ного Дому, Наук. Тов. ім. Шевченка і дра І. Франка, подибу
ють ся ще кілька варіантів сеї лєїенди. А певна річ, що вони 
знайдуть ся також у бібліотеках поза Львовом, лише треба за 
ними пошукати.

Не могло підлягати сумнївови, щоби такий популярний лі
тературний твір не полишив слідів також між народом. І  дій
сно, мені самому вдало ся записати два варіанти сеї леїенди 
з уст народа, оба на Угорщині, один у північній її части, 
в Земнлинській столиці', другий у полудневій, між тамошніми 
кольонїстами в Бач-Бодроїській столиці, Другий варіант іще 
неоголошений друком, а перший я надрукував побіч хітарського 
(Записки, т. XVI, ст. 18— 20), а потім передрукував в „Етно- 
їрафічних Матеріалах із Угорської Руси, т. I “ (Етн. Збірник, 
т. III), ст. 120— 121. У Галичині записав варіант сеї лєїенди 
д. 0. Деревянка в Будзанові і я надрукував його в „Галицько- 
руських народнїх лєїендах, т. I I а (Етноїр. Збірник, т. XIII), 
ст. 8 1 -  82.

Та не лише в нас була ся лєіенда така популярна й роз
ширена. І. Жданов, який присвятив розборовн її окрему моно- 
їрафію, розбирає на ст. 494— 523 аж 15 її варіантів (крім 
уже згаданих двох українських). Коли додати до того ще два 
пізнїйше оголошені, один у „Русскомъ Филолог. Вѣстнику“ т. 
XVIII, а другий С. Долгова п. н. „Новый видъ Пренія живота 
и смерти“ (Труды восьмаго археолог, съѣзда въ Москвѣ 1890, 
т.П , ст.,28—33), тоді можна буде мати понятє про вилив її на про
стий народ. Мені відомий лише один народний прозовий росій
ський варіант лєїенди, надрукований в Аѳанасьева : Народ, рус. 
легенды, ст. 154— 155. За те безперечно під її впливом пов
стали „Сказанія объ Аникѣ воинѣ“ і „Былины о Самсонѣ 
и Святогорѣ“, яких розборовн присвячує І. Жданов велику ча
стину своєї моноїрафії. Сконстатованє сього факту в російській 
літературі дуже важне з огляду на самі билїни, бо виказує на
глядно: 1) Що билїни (розумієть ся — не всі), хоч говорять 
про події, які могли би відносити ся до X — X I віка, повставали 
в XVI— XVII ст. 2) Що походженє їх не чисто народне, але 
книжне, та що в старшій літературі належить шукати їх жерел.

Варто було би усталити тепер відносини українських ва
ріантів лєїенди до великоруських. Та поки ще значне число 
українських текстів не опубліковане, було би передчасною рі- 
чею брати ся за таку роботу. Не завадить одначе навести тут 
погляд найновійшого дослідника леїенди, С. Долгова, який ро
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зібравши її список, зладжений ще в XVI ст., говорить ось щ о: 
„Вотъ содержаніе этого интереснаго сказанія, занесеннаго въ 
Сборникъ XVI вѣка. Мы видѣли связь его съ нашей древней 
нисьненностью и народней поэзіей, а равно и его отличія отъ 
сходныхъ произведеній нашей старинной литературы. Постара
юсь опредѣлить происхожденіе этого панятника и его литера
турный рангъ.

„ О б и л і е  п о л ь с к и х ъ  и м а л о р у с с к и х ъ  с л о в ъ  и 
в ы р а ж е н і й ,  с а м ы й  с к л а д ъ  в и р ш е в а г о  р а з м ѣ р а  у к а 
з ы в а ю т ъ  н а м ъ  на  П о л ь щ у  и ю ж н у ю  Р о с с і ю .  И дѣй
ствительно сказаніе _нащѳ переведено съ одного стариннаго 
польскаго стихотворенія, недавно напечатаннаго Нѳрингомъ въ 
Altpolnische Sprachdenkm äler (Berlin, 1887, ст. 283— 293). 
Но его родина, по моему, лежитъ еще дальше на западъ. Чрезъ 
Польщу и ю ж н у ю  Р о с с і ю  э т о  п р о и з в е д е н і е  п р о 
н и к л о  в ъ  М о с к о в с к у ю  Р у с ь ,  но еще не сбросило свое 
цвѣтное европейское платье, не облеклось еще въ однообразно
черную рясу“ 1).

Дальше займаеть ся 0. Долгов питанбм, до якого роду лі
тературних творів зачислити леїенду, але я се номинаю, як річ 
менше важну для нас. За те зверну ся до пдтаня про літера
турне походжене леїенди.

Уже Н. Тихонравов, надрукувавши варіант леїенди в „Лѣ
тописяхъ рус. литературы“, т. І, 3, ст. 183— 193, поставив 
побіч неї стих „Объ Аникѣ воинѣ“ з одного і пару разколь- 
ницьких духовних стихів із другого боку, чим зазначив вплив 
леїенди на ті твори. Рівночасно вказав він на можливе жерело 
леїенди, на вірш якогось німецького майстерзенїера, надрукова
ний в XVI ст. п. н. „Ein Lied von dem Tod, wie er alle 
S tand der W elt h in  nim bt. In  des R egenbogen plaben thon, 
oder in  der Ritterweisz ein gem esz“ * 2) і подав із нього виїмки 
(ст. 189— 190). На підставі того не признавано одначе ще ні
мецького твору первовзором леїенди, обробленої на руськім 
їрунтї, бо хоч загальний зміст і навіть деякі окремі її вирази 
годили ся вповні з німецьким текстом, то мала вона в собі ще 
сліди не західних вплизів: у бесіді смерти згадував ся пре
мудрий Акир, а закінчене було взяте з Житія Василія Нового.

*) Op. cit.„ ет. 32.
2) Вірш сей надрукований у : Gödelle, Deutsche Dichtung im 

Mittelalter, ст. 263—264.
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Коли одначе І. Жданов узяв найстарший текст леїенди з XVI 
ст. (надрукований у нього на ст. 688— 695), в якім тих до
датків нема, і порівнав його з відривком нижньо-німецької 
вірші, оголошеної В. Мантельсом1), яка походить із XV ст., 
та лесою Н. Меркаторіса, виданою Келером* 2), показало ся, 
що „нижне-нѣмецкое стихотвореніе, о которомъ идетъ рѣчь, 
представляетъ прямой и ближайшій оригиналъ нашего Двоесло- 
вія“3); щож до песи Меркаторіса, то: 1) „по мѣстамъ діалогъ 
представляетъ полное, буквальное сходство съ фастнахтшпи- 
лемъ; 2) діалогъ —  памятникъ очень небольшой, поэтому въ 
него вошла только самая незначительная часть фастнахтшпиля, 
по 3) при всей краткости діалога, въ немъ все-таки отыскива
ется нѣсколько такихъ мѣстъ, которыхъ нѣтъ у Мѳркаториса“ 4). 
Сі подібпости і ріжницї поясняє I. Жданов тим, що пєса Мер
каторіса, хоч видрукована аж 1576 р., а діяльої (німецький) 
видрукований ще при кінця XV ст., то написаний він і відо
мий був значно швидше і послужив за основу авторови дія- 
льоїа, а не навпаки.

Коли тепер порівняємо всі ті тексти леїенди, то прийдемо 
до ось яких висновків:

1) Найстарший руський переклад повстав іще у ХУІ ст. 
і з того столїтя маємо рукописні тексти, оголошені тепер дру
ком. 2) Найстарший варіянт найкоротший і найбільше зближе
ний до оріїіналу. 3) Пізнїйші тексти звичайно заокруглюють ся 
і стають повнїйші. 4) Коли в найстаршім тексті виступає про
тивником смерти „Живот“ (ній. das Leben), то в пізнїйших, 
популярніших сей вираз усуваєть ся, а в його місце вставля
ють слова: человік ні ній, воїн, а врешті в українськім тексті': 
рицар. 5) Смерть появляеть ся зразу в текстах як мужчина (як 
в оріїіналї: der Tod), але ся ненатуральність завважуеть ся 
і усуваєть ся тав, що пізнїйше виступає вона вже як женщина. 
6) Незрозумілі або нецікаві місця первісного тексту переміня
ють ся і заступають ся иншими. Тав прим, у найстаршім тексті 
смерть говорить: „П апъ, цесарей, кардиналовъг кошу азъ

ł) Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, 
1876, ст. 132—133.

2) Keller, Fastnachtspiele aus dem XV Jahrh., 2 Th., ст. 1065 — 
1074 (Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart, т. XXVIII— 
XXX).

s) Ждановъ, op. cit., ст. 500,
*) Тамже, ст. 502,
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всѣхъ“ . Але що на Руси не знано тих титулятур, то викинено 
їх і заступлено иншиюи; через такі зніни ввесь твір популя
ризував ся, аж приспособившись вовсіи до народ нього світо
гляду, перейшов в уста народу і став його власністю. 7) Ц і
каві при тій правдоподібні переміни твору з літературного 
боку: з драматичної віршованої неси стан віршований діяльої, 
з віршованого діяльоіу стає прозовий, аж у кінци переходить 
в оповідане („повѣсть“).

Не підлягає отже сумнївови, що на Русь прийшла лєіенда 
з Німеччини. Се не значить одначе, що вона там і витворила 
ся первістно. Лєіенда про рицаря і смерть се вандрівний, між
народній твір, знаний у ріжиих європейських літературах; пор. 
прим, французький: „D śbat de la  Vie et de la  M ort“ (Ron- 
deaux du XV sc. p. p. G aston R aynaud, 1889); італійський: 
Contrasto fra la m orte e un  guerriero“ (D’ A ncona, Poem atti 
popolari italiani, Bologna, 1889); грецький: AidAoyog хата &A- 
(paßmov dvd-Qönov xal xov Xaęov (Венеція, 1586); мадярський: 
Toldy, Geschichte der Ungar. L itte ra tu r im  M ittelalter, 247 
і ин.1). Та найцікавійше, що протототип сеї леіенди подибуємо 
вже в знаній арабській збірці „Тисяча й одна ніч“, що вка
зує на їі орієнтальне походженє та на приблизне означене часу, 
коли вона могла зайти до Европи: хрестоносні походи. Я маю 
під рукою німецьке видане: T ausend und  eine Nacht. Aus 
dem  A rabischen übertragen von Max Henning. У IX  випуску, 
ст. 5 — 11 подані тут аж три оповідана на сю тему: 1) Der 
Engel des Todes vor dem  stolzen König und  dem  from m en 
M ann. 2) Der Engel des Todes und  der reiche König. 8) 
Der Engel des Todes und der König der Kinder Israel. З них 
перше оповідане найблизше до нашої лєіенди, хоч друга ча
стина відмінна, бо в ній представлена для контрасту смерть 
побожного чоловіка, який не тілько смерти не боїть ся, але на
віть із деякою роскішю очікує її.

Поверну тепер до нашої літератури. Вже висше зазначив 
я, що наслідком популярности перейшла лєіенда в народні' уста. 
Але вона мала вплив також на инші твори нашої літератури, 
а сцена між Іродом і Смертю у вертепній драні, де Ірод сил- 
вуєть ся відвязати ся якнебудь від смерти, хоч йому се не *)

*) Пор. О. Батюшковъ, Споръ души съ тѣломъ въ памятникахъ 
средне-вѣковой литературы. СП., 1891, ст. 238 — 240.
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вдаеть ся, повстала безперечно під її безпосередня» впливом. 
Я наведу се м ісце:

Ірод: Што ия словёси страшаеши?
Смерть: Разви ты мене и до днесь не знавши?

Ірод: Азъ ѳсмь богатъ и славенъ,
И нѣсть нихто мнѣ равенъ.

Смерть: Слава и богатство прейдутъ.
Сей косы довольно взяаху,
И мертвъ ужъ человивъ отъ страху.

Ірод: Косы ты, баба, траву своей косою;
Не тѳбѣ, машкаро, спорыться во мною!
Я могуществомъ И СБИТОГО 
Заставлю тебе покорытьея.

Смерть: Безумне, всіого свита я сильній нахожуся,
Изначала вика никому не клонюся;
Азъ есяь монархыня, всіого свита нани,
Я царыца суща на всякыи страны;
Княвіѳ и царіѳ нидъ властью моею,
Усихъ васъ посѣчу косою своею1).

Очевидно, така траїічна подія в людськім житю, яв 
смерть дорогої людини, мусїла викликати сильні вражіня, які 
знаходили свій відголос, як і нині', в літературних творах. 
У XVII— XVIII ст. повстав у нас цілий ряд вірш на тему 
смерти, в яких на ріжний лад описувано останні' хвилї чоло
віка, мальовано його відносини до родини, сусідів, знайомих 
і пращане з ними, подавано огляд його минулого і будучого 
житя, нарікано на лютість і безжалістність смерти, що не да
вала нікому пардону, на кого раз напосіла ся і т. д. Вірші сї 
зробили ся також Д]же популярні і ще до нині' співають їх 
у деяких околицях селяни при мерци. Цілу збірку таких вірш 
оголосив я у своїх: „Угроруських духовних віршах“ (ст. 72— 
111, ч. 61— 98 і ст. 252— 266, ч. 211— 224, отже разом 52 
нумери). Багато між ними е таких, що визначають ся великою 
поетичністю і можуть належати до плюсів навіть у найбогат- 
ших літературах. Доси вони одначе не розслїджені з літера
турного боку, як переважна частина творів цашої старшої лї-

ł) Маркевичъ, Обычаи, повѣрья, кухня и напитки Малороссіянъ 
(Київ, 1860), ст. 42.
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тератури. А тимчаеом є ніж тими віршами побій безсумнівно 
оріїінальних творів, які повстали на нашім їрунтї без чужого 
впливу, також инші, яких жерела можна віднайти в чужих лі
тературах. Мене обходять на разі ті, які стоять зовсім певно 
у звязи з лєіендою про рицаря і смерть. У вірші під ч. 70 
ведеть ся ось який діяльої між чоловіком і смертію:

Волѣв бнн ея не родитн,
Нѣж на свѣтѣ толко жнти.
Ни дожиеш трзйцять лѣта,
Вже смерть жене з сего свѣта.

Лише дижде ся до СИЛИ,
Ва, треба йти до могили!
Кой на свѣтѣ лиш бы жити,
Ба, кой треба йти в землу гнити.

Ах несчасна година,
Гдѳж ти, смерте, ся родила? 
Гдеж ти, смерте, ся родила, 
Чомусь так немилостива,

Же так люди убиваєш ?
Мечом сѣчеш, убиваєш,
З сего свѣта изганяєш 
І  кров люцку проливаєш.

Скажи, смерте, вітквсь зайшла 
И десь собѣ той меч найшла?
И тко ти дав оружие 
Убивати, кто лиш жне?

Скажи, смерте, гдесь рожденна, 
На що ти сотворенна 
И колько ти жиєш літ?
Ци про тебе не бывъ свѣтъ?

Скажи, смерте, кто тя вродивъ, 
Таку страшну иа свѣтъ сплодивъ? 
И хто тобѣ дає звати,
Кону треба умирати?

Ой я часу ни чекаю,
Кедь від Бога розказъ маю;
На жаль и плач не зважаю 
І  милости я не маю.

Я на божий розказ мушу 
Взяти из человѣка душу;
Панъ Богъ знає, кому жити,
А кого треба вмертвити.

Хочеш гнати, гдем рожденна? 
Серед раю сотворенна.
Хто ня вродив хочеш знати? 
Грѣх Аданив моя мати.

Питаєш ся, виткѣшъ зайшла 
І  дем собѣ зброю найшла ? 
Мѣаѣ Бог давъ той меч в раю, 
Котрим сѣчу и рубаю.

Котринъ сѣчу человѣка,
Як здоровыхъ, такъ калѣки;
Як здоровыхъ, так убогихъ,
Не шкодую и молодыхъ.

Молодыхъ я не шкодую,
Ай старыми не піхую;
Не шкодую н мдаденцїв,
Ани дѣвчатъ, анн хлопцивъ.

Хто ся родивъ, мусит вмерти, 
Не годен ми ся оперти: 
Сильный ми ся не вбороннтъ, 
Ани лжец ся не одмовитъ.
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Як убогий виерти мусить, 
Такъ богат ся не віткупитъ; 
Передо мнов ся не спряче, 
Ани втече, ани віплачѳ.

Владыка ся не вімолитъ, 
Дѣсарь ми ся ни зборонитъ; 
Славныхъ борцівъ переможу 
І  на груди руки еложу.

Всѣхъ васъ 8 сего свѣта зглажу 
И до гробу припроважу;
Роде грѣшній, тями собі,
Же каждий 8 васъ буде в гробѣ.

Грѣхи своѣ спокутайте,
На мене ся сподѣвайтѳ:

___Бо як ничъ такъ день стою
Перед вами ив косою.

А вы о тонъ ни дбаєте, 
Бес часу вмираєте; 
Скорочу ваше жнтя,
Бо вы Богу не служите.

Дальше йдуть рефлексії на тени гріха, які сюди вже не 
належать. З наведеного діяльоїу видно одначе, що його автор 
не лише знав лвїенду про рицаря і смерть, але й покористу- 
вав ся нею при увладаню вірші, хоч треба признати, доволі 
самостійно.

Так само діяльої у вірші під ч. 96 є відгуком сеї ле- 
їенди :

О люта смерте, будь милостива, 
Чомусь то мнѣ не возвѣстила?

Бо ТЫ 80 мною усе ся двориль,
У сребрѣ,у златѣ усе ся бавилъ,

О люта смерте, устой годину, 
Най я искличу свою родину!

Родина тобѣ ничъ не поможе, 
Ступай ва мною пане вельможе!

О люта смерте, пожалуй мене, 
Най не оставлю бев часу себе!

Я тобѣ часу доста давала, 
Дасколько разы напоминала;
Ты собѣ думалъ на вѣки жити,
А ничъ не хотѣвъ на смерть

О люта смерте, не дай ми страху: 
Я тебе прошу, во8ми ваплату.

Мѣнѣ бы душа кажда платила,
А кеть бенъ ся жити лишила.
Ни ся Отъплатити, ни отокупити, 
Кожду нѣнуту лиш ся ладити.

О смерте, смерте, щось така
[страшна,

Та же я ся скрыю, обес ня не
[найшла!

Не треба тобѣ нич ся туляти,
Я не пребачу жадномъ детяти.
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Подібно говорить чоловік до смѳрти також у вірші під ч. 
84, смерть одначе не відповідав йому нічого. А знов у вірші 
лід ч. 74 є маленький діяльої між чоловіком, що умирав, і зем
лею, до якої має піти і в неї обернути ся.

Правда, такі вірші могли мати ще й инші взірці з чужих 
літератур. У збірці німецьких пісень, виданих Мітлером1), на
друкована „Ein schönes geistliches Lied von dem  T o d e“, 
в якій смерть виступав як який герольд і голосить:

Ich geh herum  in weiter W elt,
Such meinen Raub zusammen,
Und nimm hinweg, was mir gefällt,
Sei hoch und niedern Stam men,
Auch jung  und alt, von schöner Gstalt,
Lass mich niemals erweichen,
Der reichste Mann, der Bettler dann,
Ist jeder meines gleichen.

Виголосивши ci слова смерть звѳртаеть ся по черві до се
лянина, до дівчини, яка боронить ся і покликуеть ся на свої 
молоді літа та на красу, до дитини, яву мав забрати з лона 
матери, до богача, що числить тілько дукати, не вважаючи на 
те, що смерть йому приготовила на тім світі' вовсім инше місце, 
як мав на сім:

Den Ort den ich dir hab bestellt,
Ist voller W ürm  und Maden...

Далі звѳртаеть ся до вояка, а се місце нагадує нам знов 
леїенду про рицаря і смерть:

Komm her Soldat mein Kamerad,
Der Feldzug ist vorüber,
Bei mir ist kein Pardon noch Gnad,
Ich schiess m it Pest und Fieber;
Dein Tapferkeit m acht mir kein Freud,
Die stärksten Riesenglieder
Reiss ich voll Gram auf einmal zsamm,
Mein Gwalt schlägt alles nieder. *)

*) Deutsche Volkslieder. Sammlung von Fr. Lud. Mittler. Frank' 
furt am Main, 1865, ct. 396—398, ч. 508.
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Scher dich hinaus Tod aus dem Haus,
Du sollst mich nicht fixiren,
Dein Pfeil macht mir gar keinen Graus,
Will gleich mit dir scharmiren.
Ich bin viel Jahr in Lebensgfahr 
Vor meinen Feind gestanden,
Vor meiner Faust h a t vielen graust,
Du m achst mich nicht zu Schanden.

О mein Soldat, kehr"Disputat 
W ird dich da nicht aufhalten,
Zu fechten ist es chon zu spat,
Den Sieg thu ich erhalten.
Du musst mit mir, hilft nichts dafür,
Die Uhr ist abgeloffen;
Ein andere Beut, ein grössere Freud 
H ast ewiglich zu hoffen.

На ВІНДИ звертаєть ея смерть до шляхтича та після того 
проголошує моралізацію на тему, що кождий повинен бути го
товий у кождім часі йти з нею.

Очевидно, що подібні піснї мусять бути і в инших літе
ратурах і певно оплатило б ся їх  прослідити.

Вбираючи всьо сказане разом, приходимо до висновку, що 
леіенда про рицаря і смерть була дуже розширена і популярна 
не тілько в нас і в московськіЗ Руси, але 3 у цілій Европі, 
звідки 3 прийшла до нас; що первістна її форма не тілько 
в оріїіналї, але і в нашім старім перекладі була віршована, але 
перерібка Возняка незалежна від тої форми і утворена само
стійно на основі прозової леїенди; врешті, що ся леїенда пе
рейшла в народні уста з одного боку, і витиснула свої сліди 
на деяких творах нашої старої письменности з другого. 8 тої 
причини заслугує вона на увагу всіх дослідників нашої літе
ратури.

В . Гнатюк.


