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4 II. I

31 вЧо _ . —

Великоросы.

Нехай мбй читачь гляне на карту Европы и Азіѣ,

вóнъ помѣтить, якій страшенно великій обширъ земель

загорнула въ свои межѣ та держава, що зоветь ся Росіею!

Однымъ кóнцемъ вона вперла ся въ вѣчнй пбвнóчнй

леды Пдвнóчного океану; другимъ на пбвдни, пересту

пивши сивй горы Кавказу, въ Чорне море; третимъ

въ Балтицке море а четвертымъ на сходѣ вмываеть ея

холодною водою Берингового, Охотского и Японьского мо

ря. Отсей „неисходимый“ обширъ протягомъ своимъ

тричи бóльшь завдовшки, нѣжь завшиpшки; вóнъ бóльшь

нѣжь третина усѣви сухои землѣ (бóльшь 401 тысяча

квадр. миль). Тóлько четвертина его припадае на Европу,

.. останне на Азію. Тымъ то було-бъ бóльшь вóдповѣднымъ

- правдѣ зачислити Росію яко державу Азіѣ; aлежь ро

сійскй землѣ въ Азіи майже сама пустыня, въ де-не-де

осажеными оазами, заселеными такими людьми, що ихъ

вважаемо за людей тóлько черезъ те, що мають вони

. людску постать.

Не диво, що на такому безкраему обширѣ люднóсть

его, 100 миліонóвъ, складуеть ся зъ рбжныхъ— бóльшь

якъ сотня — народбвъ! Дивно-бъ було, коли-бъ було

навпаки. По сивыхъ горахъ Кавказу; по оксамитовыхъ

степахъ Украины-Руси (вóдъ Есманѣ до Кубанѣ, вóдъ

Дону до Карпатóвъ); по темныхъ гаяхъ Муромщины и

по суворыхъ холодныхъ мочарахъ лютои пдвночи; по

, берегахъ синего, якъ небо, Днѣстра, славетного — якъ

- сама Слава-Днѣпра, по берегахъ закутoи въ ледянй кай

даны Лены — не було и не може бути довѣку одно

го и того жь народу! Коли-бъ въ Архангельску и въ

но
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Катеринодарѣ, въ Перемышли, Москвѣ и Камчатцѣ —

людндсть була однакова; коли-бъ скрóзь вóдъ Сяну по

устe Амура живъ оденъ и той самый народъ — то се

було-бы диво дивнее, чудо чуднее, щось неприродне,

пцось недовѣдоме, щось таке, чого природа не могла и не

може зробити; щось таке, що не корить ся, не пóдлягае

пóдъ жаднй вѣчнй законы природы! Не люде, а кли

матъ, положенe краю, грунтъ землѣ, рослины — выро

бляють тыхъ чи инчихъ народóвъ и вóдъ тыхъ физич

ныхъ обставинъ, якими природа надѣлила той чи ин

чій народъ, залежить побытъ народу, его мова, его свѣ.

тоглядъ. Жадна людска сила не переможе вѣчного вплы

ву природы, не спроможеть ся перекрутити народъ такъ,

щобъ вóнъ не почувавъ на собѣ вплыву физичнои при

роды мѣсцевости и не пóдлягавъ пóдъ вѣчнй за

коны того вплыву!.. Тымъ то марна праця, суща неси

нѣтниця усякй объединительнй и ассимiляторскй захо

ды! Проти Бога и природы нѣчого не вдѣвшь на твер

дóй нивѣ ассимiляціѣ! Доки свѣтъ свѣтомъ, доти истно

вати-муть помѣжь людей eтнографичнй и національнй

ознаки и вóдмѣны... Працёвати проти ихъ, бороти ся въ

ними, значить, сказавъ-бы я, товкти воду въ ступѣ, ко

ли-бъ така праця выходила лишень зъ самого безглуздя

и не була въ своѣй истотѣ злочиньствомъ проти народу,

проти его культуры, освѣты и добробыту. Мушу додати,

що жадне политичне зъеднане народóвъ не вымагae eт

нографичнои ассимiляціѣ, особливо ассимiляціѣ мовы, а

навпаки само руйнувть ся ассимiляціею. __

Зъ людности, що живе по Росіи, сама найбóльшь

числена Великоросія. Великоросóвъ въ Росіи числять близь

ко якъ 40 миліонёвъ. Гляньте на добру eтнографичну

карту Росіѣ и спостережете, що скрбвь Великоросы роз

лѣзли ея и сидять по всѣхъ усюдахъ, де поодинокими

.
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купками, а де оазами; цѣлинна жь маса ихъ сидить по

середъ европейскои Росіѣ (по губерніяхъ Московскóй,

Тверскóй, Псковскóй, Новгородскóй, Ярославскóй, Ко

стромскóй, Володимирскóй, Рязаньскóй, Тульскóй, Ка

лужской; а по губерніяхъ Архангельскóй, Вологодскóй,

Вятскóй, Пермской, Олонецкóй, Тамбовскóй, Симбирскóй,

Пензенскóй, Орловскóй, Курскóй, Воронежскóй и по Дон

щинѣ Великоросы становлять тóлько бóльшбсть людно

сти).

Дальше дивлячись на карту европейскои Росiѣ, спо

стерегаемо, що та мѣсцевбсть, де Великоросы сидять або

чистою масою або переважно — обгорнена зъ усѣхъ бо

кóвъ инчими народами. На заходѣ Литовско-лотишскй

народы, дальше на пбвнóчь Финьскй, Самоѣдскй, на схо

дѣ Черемисы, Мордва, Чувашѣ (по рѣкахъ Вичегдѣ, Ка

мѣ, Волзѣ), Вогулы, Остяки и т. ин.; дальше сходомъ до

пбвдня Турецко-татарскй народы (Татаре, Башкиры, Кир

гизы, Туркмене, Сарты и ин.), Кавказкй народы, Мон

голо-манджурскй; на пбвдни Украинцѣ, Поляки; дальше

зъ пбвдня на захóдъ Бѣлорусы, Поляки, Жмудь и т. ин.

Вже жь нѣщо якъ исторична доля була причиною

тому, що такъ розселили ся Великоросы; а нѣщо бóльшь

якъ ихъ народня вдача и характеръ властивои ихъ мѣс

цевости розкидали ихъ по всѣй Росіи.

За часóвъ давнои давнины нетры и темнй гаѣ по

крывали середину сучаснои намъ Росiѣ. Жили тутъ хижй

финьскй народы. Ще до Христового Рдздва начали Сла

вяне въ-за Дунаю прямовати до тыхъ нетрóвъ и оселяти

тамъ мѣсцевости; одна вѣтка Славянъ потягла ся за

хóднымъ шляхомъ до захóднои Двины, озера Ильмена и

рѣки Волхова; друга пбшла на пбвнóчный схóдъ, де еи.

дѣли финьскй народы Весь, Чудь, Меръ и Мурома; во

на кольонизуючи сей край, перемѣшала ся въ тубыль
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цями, осадила тутъ мѣста Муромъ, Суздалъ, Рязань,

згодя Володимиръ. Зъ отсiви мѣшанины Славянъ въ Фи

нами выробивъ ся новый нарóдъ — великорускій. На

падъ Татаръ и двохвѣкова неволя пóдъ Татарами додали

ще бóльшь мѣшанины. Вплывъ такои мѣшанины, ха

рактеръ кольонизованoи краины, убожество грунту, рóв

нина мѣсцевости, чимало озеръ, рѣчокъ, все отсе у купѣ

въ неволею татарскою спріяло тому, що протягомъ кóль

кохъ вѣкóвъ зложивъ ся типъ Великороса, типъ такій

рóжностайный, що не тямишь, въ якои мѣсцевости Ве

ликороса можна вважати за характерно народный типъ

— чи зъ Московщины, чи зъ Володимирщины, чи зъ

Орловщины!!

Щобъ певне змалёвати характерный типъ якого будь

народу, треба знати, що розумѣе сей народъ за красу?

А вже нѣгде бóльше шукати идеалу народнои красы —

якъ по народныхъ пѣсняхъ. Великорускй народнй пѣснѣ

занадто вбогй малюнками красы самои природы; зъ сего

боку не можна ихъ и прирóвняти до тыхъ розкóшныхъ,

чарóвничихъ малюнкóвъ красы природы, якими такъ

незвычайно богатй нашй украиньско-рускй народнй пѣ

снѣ. Тежь треба мовити и про идеалъ людскои красы

въ народныхъ пѣсняхъ. Отъ идеалъ дѣвочои красы по

великорускихъ пѣсняхъ: лице бѣле, щоки румянй, коса

руса, очи яснй, станъ тоненькій. Въ практичнóмъ житю

одначе народъ дав перевагу огрядному стану; тымъ то

звычайна рѣчь зустрѣти на селахъ дѣвчатъ, що и въ

лѣтню спеку вдягають три або чoтыри спóдницѣ (инко

ли одна зъ нихъ на бавовнѣ), двѣ сорочки, двѣ пары

панчбхъ, щобъ выдавати въ себе огрядную „дородную“

особу. Ще бóльшь звычайна рѣчь натирати лице „бѣ

лиломъ” и червоною фарбою „румянитись“, щобъ выда

вати въ себе „макóвъ цвѣтъ“. . . . . _
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Въ загалѣ можна мовити, що Великоросъ тѣла мбц

ного, дебелого, изъ доброю физичною силою: вона отся

сила мае въ народѣ велику шанобу, а въ народныхъ пѣс

няхъ вдатный розбишака — становить ся идеаломъ! Мо

же чи й вдругій народъ, щобъ бувъ такимъ терпля

чимъ якъ Великоросы. Чого-чого вóнъ на собѣ не вы

несе! Голодъ, холодъ въ 359 К. и всячину! А загляньте

въ исторію, чого вбнъ тамъ не коштовавъ! Татарска не

воля, кнутъ, дыба, шибеницѣ, „батоги“!.. Отъ се жь усе

и загартовало его тѣло и духа.

На духовóй и моральной истотѣ Великороса вóдби

ваеть ся, якъ и у кождого народу, вплывъ природы, яка

его отaчае. Французъ Леруа-Боле каже: „Жите велико

руского народу есть нѣщо якъ стале бороте его въ кли

матомъ; бороте, де народъ хочь нѣколи не бувае побѣд

никомъ, за те навчаеть ся мовчки корити ся, пóдлягати

и терпѣти. Жите и исторія выплекали у Великороса стои

цизмъ, котрого вóнъ и не тямить и котрый выходить

не зъ почутя гордощѣвъ, а въ свѣдомости свови несилы.

Отсе вѣчне бороте такъ выплекали Великороса, що въ

его поручь въ силою йде несила; опрбчь жорстокости

помѣтишь добрбсть; захланнбсть разомъ въ бракомъ сер

дечности и чутя. Вóнъ наче й привѣтный и нѣжный,

алеaбы вустрѣвъ яку перешкоду, яке бороте, абы су

противникъ не годивъ ся зъ нимъ, заразъ жорстокóсть,

вневага и нехтована беруть у него гору... Призвычавный

до боротя въ ворожими обставинами природы — Вели

коросъ засвоивъ собѣ лютй звычаѣ вóйны и пóдгортае

пóдъ нихъ другихъ такъ само, якъ самъ звыкъ мовчки

корити ся имъ.“

Розумъ у Великороса верткій, занадто вóнъ прак

тичный: симъ бокомъ свови истоты вóнъ вельми вóд

рбжняеть ся мѣжь Славянами; одинъ тóлько Чехъ тро
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хи похожій на его практичнымъ розумомъ! „Вóнъ цу

равть ся теоріѣ и метафизики, вóнъ кохaе науки при

роднй, физичнй; коли вóнъ прямye до якои практичнои

меты, то й ставить вѣ высше усего; цѣлкомъ бракуе

ему сентиментальности; що будь утопичне, — яке бъ

воно не було блискуче, моральне, благородне, — вóнъ

нехтуе, гидуе въ его и береть ся лишень до практич

ныхъ рахункóвъ и користи.“

Такъ малюе духову истоту Великороса Французъ.

Инчій досвѣдувачь самъ Великоросъ Надеждинъ повѣдае,

пцо Великоросъ „догадливый, але скрытный, хитрый,

лукавый.“ Инчй зновъ запевняютъ, що вóнъ „такій у

пертый, що нѣчимъ его усовѣстити не можна; въ бо

ротьбѣ вóнъ тямить тóлько одну физичну силу. Передъ

нею вóнъ кланяеть ся, молить ся, але ставши самъ си

лою, нехтуе, гнобить и утискаs слабѣйшого.“

Що до морального боку то самй освѣченй Велико

росы вызнаютъ, що ихъ народъ не орудуе вельми жи

вымъ почутемъ и палкою стрястью. Вóнъ не вдатенъ до

нѣякого порывання, нѣ въ коханню, нѣ въ ненависти;

якъ бы ему не було тяжко жити, вбнъ терпѣти-ме. Е

стетичне почуте у Великоросбвъ малого розвитку. Що

занадто рябе, яскраве, що занадто гучне, хочь и не гар

моничне, що гуркотить, бе у вóчи, тe й подобаеть ся

Великоросови.

Не треба доводити, що така вдача склалась пóдъ

вплывомъ не самыхъ лишенъ физично-географичныхъ

обставинъ, але и вѣковои исторіѣ и такихъ дѣячѣвъ якъ

Андрѣй Боголюбскій, Иванъ Грбзный, Петро 1. и ин.

Читачь мóй зрозумѣе, що я веду рѣчь про народъ,

про масу Великоросбвъ, а не про освѣченыхъ и циви

лизованыхъ интелигентныхъ Великоросбвъ. Мѣжь на

родомъ и интелигенціею — цѣла безодня, хочь только
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зъ окола, а на днѣ духа и національнои вдачи интели

гентного Великороса лежать тй самй головнй основы,

тóлько пцо вони одшлифованй та поливою политй. Гно

бительство, нетолерантнбсть, лукавство и егоизмъ основ

нй рисы кождого Великороса — чи вбнъ интелигентный

и цивилизованый, чи темный.

Нетерпимóсть въ загалѣ до всего, що не мае въ

собѣ великорускои вдачи, найпаче нетерпимбсть рели

гійна и національна, така выразна риса Великоросбвъ,

що она першь усего кидавть ся у вóчи кождому, хто

бравъ ея спостерегати Великоросовъ. „Усѣ чужинцѣ, що

перебували въ Москвѣ въ ХV. ХVІ. и ХVП. вѣкахъ, въ

одинъ голосъ запевняють, каже историкъ Костомаровъ,

пцо Москалѣ глумлять ся зъ чужихъ вѣръ и народно

стей... всяку чужу религію, абы вона хочь трохи чимъ

вóдрбзняла ея вóдъ московско-православнои, Москалѣ вва

жають за прокляту а себе на цѣлый свѣтъ за единый,

правовѣрный народъ. Абы що трохи було непохожимъ

на ихъ народнбсть, Москалѣ вже й глузують въ того, а

на все свое дивлять ся гороижливо.“*) Выробитись та

кóй вдачи запомагала неволя, особливо пóдъ Татарами:

„Зневаженй довгй лѣта въ ярмѣ у чужинцѣвъ, вони

выбившись зъ ярма, вызначили ся пыхою и нехтованемъ

другихъ. Вѣдома рѣчь, що нѣxто такъ не пиндючиться,

якъ вызволеный зъ неволѣ рабъ.***)

Така загально-народна нетерпимость до всего чужо

го ще выразнѣйше перемагaе удеякихъ окремыхъ мѣст

цевостей и вызначае ся негарнымъ звычаемъ придраж

нювати, прикладувати глумливй прбзвища. Сей звычай

дбйшовъ до того, що на врю чи е хочь одна така кра

*) Исторична Библіотека. Т. П. Двѣ рускй народности.

**) Тамже стор. 30.

*
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ина заселена Великоросами, щобъ у неи не було глум

ливого, хочь и характерного прбзвища: одна одну про

дражняе, одна краина глузуе зъ однои. На прикладъ :

Тамбовцѣвъ и Рязанцѣвъ дратуютъ „агутками“, за те

що вони протягомъ вымовляютъ „аго, каго, чаго“; Са

ратовцѣвъ дратують „чехонниками“; Рзиевцѣвъ „кобе

лятниками“, за те що „два браты, дѣлячи батькóвщину,

нѣякъ не порозумѣли ся, кому припадае зъ нихъ взяти

пса (кобеля), а кому старезного, недужого батька; коженъ

хотѣвъ взяти пса, а нѣ одинъ не бажавъ доглядати бать

ка; за се вони й посварили ся“; Муромцѣвъ дратують

„святогонами"; Костромцѣвъ „вислоухими“; про Нижне

городцѣвъ кажуть: „Нижнегородецъ або злодѣй, або шах

рай, коли не самъ пяниця, такъ жѣнка розпустна.“ Ме

нѣ зроду-вѣку не трапляло ся чути, щобъ навѣть освѣ

ченый, цивилизованый Великоросъ инакше назвавъ Укра

инцѣвъ якъ не „хахолъ“.

Національнои нетолерантности не минуло и пись

менство російске: вже не згадуемо про писання такихъ

публицистóвъ якъ Катковъ, Аксаковъ, Ламанскій, Суво

ринъ, а навѣть и Тургеневъ, Пушкинъ, Бѣлинскій не

инакше якъ глумлячись згадували украинско-руску на

роднóсть, мову и письменство. На що вже бувъ либе

ральный вѣстникъ „Отечественныя записки“ пóдъ редак

ціею Салтикова (знаменитого сатирика Щедрина) а й

тамъ кóлько разóвъ пробивала ся отся негарна національ

на риса великорускои вдачи.

Не до рѣчи було-бъ розповѣсти тутъ про исторію

розвитку великорускои мовы, про те, якъ въ неи выро

бляла ся сучасна російска литературна мова. Тутъ по

вѣдаю лишень, що великоруска народна мова, складаю

чись въ чoтырохъ головныхъ нарѣчій: новгородского,

московского, рязаньского и смоленьского, мае численну
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силу провинціональныхъ говорóвъ. Яке зъ тыхъ чоты

рохъ нарѣчій треба вважати найбóльшь чистымъ, на

родно-національнымъ, про се нехай вже кажуть тямущй

вченй люде; я вважаю московске — за осередокъ. Го

ловна прикмета его та, що самогласну о безъ акценто

ваня вымовляють якъ довге а, н. пр. акно, харашо, га

варятъ и т. д.; на кóнци аго, яго, вымовляють якъ ава,

ява, н. пр. синяго-синява, добраго добрава. На пбвнбчь

за Москвою пануе нарѣчіе новгородске; тутъ, окрóмъ

тыхъ прикметъ, якй лишили ся вóдъ украинско-рускои

мовы, занесенoи зъ берегдвъ Днѣпра першими колони

стами (ѣ вымовляють якъ i, сѣно-сiно, тѣло-тіло), голов

ною ознакою стоить довге о безъ акцентованя; часомъ

его вымовляють тамъ де стоить а, н. пр. тараканъ вы

мовляють тороканъ, стаканъ-стоконъ. На пбвдень вóдъ

Москвы пануе нарѣчіе рязаньске, але въ ему що мѣсто,

то й говóръ, черезъ пцо вельми трудно вказати усѣ важ

нѣйшй прикметы его; головна-жь та, що самогласнй

е и в вымовляють ся якъ аабо я, н. пр. тебѣ-табѣ, себѣ

сабѣ, вму-яму. Смоленьске нарѣчіе зближаеть ся вже до

бѣлорускои мовы.

Нема въ мене на думцѣ вказувати хочь-бы головнй

прикметы говордвъ — ce рѣчь не легка та въ короткихъ

замѣткахъ и неможлива. Мѣжь ними трапляють ся

вельми великй вóдмѣны не тóлько въ вымовѣ, а навѣть

въ цѣлыхъ словахъ; чимъ дальше вóдъ осередка, чимъ

близше до межѣ не-великоруского народу, тымъ бóльше

мѣшанины чужихъ слбвъ: н. пр. въ краинахъ сумѣж

ныхъ въ украинско-руекими землями, по Курскóй, Во

ронежскóй губ., велика сила украинскихъ слбвъ , въ

схóдныхъ губерніяхъ не менше слóвъ татарскихъ, на

пбвночи финьскихъ, на заходѣ польскихъ и литовскихъ.

Особливо, ся мѣшанина бье въ очи, кои звернете увагу

V.
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на яку терминологію. Вóдповѣдно тому, въ якого краю

приходило до Великоросовъ яке нове понята, въ того на

роду брали вони и нове слово; н. пр. кнутъ — татарске;

чапракъ — турецке; башликъ — татарске и т. д. Чу

жихъ слóвъ у Великоросóвъ велика сила! Та воно що

дивно, коли въ російскóй литературнóй мовѣ теперь

вже обраховано 75 тысячѣвъ чужихъ слóвъ! Тымъ то

селянинови въ якого глухого села творы російскихъ

письменникóвъ мало зрозумѣлй. Отъ на се варто-бъ звер

нути увагу и намъ, особливо тымъ зъ нашихъ письмен

никовъ, що не гараздъ знають нашу народню мову и, не

знаючи свого рóдного слова, беруть замѣсть его чуже,

або кують въ своеи головы. Н. пр. въ нашому сучасному

письменствѣ я зустрѣчаю таки досыть часто уживанй

оттакй чужй слова замѣсть нашихъ питомыхъ народ

ныхъ: волна замѣсть хвиля; розговоръ замѣсть розмова

и т. д. и т. д. Ще бóльше вражають мене, ще бóльшь

псують нашу дорогоцѣнну мову чужй формы, чужій син

таксисъ. Школа, сцена, письменство повиннй бути тыми

криницями, де „яко зѣница ока“ бережеть ся народна

мова и усѣ ви формы. На що намъ брати чужй формы,

коли наша мова найбогатша зъ усѣхъ славяньскихъ

мовъ? Але-жъ! про се не теперь и не тутъ рѣчь.

Загляньмо въ село Великоросóвъ! Господи! Яке-жь

воно сумне, нудне, непривѣтне! Якъ вóдъ вго вѣе жур

ливою темнотою, пригнобленымъ духомъ ! . . Деревянй

хатки не обмазанй, не побѣленй, чорнй; скривились вони;

улицъ и переулкóвъ нема; вóкна не однаковй, одно по

хоже на вóкно, поручь въ нимъ другe нагадyе не вóкно

а щилину... йдешь черезъ село — довге воно, довге;

простягaе ся въ одну улицю; та нечепурне-жь яке!

сумъ находить на душу! хочь бы тобѣ въ цѣлому селѣ

де помѣтити одну однѣсеньку деревину, щобъ на зеленóй
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рясндй ви шапцѣ спочивъ поглядъ, утомленый чорными

вбогими нечепурными будóвлями! Нѣ! марна надѣя! не

сподѣвайте ся въ великорускому селѣ зустрѣти дерево!

Великоросъ не то що не любить дерева, а навѣть воро

гуе зъ нимъ. Се не то що Украинець! Украинецъ безъ

дерева, безъ куща, безъ квѣтки не проживе: его поетичну

душу тягне до красы природы; его чуткe серце спочи

вaе на зеленбй шапцѣ дерева, на кущахъ, на квѣткахъ;

вони навѣвають ему думки, мрѣѣ, переносять его на

спочинъ въ свѣтъ вѣчнои Красы и Поeзіѣ. Украинецъ,

коли не мае садка, натиче хочь вербъ у дворѣ, биля во

рдтъ, биля хаты. Великоросови сего нѣчого не треба, бо

вóнъ глибокій матеріялистъ; вóнъ посадить дерево хиба

ради матеріялистичного зыску, щобъ воно давало ему

користь. Бравъ ся колись урядъ приневолити селянъ,

щобъ садили биля хатъ дерева яко захистъ вóдъ огню.

Нѣчого въ того не выйшло! якй дерева й поприймали

ся, такъ згодя селяне порубали, понѣвечили ихъ. Отъ

що я читаю въ „Россійскому вѣстнику“: „У Лужскому

повѣтѣ выгорѣло село; погорѣлщямъ подаровали на бу

дóвлю дерево въ умовою, щобъ новй хаты пообсаджували

якими будь деревами. За кóлька лѣтъ приѣздить кон

тролеръ подивити ся, чи посаженй дерева. Бачить зеле

нѣютъ липки, берѣзки, кленки; гарно! Дивить ся на

другій день — що за морока така! на всѣхъ деревахъ

листа посохло. Зиркъ! Егe! Селяне, довѣдавшись, що

ѣде контролеръ, нарубали зеленого гилля тай натыкали

его, наче въ квѣтчану недѣлю; думка була: контролеръ

тóлько перебѣжить селомъ, не ночовати-ме. . . . Выйшло

не такъ!“ Такй самй звѣстки читавъ я и въ Тамбовскои

и въ Воронежекои губерніѣ.

Ходѣмъ въ хату Великороса; може тамъ веселѣйше!

Овва! Хата Великороса въ серединѣ ще бóльше нече
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пурна нѣжь въ окола. Зъ гигіеничного погляду вона не

вдовольнить найелементарнѣйшихъ потребъ. Нечисть,

брудъ, воня! . . . Одинъ великорускій письменникъ каже:

„Нечисть и неохайнбсть великорускихъ хатъ помѣчаемо

не тóлько въ убогихъ людей, але и въ селянъ замож

ныхъ. Се выходить бóльшь вóдъ прирожденнои прихиль

ности до бруду, нѣжь вóдъ убожества.“ Другій письмен

никъ каже: „Неминуча належитóсть селяньскои хаты

тысячѣ прусакóвъ и вонючій душный воздухъ.“ Рóвняючи

хату Великороса до хаты Украинця, сей письменникъ

повѣдав: „Хата Украинця тежь убога, атже вона чиста,

чепурна, бо Украинецъ росте въ чистотѣ и навыкъ до

неи, до ладу; звыкъ, щобъ и въ хатѣ и коло хаты було

чепурно, бувъ ладъ.“

Читачь може подумае, що я выгадую. Такъ нехай

пречитаs oсь яку урядову звѣстку про селянъ Нижнего

родскои губерніи: „Селяне живуть инколи за такими

- обставинами, що нѣ до якои гигіены ихъ не примѣря

ешь; не рѣдко трапляеть ся, що бóльшь якъ 20 душь

живуть въ одндй хатѣ, вкупѣ въ ягнятами, телятами,

поросятами и т. и. Вентиляціѣ нема. Тымъ то дѣти се

лянъ „страшенно нездужають и вмирають.“

Се-жь ще по такихъ хатахъ, що зовуть ся „бѣ

лыми“, себъ то мають бовдурѣ (комины), а що-жь мо

вити про „чорнй“ хаты безъ бовдурѣвъ, де дымъ йде

зъ печи прямо на хату! Зъ хаты дымъ выходить въ

дверѣ, тымъ то доки топить ся пѣчь, дверѣ стоять на

встежь. Вóдъ дыму у такóй хатѣ стѣны и стеля чорнй,

въ сажи. Кажуть, що нѣбы то „курнй“ хаты теперь

вже выводять ся. Дай Боже.

Ѳ у Великоросбвъ приказка: „Не красна изба углами,

красна пирогами“... Гараздъ! Спогляньмо на ѣжу Ве

ликороса, якими „пирогами“ вóнъ годуеть ся.
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кимкимихинанныя ля”.ъ

Звычайна ѣжа у Великороса селянина занадто убога

и не ѣстовна: „щи“, се-бъ то юшка въ капусты, сѣченои

або шаткованoи; горохъ вареный; каша гречана (се вже

наче лягомина яка); картофля; толокно (щесь нѣбы по

хоже на нашу затѣрку); квасъ и хлѣбъ. Одно слово:

ѣжа рослинна. Молока вживають тóлько дѣти, а старй

хиба въ свято; що-до мяса, то се така роскошь, якои вжи

вають хиба ряды-вгоды, въ урочистй свята, якъ Велик

день, Рóздво. До того треба додати, що Великоросъ фа

натично тримаеть ся зверхныхъ обрядово-религійныхъ

звычаѣвъ и бóльшь нѣжь пбвроку не ѣсть нѣчого ско

ромного. На рыбу не скупо тóлько по такихъ краинахъ,

що по ихъ течуть рѣчки, черезъ що велика бóльшбсть

мусить вживати солону рыбу, тай та не дешева. Вже-жь

и самъ читачь розумѣя, що головною ѣжею у селянъ —

хлѣбъ; на лихо оóльшбсть краю, заселеного Великоро

сами мае грунтъ не вельми плодючій, черезъ що рѣдко

де выпаде такъ, щобъ ставало свого хлѣба вóдъ нового

до нового. Великоросóвъ годуе своимъ хлѣбомъ Украина;

безъ Украины мусѣли-бы вони куповати хлѣбъ де за

кордономъ.

Вельми шкодить великорускому селянинови ще й

отъ що. Заразъ пбcля другои Пречистои урядъ, що силы

е, притискае, щобъ сплачували селяне податки. Грошей

у селянъ нема; мусять продавати хлѣбъ кулакамъ (лих

вярамъ); тодѣ кулаки купують его дешево и або везуть

на продажь въ Нѣмеччину, або держать до весны и

коли въ селянъ не стане хлѣба, продають имъ, беручи

въ нихъ въ двое — въ трое бóльшь, нѣжь платили самй.

Крый Боже якимъ „хлѣбомъ“ годують ся на веснѣ

убогй селяне! Хто не бачивъ того хлѣба, той чи и пóйме

вѣры, щобъ можна було ѣсти такій „хлѣбъ“! Тамъ бо

Рошна може жменя, щобъ тóлько склеювало, не давало
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розпасти ся головндй масѣ въ лободы, бруньокъ, а ча

сомъ и корѣ въ дерева! Лѣтъ зъ десять назадъ Сара

товщину постигла була така голоднеча, що мѣрка (100

кильо) борошна продавала ся по 6 руб. (8 зр. а. в.)

Якъ бачимо, то Великоросови бракуs навѣть и ро

слиннои доброи ѣжи! Вже-жь не дармо лѣкарѣ давно

спостерегли, що жолудокъ у великоруского селянина

вельми богато бóльшій нѣжь въ Украинця и засвѣдчили,

щo ce залежить вóдъ того, що Великоросъ годуsть ся

рослинною ѣжею. — Теперь гляньмо, яку одежу носять

Великоросы.

Берѣть якій бажаете, народъ — вы скрóзь по свѣ

ту спостережете, що одежа народу залежить вóдъ кли

мату края и що первѣстну одѣжъ выкликала потреба

людей, сборонити ся проти недоброго вплыву на тѣло

климатичныхъ умовъ. Тамъ, де шкуливъ морозъ, де

пронизувавъ тѣло и сковувавъ кровь холодъ, тамъ чо

ловѣкъ мусѣвъ вымыслити таку одежу, щобъ обороняла

тѣло вóдъ холоду, не выпускала тепла въ его; такимъ

захистомъ стала ся людямъ шкóра и футро звѣрятъ.

Тимъ то пбвнóчнй люде, якъ отъ въ Россіи Лопары,

Самоѣды и ин., борючись проти холоду, обгорнули ся

зъ нбгъ до головы въ звѣрячй футра.

Подаючись дальше на пдвдень, помѣчаемо, якъ по

вагомъ все менше и менше звѣрячй футра беруть участь

въ одежи людей, и вже въ краинахъ палкихъ мусѣвъ

чоловѣкъ бороти ся не проти холоду, а проти спеки со

нячного промѣня. Зазброившись де футромъ де листемъ

проти климату, почавъ чоловѣкъ мѣрковати и надъ

тымъ, щобъ одежа его вóдповѣдала не тóлько погодѣ, а

й тóй роботѣ, коло якои ходить чоловѣкъ, щобъ вона

була вручною, мощною та довше носилася. Нарештѣ прий

шла думка людямъ и про те, щобъ одежа була до смаку,
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красивою, и стали люде оздоблювати свою одежу рóж

ными убраннями, пильнуючи, щобъ одежу було дальше

видко, щобъ она кидала ся другому у вóчи. Отъ такимъ

чиномъ выйшовъ крдй або стрóй одежи, ви убрання,

колбръ.

Одначе прибираючи покрдй и убрання, мусѣвъ чоло

вѣкъ держати на оцѣ головну мету одежи — не забу

вати, що одежа першь усего захистомъ вóдъ климату:

тымъ то де край теплѣйшій , тамъ одежа на людяхъ

ширша, просторнѣйша, вóльнѣйша, тамъ чоловѣкъ не

хоче, щобъ одежа его сповивала, сковувала. Гляньте на

широченну одежу Турка, або хочь и нашого степового

Русина. А звернѣть увагу на одежу Великороса, Само

ѣда, Лапляндця, яка она вузка у нихъ, якъ щѣльно об

гортае ихъ!

Знаемо, якій великій вплывъ мае физична природа

краины на духовый станъ людей, а коли одежа людей

залежить своимъ строемъ вóдъ тыхъ самыхъ физичныхъ

обставинъ краю, то по одежи бóльше-менше можна спо

стерегати духовый станъ народу, его культуру и освѣту.

Вже у запеленаного въ шкóряну вузку одѣжь, пригно

бленого морозомъ пбвнóчного чоловѣка не прокинеть ея

той вольный духъ, той смѣливый поглядъ, та вóдвага и

неокраена думка, якй вызначають ся въ души и по

стати приднѣпряньского степовика, або косбвского гу

цула!

Культурный и освѣченый нарóдъ пильнуе бóльшь

надъ тымъ, щобъ одежа бóльшь усего вóдповѣдала его

властнымъ потребамъ физичнымъ и духовымъ. Вóнъ

не вдаряе на те, щобъ одежа била другому у вóчи, блища

ла, а щобъ вона була придатнѣйшою, зручнѣйшою и—

головна рѣчь — чистою. Навпаки — у народу некуль

турного, темного, перша рѣчь, щобъ одежа блищала.

2

"Съ-,
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Спенсеръ вказуе на той фактъ, що хижй люде увесь

свóй часъ, усю свою снагу въуживають на те, щобъ бóльшь

ярчѣйше убрати, оздобити власну особу. Чи не те самe

можна спостерегти и по людяхъ нѣбы то й культур

ныхъ, нѣбы й освѣченыхъ а справдѣ духово темныхъ

и въ истотѣ своихъ потребъ такъ само— якъ хижаки—

егоистичныхъ?

Отй щоденнй „моды“, особливо „интелигентного“

жѣнощтва въ своѣй истотѣ те самe, що й оздоблюване

хижими своихъ особъ; те саме, коли хочете, татуиро

ваня. Менѣдоводилось чувати таке: „мода рушае поступъ“.

Се чиста нѣсенѣтниця. Мода вказуе духову порожноту,

мода руйнуe eкономичнй достатки, мода рабyе духъ. Ви

дима однакъ рѣчь, що — ганьблячи „моду“ — я не на

падаю на поступове полѣпшена одежи.

Отожь климатичнй умовы, свѣтоглядъ чоловѣка и

его щоденна робота були першими причинами тому, що

зъ одежи чоловѣка выйшовъ стрóй, вóдповѣдный краеви.

Значить зъ першого ступня культуры одежи въ стрóй

еи лягла риса мѣецeвости, себъ то сама перша елемен

тарна риса національности. Дальше вже розвитокъ на

ціонального строю народнои одежи и убраня, не схо

дячи нѣколи въ грунту мѣсцевости, ишовъ вóдповѣдно

розвою культуры и освѣтѣ народу, вóдповѣдно его исто

ріѣ, вóдповѣдно усему тому, зъ чого складуеть ся образъ

національности.

Той народъ, якого народнóсть и національность скла

ли ся самостóйно въ поконъ вѣку, якъ отъ народнбсть

и національндсть украинско-руска, польска, сербска, той

мбцао и цѣпко задержуе головнй рисы національного

строю въ одежи. У такого народу рисы національности

въ одежи вóдбивають ся рѣзко. Киньмо поглядомъ на на

ціональный стрóй одежи и убраня Русина вóдъ Яросла
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ни . . —ъ за ея…. тва о на

ва, або Жабёго въ Галичинѣ aжь до Дону, и скрбзъ и

и въ киптарѣ и въ кресани Гущула, и въ кожушанцѣ

и въ саквахъ Чорноморця, и въ плахтѣ задесеньскои дѣв

чины, въ намѣтцѣ полтавскои молодыцѣ, въ перемѣтцѣ

карбвскои господынѣ (пóдъ Снятиномъ) — скрóзь зды

блемо головну національну рису въ строи, одежи, въ

барвахъ и оздобахъ убраня. На Покутѣ, на Подолѣ, въ

степахъ Катеринославщины, по берегахъ Днѣпра и Дес

ны, скрóзь въ одежи народу знайдемо одну и ту саму

народну украинско-руску вдачу. Детайлѣ будуть вóд

рбжняти ся, а основа скрбзь тота сама и зникне вона

тодѣ лишень, коли зникне, переродить ся физична при

рода краю, надѣленого Богомъ Русинамъ.

Такои добре вызначенои чисто національнои вдачи

въ народнóй одежи не можна запримѣтити у того наро

ду, що склавъ свою національнбсть не самостóйно, якъ

отъ Великоросы, а зъ примусу тыхъ або инчихъ мате

ріяльныхъ и духовыхъ умовъ и обставинъ. Такй захожй

кольонизаторы, осѣдаючи на новыхъ селитьбахъ, мимо

волѣ страчуютъ потроха власнои національнои ознаки

и непримѣтно переймають у тубольцѣвъ стрдй въ одежи.

Ассимиляторы, скрдзь ассимилюючй тубольцѣвъ, и са

мй ассимилюють ся. Великоросы доти ассимилювали на

сходѣ и пбвночи рбжныхъ Финóвъ, Чудь, Мордву и пр.,

доти переймали у нихъ то ее то те, доки стратили влас

ный образъ, стратили навѣть слѣдъ славяньского строю

въ одежи и убраню народнóмъ. Тымъ то въ народнóй

одежи Великороса помѣчаемо доволѣ строю и назвъ та

тарскихъ, финьскихъ, мордовскихъ а найменше славянь

скихъ. Малесенькій прослѣдокъ чогось такого, що нага

дye щось далеке-далеке славяньске, можна спостерегати

тóлько по тыхъ краинахъ, по якихъ на заходѣ сучаснои

Росiѣ ишла въ давну давнину украиньско-руска кольо
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низація, себъ то черезъ Смоленьскъ, Псковъ и дальше

на схóдъ черезъ Тотьму на Вятку. Въ загалѣ въ одежи

и убраню великоруского народу перемѣшали ся стрóй и

барвы усѣхъ тыхъ народóвъ, въ якихъ вытворивъ ся Ве

ликоросъ. Найбóльше перенявъ вóнъ у Татаръ. Вже-жь

не славяньскй отсе назвы: рубаха (сорочка), порты (шта

ны), аршакъ, зипунъ (нѣбы наша свитка), сарафанъ (нѣ

бы то наша спóдниця) и т. ин.

Звычайна одежа Великороса: полотняна, груба, бѣ

ла або синя сорочка въ косымъ ковнѣромъ; вона не за

тегуеть ся стрѣчкою, а защѣпуеть ся гудзиками биля

лѣвого плеча. Сорочку скрбзь носять поверхъ штановъ,

вузкихъ, въ такого самого полотна, або сукняныхъ. Въ

чоботы озувають ея тóлько заможнй, а велика бóльшбсть

и чоловѣкóвъ и жѣнощтва носять постолы зъ ликóвъ.

У кождого Великороса зъ того часу, якъ вóнъ навчивъ

ся вóдрбзняти барвы и почавъ розумѣти смакъ въ у

браню, головною методою невóдрубно стоить жадоба спра

вити собѣ червону сорочку. Не тямлю я, чому Велико

росы такъ закохали ся въ червонóй барвѣ — барвѣ кро

ви? Вельми бы цѣкаво выстежити отсю рѣчь; чи нема

тутъ спдльнои причины й того, чому въ Росіи каты,

выконуючи надъ кимъ кару, повиннй бути въ черво

ныхъ сорочкахъ?

Поверхъ сорочки Великоросъ носить довгополый

сукняный армакъ або зипунъ, а хто спроможеть ся, но

сить въ зимѣ кожухъ. Зипунъ, якъ и сорочка, зъ ко

сымъ ковнѣромъ и тежь защѣпуеть ся такъ, щобъ пра

ва пола покрывала лѣву. Великоросъ тримаеть ся повѣря,

що лѣва пола въ одежи покрывае праву въ одного ли

шень „лѣшаго" (дѣдька). Поверхъ зипуна, чи кожуха

пбдперѣзують ся тканымъ въ вовны поясомъ; поясъ рóж

нобарвный, однакъ й тутъ червона барва мае велику пе
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ревагу. Якъ тóлько селянинъ перебравъ ся жити до мѣста

або пбйшовъ у наймы на мѣсто, заразъ зъ першими грбш

ми вóнъ справляе собѣ инчу одежу: червону сорочку,

сукняну „поддёвку“ (нѣбы жилетка, трохи не по колѣна,

безъ рукавбвъ), сукнянй штаны и чоботы зъ великими

холявами. Жаденъ народъ не кидае такъ швидко народ

ного убраня, якъ Великоросъ, може черезъ те, що жа

денъ народъ не звыкъ такъ якъ Великоросъ вештатись

по свѣту. Абы почалось благословити на весну, Велико

росы цѣлыми ватагами волочать ся въ одного кóнця

державы въ другій; родину, господу вóнъ покидае aжь

до Грудня и звыкъ такъ волочитись, що й родина й

господа у него скрдзь, де надыбле заробóтокъ...

Великоруске жѣнощтво вживало колись стóлько рбж

ностайныхъ строѣвъ въ одежи и убраню, особливо въ

убраню головы, що майже чи не въ кождому повѣтѣ

було у жѣнощтва власне убране. Се залежало вóдъ тои

ъдачѣ переймати чуже, хочь-бы оно й гóрше було нѣжь

свое, якою такъ выразно вызначye cя великоруске жѣ

ноцтво. Ся чисто великоруска національна вдача не зни

щуетъ ся нѣ освѣтою нѣ розвоемъ жѣнощтва и не стра

чуеть ся й середъ интелигенціѣ. Вѣдома рѣчь, що жадне

въ свѣтѣ освѣчeне жѣноцтво не дае такои силы подат

кóвъ парижскимъ и вѣденьскимъ модницямъ якъ ро

сійскe! Яка то сила Росіянокъ подорожуе до Парижа,

щобъ зъ вóдтиль привезти новомодну сукню або капелюхъ!

Зновъ вѣдома рѣчь, пцо Росіянки нѣ на що такъ щедро

не сыплють грбшми, якъ на убраня! Ся риса однаково

властива и „освѣченбй“ городянцѣ и темной селянцѣ.

Останными часами и селянки почали переймати „моду“.

Великоросъ Максимовъ, подорожуючи на пбвночи и схо

дѣ европейскои Росiѣ, помѣтивъ, що народный стрóй въ

одежи жѣноцтва вникaе страшенно пвидко навѣть по
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такихъ глухихъ селахъ, де бы и сподѣватись сего не мож

на, — натомѣсть беруть верхъ сукнѣ модного покрою. Ѳсть

краины, де жѣноцтво такъ звыкло переймати „моду“, що

на те, щобъ въ якому урочистому святу справити нову

„модну“ одежину, продав половину борошна въ останного

мѣшка..

Такъ то при такóй зверхнóй чепурности, чудно ба

чити, якъ дбaе великоруске жѣноцтво про те, щобъ була

чепурною и чистою та частина одежи, яка близша до

тѣла. Тутъ вбачаемо щось цѣлкомъ противне вдачи на

шого жѣноцтва. Русинка бóльшь усего дбае, щобъ со

рочка у неи була зъ тонкого полотна; найбóльшь она

пильнуе, щобъ сорочка у неи була бѣлою якъ снѣгъ,

чистою. Сорочка краса и гордощѣ Русинки! Гляньте на

выгафтованй и вымережанй груди, рукавы и подóлъ со

рочки! помѣтьте яка дрóбна та гарна мережка выглядае

зъ пóдъ плахты або спóдницѣ! скóлько днѣвъ та вече

рбвъ пересидѣла надъ нею Русинка! Та нашбй Русинцѣ

люде бъ очи высмѣяли, коли бъ она въ бруднóй сорочцѣ

выйшла до церкви або мѣжь люде! Великорускóй жен

щинѣ сорочка байдуже! сорочку покрывае сукня, за су

кнею нѣxто не бачить, яка тамъ сорочка ! Вже таки не

грѣхъ мовити, що надъ нашу Русинку нема въ свѣтѣ

другои такои чистючки и въ одежи и въ хатѣ. За тежь

наврядъ, чи е де въ Европѣ таке неохайне жѣноцтво,

якъ великорускe!...

Головне пикловане Русинки-дѣвчины — убрати квѣт

ками голову, заквѣтчатись. Великоруска дѣвчина мало

дбaе про голову: волосе вона заплѣтaе въ одну косу, въ

свята вплѣтaе въ косу стрѣчку, въ будень накине на го

лову хустину, такъ що одинъ конецъ телѣпавть ея по

чолѣ, а два другихъ завяже пóдъ пóдборóдемъ. Инде ще

й доси задержавъ ея ввычай передъ шлюбомъ дѣвчины
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заплѣтати волосе въ двѣ косы, ее зоветь ся „оправляти

голову“ въ двѣ косы. Сей звычай справляютъ сваты въ

церкви заразъ, якъ скóнчить ся обрядъ плюбу.

Молодыцѣ нѣколи не ходять въ непокрытою голо

вою, покрывають вѣ хусткою.

Певна рѣчь, що для етнографичного спбзнаня наро

ду, хочь-бы и въ такихъ короткихъ нарисахъ якъ отcй,

не досыть спбзнати его моральный и духовый станъ. Сей

станъ вельми залежить, якъ вóдъ физичного положеня

краю, его природы, такъ и вóдъ економичного побыту

народу. Не знаючи економичного побыту народу, не мо

жна правдиво осудити его свѣтогляду. Вже не безъ того,

-що й политичный устрóй державы мае вагу въ народно

му побытѣ, але про се я не розмовляти-му, бо политична

организація Росіѣ и головнй основы державнои будóвлѣ

вѣдомй, а про економичный побытъ великоруского на

роду треба поговорити. _ _

Економичный побытъ народу залежить скрóзь на

свѣтѣ вóдъ причинъ: перше природныхъ, якъ грунтъ

землѣ, климатъ, природнй шляхи комуникаціѣ и т. и.,

а въ другe вóдъ причинъ штучныхъ, себъ то вóдъ по

литичнои и соціяльнои организаціѣ, высоты освѣты, роз

витку индустріѣ, штучныхъ шляхóвъ комуникаціѣ, кра

марскихъ пристроѣвъ и т. п.

Знаемо, що край заселеный Великоросами — край

хлѣборобскій. Нема въ свѣтѣ другои державы, де була

бы така численно-велика хлѣборобска люднóсть, якъ въ

Росіи. Великихъ мѣстъ, такихъ щобъ мали вдачу евро

пейскихъ промысловыхъ або фабричныхъ мѣстъ, въ Ро

сіи майже що нема, тымъ то головну силу великорускои

людности становлять селяне-хлѣборобы. Отже чие зновъ

на свѣтѣ друга така краина, якъ Великоросія, щобъ та

ка сила хлѣборобóвъ сидѣла безъ хлѣба! не тямлю и не
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скажу. Огляньмо лишень тй природнй умовы, якй вплы

вають и вóдъ якихъ залежить хлѣборобство, себъ то

грунтъ землѣ и климатъ. Що до грунту, то вóнъ по Ве

ликоросіи такій рбжностайный, що мусимо подѣлити его

на кóлька смугъ.

Перша смуга доброго чорнозему, або хлѣбородного

(родючого) грунту. Ся смуга починаеть ся на пдвдни вóдъ

межѣ украиньско-рускихъ земель, а на сходѣ иде по лѣ

вобережью рѣки Волги и загортае въ себе цѣлкомъ гу

берніѣ Курску, Орловску, Тульску, Рязаньску, Пензень

ску, Тамбовску, Саратовску, Симбирску, Самарску,

Оренбурску и Уфимску, частину Казаньскои и Воро

нѣжскои. На сему обширѣ сидить уceи людно

сти 27 миліоновъ, а мѣжь нею бóльшь якъ 20 ми

ліонóвъ селянъ; звѣстно сюды вже зачисляемо не лише

самыхъ Великоросбвъ а й Мордву, Татаръ, Башкирóвъ,

Чувашѣвъ и ин. По сѣй смузѣ и грунтъ и климатъ до

бре спріяють хлѣборобству и не марне йде хлѣборобова

праця, такъ що, на лихо нѣ на чому хлѣборобови-селя

нинови працёвати. Люднóсть тутъ оселена доволѣ густо;

селянамъ надѣлено землѣ въ обрѣзъ, инде не припадае

и одного морга на душу. Компетентный знатецъ Росiѣ,

професоръ Янеонъ повѣдае, що та земля, якою надѣлено

въ сѣй смузѣ селянъ, не забезпечув селянинови не тóль

ко громадекихъ и державныхъ вóдбуткóвъ грошевыхъ

(податкóвъ за душу, за землю, на рекрутчину, шляхове

и т. и.), але не дае ему спроможности задовольнити пер

пй потребы злиденного темного житя. По неволѣ мусять

селяне шукати инчихъ заробóткóвъ: наймати землѣ у

панбвъ и въ купцѣвъ, або самымъ ити до нихъ въ най

мы, або ити геть далеко на заробóтки. Зъ найму земель

селянамъ користи не богато: платня за оранду землѣ ве

лика — вóдъ 10 до 30 вр. за моргъ, до того черезъ ве
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лику темноту селянъ культура сельского господарства

стоить вельми низько, селяне не тямлять, якъ, коли и

чимъ лѣпше пóдгноѣти и выopaти землю, — бa ce не

можна й дорѣкати имъ, шкóлъ мало, учать по пколахъ

не тому, чому треба, хлѣборобскихъ пкóлъ по Росіи нѣ

где нема, про читальнѣ нѣ въ кого ще й думки нема,

та читалень и урядъ не давъ-бы заводити. Популярныхъ

книжокъ про хлѣборобство й сѣльске господарство — й

не видно й не чутно. Отъ тымъ то урожай на збóже не

великій; коли селянинъ обóйдеть ся безъ купованого хлѣ

ба вóдъ нового до нового, то се вже найлѣпшій таланъ.

Въ наймы до панóвъ и купцѣвъ не богацько треба лю

дей, на пр. въ цѣлбй Курскóй губерніи въ наймы бе

руть не бóльшь 3000 людей; зароб6токъ тутъ не вели

кій — за лѣто, себъ то зъ 1. Цвѣтня до 1. Грудня, ко

ли дадуть 60 вр. то ее ще й добре; поденна плата робо

чому въ лѣтѣ пересѣчно не бувas нѣколи бóльшь пбвъ

реньекого; ce черезъ те, що по всѣй емузѣ чорнозему

жадныхъ заробóткóвъ и промыслóвъ, якъ повѣдае проф.

Янсонъ?), опрбчь хлѣборобства нема задля страшеннои

бóльшости селянъ. Коли дe й трапляють ся якй заводы

(фабрики), то ихъ вельми мало на те, щобъ вдовольни

ти усѣхъ охочихъ ставати въ наймы на роботу. Такимъ

чиномъ що весны велика сила робочого люду простуе

на заробóтки на береги Каспійского озера, Азовского мо

ря на рыбальскій промыслъ та на украиньскй степы на

косовицю й на жнива; але зъ своихъ заробóткóвъ не

богацько принесе вбнъ до дому, майже чи не половину

пропье, за те нанесе до дому недугу заразливого, роз

пуства, — бо вже хто не знае, якъ тяжко зъ морального

боку вплывае на людей оттаке вештана по свѣту, пука

*) Опытъ Статист. Изслѣдованія, стр. 81.
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ючи хлѣба и роботы! Навѣть люде и бóльшь освѣченй,

якъ отъ тй Чехи и Русины, що вандрують до Росіи и

стають наймитами въ чужинѣ, легко страчують свóй на

ціональный и моральный образъ.

Коли вже на чорноземѣ такъ бѣдують хлѣборобы,

то чого-жь сподѣвати ся на тóй смузѣ малородючого грун

ту, що лежить на пбвнóчь вóдъ чорноземнои смуги? Ся

смуга займае губерніѣ Московску, Володимирску, Ка

лугску, Нижнегородску, Ярославску, Костромску и ин.

и есть головный осередокъ великоруского народу; тутъ

сидить его найоóльша чиста маса. Родючои землѣ тутъ

зустрѣчають ся лишень оазы, та й то ще треба еѣ до

бре пóдгноѣти, треба, щобъ Богъ давъ теплого, годинного

лѣтечка, а то трапляеть ся, що коло Першои Пречистои

выпаде такій снѣгъ, що занѣвечить усю працю хлѣбо

роба. Теплого часу, вдатного на роботу въ поли прихо

дить на рóкъ навѣть въ Московскóй губ. не бóльше 5

мѣсяцѣвъ, а по Вологодщинѣ и Пермщинѣ менше чо

тырохъ. Бувае, якъ отъ трапило ся р. 1879., що въ но

чи на "Ч,з Червня выпавъ снѣгъ и понищивъ збóже. Въ

загалѣ грунтъ землѣ въ сѣй емузѣ або пѣсокъ або хо

лодна глина; гнoѣти нѣчимъ, бо товару мало (Велико

росы волами не вмѣють робити и держать тóлько коро

вы), товаръ дрдбный, удою дaе мало тай до того черезъ

недостачу пасовискъ — скрóзь по Росіи — въ року на

рбкъ у селянъ меншае скотины; за останнй десять ро

кóвъ поменшало еѣ на цѣлу третину. Бачимо, щой кли

матъ не спріяe тутъ хлѣборобству, опрбчь того велику

шкоду роблять вѣтры въ градомъ; а про асекураціѣ

вóдъ граду селяне а чейже и не чували! Градъ выпа

дaе инколи зъ голубине яйце; р. 1878. схопила ся вели

чезна буря и нанесла такого граду, що вóнъ однымъ за

ходомъ выложивъ въ Тамбовщинѣ збóжа на 30 тысячахъ
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моргдвъ, въ Пермщинѣ выбивъ 11 тысячѣвъ моргóвъ!

Жаднымъ чиномъ хлѣборобъ не мóгъ-бы въ сѣй

краинѣ выжити въ хлѣборобства, коли-бъ на пóдмогу

ему не було фабрикъ и заводóвъ (найбóльше по Москов

ской и Володимирскóй губ.) та лѣсовй, рыбальскй, гóр

скй и рѣчнй промыслы, а далѣ на пбвнбчь якъ отъ по

Вологодскóй и Оленецкой губ. польоване на звѣрѣвъ и

птащтво, котрого ще доволѣ по лѣсахъ.

Край заселеный Великоросами колись славивъ ся

великими лѣсами, теперь вони задержались тóлько на

пдвночи, а на пбвдни вынищили ихъ нерозумно и не

обережно. Въ загалѣ въ сѣй краинѣ селяне за надто

темнй и убогй, убожество и темнота такй, що ихъ вро

зумѣе той лишень, хто побачить власными очима! Тай

якъ не бѣдовати, коли пр. въ Псковской губ. селяне

мусять рбчно докупити до свого харчу хлѣба на 8 ми

ліонбвъ рублѣвъ. Ще добре, що тутъ родить ленъ и зъ

лену селяне заробляють рóчно 9 мил.; а всежь треба ще

десь розжити ся на 2 мил. рублѣвъ, щобъ сплатити по

датки та не опухти въ голоду.

Переходимо до важнѣйшoи рѣчи: до духовои сто

роны великоруского народу и почнемо о религіѣ. Вѣдо

ма рѣчъ, що якъ російскій урядъ такъ и всѣ Великоро

сы певнй, що и Украинецъ и Великоросъ однои тои са

мои православнои вѣры и жаднои религійнои рóзницѣ

мѣжь ними нема; такои думки тримають ся навѣть и

освѣченй люде Европы, бой вони занадто мало знають

духову истоту Великороса a Украинця. Тымъ часомъ

въ истотѣ религіѣ сихъ двохъ народóвъ лежить цѣла

безодня. Урядове православіе справдѣ скрóзь по Росіи

однаково формальне, тай ся формальна однаковдсть по

встала лишень за останнй часы, коли украиньска церква

стратила самостóйндсть, власне духовеньство и народну
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мову въ школѣ и въ церковной катедрѣ. Глубока ре

лигійна рóзниця мѣжь двома народами лежить въ по

конвѣку: вѣра Русина збудовала ся и истнуе на чис

тóй истотѣ Христового заповѣту и высокóй евангель

скóй морали и любови до людей и вóдповѣдае духовóй

природѣ Русина. Основа украиньско-руского христіянь

ства — духъ евангелія, братерство мѣжь людьми. Исто

та религіѣ Великороса — обрядовóсть и елементы вóд

повѣднй его духовóй истотѣ, пряктичнбсть и користь.

Такй навѣть панегиристы, якъ добре вѣдовый Будило

вичь и той запевняе, що Великоросъ типъ переважного

практицизму, що природа въ него убога на фантазію

и порывы чувства. Безъ глубины морального чувства,

безъ силы фантазіѣ — религія може бути тóлько су

химъ обрядомъ, а люде убогй на почуте и фантазію бу

дуть завсѣгды байдужными (индеферентными) до вну

трѣшнои истоты и розуму истинного христіяньства; во

ни тримати ся будуть мбщно лишень зверхнои стороны

религіѣ — самого лишень обряду. Такъ воно и в зъ

Великоросами.

Великоросъ въ религіи байдужій, за те великій

фанатикъ въ обрядахъ. Зъ-вóдсиля и выходить та чи

сленна сила сектъ религійныхъ, яка пануе по Росіи.

Скóлько въ Росіи сектъ и ихъ адептóвъ, сего запевне нѣxто

въ свѣтѣ не знае; гадають, що сектъ бóльше 45, а сек

тантóвъ бóльше 25 миліонóвъ,— але хто ихъ раховавъ?

Въ Росіи не вольно сектантамъ объявляти свою религію,

не вольно прилюдно справляти свое богослужене по о

брядамъ своеи секты; деякй сектанты за свою религію

пóдпадають страшеннымъ карамъ. Тымъ то велика чи

сленнóсть сектантóвъ ховавть ся въ своею религіею и

выдае себе формально за „православныхъ“. Не можна

вгадати, скóлько въ Росіи лишилось-бы православныхъ
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Великоросбвъ, коли-бъ настала свобода религіѣ, коли-бъ

зникло урядове приневолюване до урядовои религіѣ и

коли-бъ зъ карныхъ законóвъ вникъ той законъ, що кла

де карою каторжнй (тяжкй) роботы и заслане на Си

биръ тому, хто зъ православнои вѣры перейде на яку

инчу. Отже середъ украиньского народу нѣколи не бу

ло сектъ. Менѣ вкажуть на штунду. Такъ, але що-жь

выкликало штунду? Доси тримають ся тои думки, що

штунда добутокъ економичного побыту, убожества и за

хóдно-европейского раціонализму. Се не правда. Штунда

есть прямый добутокъ духовои неволѣ и темноты наро

ду, приневолюваня его духа до религійного „объедине

нія“. Не було на Украинѣ жаднои секты, доки народъ

и въ школѣ и въ церкви чувъ науку вóдъ свого духо

венства на рóднóй мовѣ; якъ же духовенство на У

краинѣ зробилось урядниками, стало пильновати лишенъ

про формализмъ, про обрядъ, стало иноязичнымъ наро

дови, украиньско-рускій народъ не вынѣсъ такои духовои

неволѣ; его души треба стало морального корму, ѣжи

и напою, добутого зъ нивы христового заповѣту, зъ кры

ницѣ евангелія, а не въ урядово полицейскихъ прика

зóвъ. Народъ вбачаючи байдужность духовенства до ду

хово-моральныхъ потребъ народу, повернувъ ся спиною

до такихъ пастирѣвъ-урядникóвъ и вытворивъ собѣ

таку религію, яка вóдповѣдала его думцѣ. Одно слово—

штунда першь усего есть натуральный добутокъ урядо

вого „объединенія“ украиньско-руского народу; а въ сѣй

сумндй справѣ перше мѣсце займае „языковe“ объеди

неніе. _

Отъ воно й показало ся, що хто пильнye „объеди

нити“ руску мову, одóбрати у Русинóвъ ихъ рóдну мо

ву, той свѣдомо, хочь и потайно вóдъ людей пильнуе

одóбрати у Русинбвъ религію и привернути ихъ до фор



30

мально обрядового урядового православія. „Языковe объ

единеніе“ се така моральна прогнoѣна, що ступивши на

вѣ, завязнешь духомъ по саму шію и вылѣзешь въ неи

якъ разъ на стежку религійного „возсоединенія.“ Свѣ

жій доказъ того бачимо на Иванѣ Наумовичи: почавши

зъ „объединенія“ мовы, вóнъ такъ запутавъ ся, що не

мóгъ не опинити ся на шляху религійного „возсоеди

ненія“. Другои стежки не було ему, опрбчь хиба ате

изму. Хто пильнуе за „язычіе“, той чи свѣдомо, чи не

свѣдомо дбas про одóбране у Русина не тóлько мовы а

й религіѣ, себъ то головнѣйшихъ пóдвалинъ національ

ности. Нехай же галицко-руске духовенство и народнй

учителѣ, коли имъ дорогою народно-руска религія, коли

вони не хочуть религійныхъ сектъ, стережать ся лю

того звѣря въ шкурѣ „языкового объединенія“.

Религія народу повинна гуманизувати, просвѣщати

темну масу, а щобъ религія мала на народъ такій вплывъ,

треба щобы заступники религіѣ — духовенство були

людьми освѣчеными, моральными, гуманными, умѣли

вести народъ стежкою правды и добра, умѣли справдѣ

„положити души своя за овци своя“. Такого духовен

ства не було у великоруского народу. Беремо про се въ

свѣдки урядовй свѣдощтва, проти котрыхъ не змагати

муть ся самй запеклй адепты російского православія.

Принятe Великоросами христіяньство було засвовно ни

ми не якъ религійно-моральна наука, а лишень яко звы

чай, обрядъ религійный. Истотою христіяньства не то

що народъ а навѣть духовенство и князѣ не переняли

ся, не розумѣли вѣ, черезъ тe й люта природа Велико

роса не пóдлягала пóдъ гуманизмъ христіяньства a ча

сто-густо вóдбивала ся въ хижихъ учинкахъ князѣвъ,

духовенства и масы, вызначаючи заразомъ велике убо

жество религійного почутя и бракъ пошанованя до ре
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лигіѣ и заступникóвъ ви. Знаемо, що оденъ Ростовскій

князь, щобъ поглумитись въ преподобного Авраамія, зве

лѣвъ одягти его въ жѣночу одежу и посадовити верхи

на кобылу. Знаемо, що Андрѣй Боголюбскій, руйнуючи

Кіевъ, не заборонивъ палити церквей и крадькома за

бравъ чудовый образъ Божои матери. Вже-жь певна

рѣчь — въ обохъ сихъ вчинкахъ не було христіяньске

благочестіе керманичемъ князѣвъ. Знаемо въ лѣтописи,

що коли тверскій князь Михайло забравъ силомбщь мѣ

сто Торжокъ, такъ деякй черницѣ, дѣвчата и молодыцѣ

мусѣли зъ розпуки топити ся, щобъ не потерпѣти бóльшь

„лупленія“ Тверцѣвъ, котpй „черцѣвъ и черницъ обó

драли до наготы, шаты въ образóвъ пограбовали а цер

кви попалили“. Дальше зновъ коли князь Василь Тем

ный забравъ Галичъ (теперь повѣтовe мѣсто въ Костром

скóй губ.), то вóддавъ вóйску монастырѣ и церкви гра

бовати и палити. Вже-жь певна рѣчь, що зъ отсихъ

— фактóвъ не видко нѣ въ князѣвъ, нѣ въ ихъ народѣ

навѣть зверхного благочестія, а про внутрѣше, про ре

лигійне почуте тутъ нема що й гадати! А такихъ фак

тóвъ повно въ исторіи...

По монастыряхъ, що скрдзь по давнёму часу були

крыницями христіяньского благочестія, не задержувала

ся въ Московщинѣ монастырска вдача. „Стоглавъ“ —

се суще зеркало религійного настрою великорускои цер

кви и народу — повѣдае, що христіяньске почуте духо

венства особливо высшого вóдповѣдало почутю князѣвъ.

„Попы (повѣдае Стоглавъ) въ церкви завсѣгды пянй,

стоять безъ страху, лають ся непотрѣбными словами и

промѣжь себе бють ся.“ Воно и не диво, бо „попы ча

сто ледви вмѣли читати а часомъ и зовсѣмъ не вмѣли.

а правили богослужене на память." Такимъ побытомъ

духовенство, якъ само темне, не могло вывести народъ
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зъ безпросвѣтнои темноты, не могло воно вплывати нѣ

словомъ нѣ прикладомъ на розвитокъ морального и ре

лигійного почутя въ народѣ. И отъ черезъ бракъ су

щого христіяньского благочестія религія зробила ея при

строемъ для природженoи Великоросу користи. Архіереѣ

за грошѣ ставали попбвъ; попы вважали й собѣ на те,

де бóльшь зыску.

Вже-жь ще менше могло таке духовенство вплыва

ти морально на семейне (родинне) жите народу. Знаемо

зъ историчныхъ жерелъ, що въ семейному житю Вели

коросóвъ стояла страшенна розпуста; шлюбóвъ брали ма

ло и часто густо трапляло ся, що свекоръ живъ зъ не

вѣсткою, братъ за сестрою, батько зъ донькою, мати въ

сыномъ. Въ грамотѣ патріярхи Филярета зъ року 1622

повѣдаеть ся: „многіе русскіе люди наймаютъ за себя

сестры свои родныя и двоюродныя и кумы крестныя,

а иныя и на матери своя посягаютъ блудомъ и женятъ ся

на дщерахъ и сестрахъ, сего и въ поганыхъ и во незна

ющихъ Бога не обрѣтаетъ ся; а иные жены своя въ

деньгахъ закладываютъ на срокъ, а тѣ люди, у коихъ

жены въ закладѣ, блудъ съ ними творятъ... попы не

унимаютъ отъ такихъ дѣлъ и даже молитвы говорятъ

такимъ людемъ.“ Згодя, въ урядового акту 1646 р. до

вѣдуемо ея, що по церквахъ у самой Москвѣ подчасъ

службы божои траплявть ся „драка (бійка) до крови и

лая смрадная.“ Року 1649 патріярха московскій въ дру

гóй грамотѣ вболѣвае, що „архимандриты, игумены, чер

нещи всегда пьяны.“ Зъ акту 1672 р. знаемо, пцо мало

хто зъ народу ходить до церкви, а хто й пбйде, то въ

церкви балакае, шуткуе, регочеть ся, „а игумены и по

пы упивають ся до пьяна и дѣлаютъ всякое безчиніе“

Коли вже въ ХVІП. вѣку Украинецъ Дмитро Туптало

ставъ ростовскимъ митрополитомъ, то й тодѣ московскй
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"попы не були лѣпшими; вóнъ повѣдае, що попы, не вы

тверезившись гараздъ, вóдправляють службу божу, и при

вовтари лають ся непотрѣбными словами въ батька въ

матѣрь и „домъ Божій творятъ вертепомъ разбойниковъ.“

(Древ. Русск. Вѣд. стр. 87 — 102).

По монастыряхъ, що скрбзь по давнему часу були

крыницями христіяньского благочестія, не задержувала

ся въ Московщинѣ монастырска вдача. „Стоглавъ“ —

се суще зеркало религійного настрою великорускои цер

кви и народу — повѣдае, що христіяньске почуте духо

венства особливо высшого вóдповѣдало почутю князѣвъ.

„Попы (повѣдав Стоглавъ) въ церкви завсѣгды пянй,

стоять безъ страху, лають ся непотрѣбными словами и

промѣжь себе бють ся.“ Воно и не диво, бо „попы ча

"сто ледви вмѣли читати а часомъ и зовсѣмъ не вмѣли,

а правили богослужене на память." Такимъ побытомъ

духовенство, якъ само темне, не могло вывести народъ

зъ безпросвѣтнои темноты, не могло воно вплывати нѣ

словомъ нѣ прикладомъ на розвитокъ морального и ре

лигійного почутя въ народѣ. И отъ черезъ бракъ су

пцого христіяньского благочестія религія зробила ея при

строемъ для природженoи Великоросу користи. Архіереѣ

за грошѣ ставили попбвъ; попы вважали й собѣ на те,

де бóльшь зыску.

Коли-жь почали бóльшь освѣченй духовнй люде

пóдъ вплывомъ освѣченого украиньского духовенства

привертати великоруске духовенство и народъ до сущо

го благочестія, до сущои христіяньскои религіѣ, то тутъ

вызначивъ ся незвычайно завзятый фанатизмъ и при

хильнбсть Великороса до зверхности, до обряду. Пдйшли

секты! Сектанты тысячами самй себе палили на огни,

абы не переходити до „новои вѣры.“ На пр. за часу ца

рюваня царицѣ Ганны спалило ея 6000 сектантовъ. А

3
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за царицѣ Елисаветы на сектантóвъ найшли такй утис

ки и довели сектантóвъ до того, що опрбчь Сибири, зго

рѣло ихъ самохоть на огни бóльшь десятизъ половиною

тысячѣвъ. На пр. въ Олонецкому повѣтѣ зóбравъ ся и

за одинъ разъ самохóть згорѣвъ натовпъ въ 3000 людей.

Додамо, що нашй Украинцѣ Дмитро Туптало и Теофи

ляктъ Лопатыньскій радили привертати сектантóвъ не

вбйсковою силою и кнутомъ а освѣтою и зложити вóд

повѣднй книжки; такъ на лихо, нѣкому було ихъ чи

тати а урядъ дававъ бóльшу вагу карамъ нѣжь освѣтѣ

и каравъ чимало сектантовъ на смерть.

. За останнй вѣки не вельми перемѣнила ся справа,

тай та перемѣна тóлько формальнаа истота та сама; ре

лигія якъ була споконъ вѣку въ Московщинѣ, такъ в и

нынѣ въ Росіи — пристроемъ, зброею для уряду. „Ду

ховенство въ Великоросіи, каже Костомаровъ, завсѣгды

поддержувало свѣтске единовластіе и церковнй первосвя

тителѣ потурали монархамъ и освячували такй ихъ вчин

ки, якй цѣлкомъ були супротивнй церковнымъ поста

новамъ.“ Дальше про религійндсть Великоросóвъ вбнъ

каже: „православіе Великороса переважно лежить въ

зверхндй обрядовóй сторонѣ, черезъ те освѣченй Вели

коросы безъ боротьбы и швидко переходять до атеизму

и матеріялизму.“

Вже-жь де бракне глибокого религійного почутя,

особливо де бракуе освѣты въ народѣ, тамъ панують за

бобоны. Зъ сего боку у Великоросбвъ здаеть ся й ступня

не можна безъ забобоновъ. Скрбзь великорускій народъ

тримаеть ся вѣры въ чортóвъ, въ нечисту силу. Така

вѣра лежить вельми глибоко на днѣ народнои истоты

Костомаровъ въ „Двохъ народностяхъ“ повѣдае, що вёнъ

бувъ свѣдкомъ того, що одного Великороса выватили за

безбожіе, що вбнъ вóдваживъ ся нехтовати вѣру въ ист
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новане чортóвъ. Нечиста сила, якъ тямить Великоросъ,

маербжнй назвы; помѣтимо тóлько три зъ головнѣй

шихъ: „домовой, водяной и лѣшой.“

„Домовикъ“ се великій вередунъ и селяне пильну

ють выконати его вередованя, щобъ не гнѣвавъ ея вóнъ

и не шкодивъ, н. пр. купуючи корову, вола, коня, треба

выбирати таку масть, яка „по двору“, себъ то яка по

добаеть ся домовому, бо инакше домовый або помордуе

скотину, або покраде еѣ въ двору. Хто хоче вблагати до

мового, тому треба глупои ночи о пбвночи выйти на

двóръ, ще лѣпше на розпуте, дивити ся на мѣсяцъ и

промовити: „стань передо мной, какъ листъ передъ тра

вой, ни чоренъ, ни зеленъ, таковъ каковъ я, я принесъ

тебѣ яичко.“ Домовикъ заразъ покажеть ся въ людскóй

постати, тодѣ якъ не злякаешь ся, то й благай его.

„Лѣшой“ ce якійсь волоцюга, вбнъ разъ у разъ во

лочить ся въ гаяхъ поверхъ деревъ и стереже, чи не

заблудить ся хто въ лѣсѣ въ людей. Тогдѣ вóнъ сплигне

на землю и почне глумити ся надъ людиною, а далѣ за

лоскоче вѣ на смерть. Кому трапить ся въ лѣсѣ заблу

дити, тому треба швидше роздягтись и всю одежу, по

чинаючи въ сорочки, одягти на выворотъ, тодѣ „лѣпой“

не вóдважить ся пóдступити а тóлько свистѣти-ме и гу

кати-ме на всѣ голосы. Вѣра въ „лѣшаго“ така незвы

чайно велика, що навѣть, абы що стало ся въ лѣсѣ

хочь трохи незвычайного, то вже нѣxто якъ „лѣ

шой“ те заподѣявъ. Доводило ся н. пр. читати таку

звѣстку: якось по лѣсахъ Костромскои губерніѣ показа

лось незвычайно богацько бѣлокъ. Вони, якъ сезвычай

но бувае, перебѣгали въ дерева на деревочималыми стад

ками, звѣстно шукали ѣжи; отже въ народѣ заразъ пóй

шла така поголоска, що се щось непeвне, що се той „лѣ

шой“, що мешкае у Вятскóй губ., програвъ въ карты бѣ
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локъ въ своихъ лѣсовъ „лѣшому“ въ Володскои губ. и

отже теперь програне проганяе. _

„Водяной“ мешкае у водѣ; у его довге волосв;

щобъ розчесати ся, вóнъ выходить на берегъ и ко

ли тои годины спостереже, що хто зъ людей купаеться,

вхопить того и замордуе. Найбóльшу шкоду робить вóнъ

людямъ рвучи греблѣ, мосты и насылаючи повѣнь. Сол

датóвъ и урядникóвъ „водяной“ не займае, щураеть ся

ихъ, навѣть самъ боить ся ихъ, бо то „царскй люде“.

За нечистою силою идуть „колдуны“ та знахорѣ.

„Колдундвъ“ напучув дѣдько чинити людямъ всякои

шкоды, навѣть шкоды на здоровлю. „Колдунъ“ коли ба

жае, може свого ворога обернути въ людины на якого

звѣря, зробити его „оборотномъ“ (перевертнемъ). Тымъ

то народъ вельми боить ся и шануе тыхъ людей, якй

здають ся ему „колдунами“. Нѣ „колдунъ“ нѣ „колду

нья“ не можуть померти, доки свови силы чарувати не

перекажуть кому. Вмирають вони завсѣгды лютою смер

тію, бо той дѣдько, що за житя напучувавъ ихъ, кер

мовавъ ними, передъ смертію мордуе ихъ, залѣзши въ

саму утробу и доти мордувати-ме, доки на стели въ тóй

хатѣ, де недужій „колдунъ“ або „колдунья“, хто не до

гадаеть ся здрвати дошку, щобъ зробити дѣрку, aбы бу

ло куды вылетѣти души зъ тѣла.

Найбóльше лихо, яке „колдунъ“ може заподѣятижѣ

ноцтву, „испортить“ дѣвчину або молодицю. Не всѣ од

наче знахорѣ мають сили „портить“, такою силою на

дѣленй самй лишень „порченники.“ „Испорченная" жен

щина зоветь ся „кликушею“; вони трашляють ея часто

густой вгадати ихъ не трудно. Коли комузъ читачѣвъ

доведеть ея почути де въ великорускому селѣ въ

церкви пóдчасъ вóдправы литургіѣ, самe тогдѣ якъ чи

тають Евангеліе або почнуть спѣвати „Иже херувыми“,
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нечаянно страшенный жѣночій крикъ, то най вонъ знае,

пцо то кричить кликуша „выкликиваетъ порченника“.

Той крикъ переверне вамъ усю душу: вóнъ нагадае и

сумне выте голодного сѣроманця, скигликане пса середъ

глупои ночи и божевольный истеричный регóтъ хорои

людины. Якого чоловѣка выгукне назву кликуша, то

вже певна рѣчь, що той вѣ „испортивъ“. Кликушѣ ее

справдѣ недужй истеричнй люде, у котрыхъ нервы роз

дратованй, що абы скликнувъ ихъ, вони й пбйдуть гой

дати ся. Ѳсть одначе и такй кликушѣ, що зъ свого „кли

кушества“ зробили собѣ заробóтокъ и хлѣбъ. Коли остан

ными часами урядъ взявъ ея карати кликушь, то ихъ

скрдзь доволѣ поменшало. .

По народнóй думцѣ знахорь може поратувати лю

дину, вóдвернути бѣду, лихо; може гоити недуги, замо

вляти кровь, зубы, щобы не болѣли и т. ин. Звычайно

знахорями роблять ся и обдурюють темный людъ меткй

шахраѣ, не схоче чоловѣкъ працювати, тай возметь ся

выкористувати народну темноту и забобоны. До серіѣ

забобонóвъ належить и цѣла маса усякихъ заговорбвъ,

або на користь якъ пр. щобъ корова бóльшь молока да

вала, щобъ курка бóльшь яецъ несла, або на лиху при

году, на безталанне, на недугъ и т. ин.

Великоросъ певный, що вднѣй годины щасливй и

безталаннй. Почнешь яку роботу, чи справу въ щасли

вый день въ доброи годины, усе буде гараздъ, навпаки

въ нещасливый день до чого-бъ взявъ ся чоловѣкъ, щобъ

не розпочавъ, усе буде и не до ладу и на шкоду. Отъ

тымъ то у Великоросбвъ доволѣ в такихъ „святъ“ се

редъ буденнои робочои поры, що сидять люде, згорнув

ши руки черезъ те, що „нещасливый день,“ Чи треба

мовити, якъ вельми шкодять оттакй забобоны въ госпо

дарствѣ и въ економичнóмъ побытѣ селянъ? Особливо
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коли звернемо увагу на те, що въ хлѣборобствѣ селяне

найбóльшь тримають ся забобоновъ и черезъ те инколи

страчують справдѣ щасливый часъ; н. пр. въ середнбй

смузѣ Великоросіѣ хлѣборобы пильнують, щобъ горохъ

посѣяти самe въ день Іова 6118 Мая, черезъ що й про

звали св. Пова — святымъ Горошникомъ; першу пше

ницю треба сѣяти самe 820 Мая въ день „св. Ивана

Пшеничника“; щобъ уродивъ ленъ, треба его сѣяти 21.

Мая въ день „св. Олены Ленницѣ“, а гречку въ день

„св. Окулины Гречишницѣ“ — себъ то 13. Червня

и т. иН.

Зъ масы побытовыхъ звычаѣвъ звернемо увагу тóль

ко на весѣльнй. Сй звычаѣ такй рбжностайнй, що не

можна жаднымъ чиномъ пóдвести ихъ до одного якого

будь типу, що село, то й звычай. Выберемо зъ бóльшь

оригинальныхъ и бóльшь розповсюдненыхъ.

Звычайна рѣчь, пцо въ житю Великороса доволѣ ще

такого, що нагадyе дохристіяньскй, поганьекй часы; най

бóльше сего добра вбачаемо въ семейному житю, а осо

бливо въ шлюбѣ. Знаемо, що въ семейному житю лю

дей першій найважнѣйшій актъ есть шлюбъ и що еди

ною певною пóдвалиною щасливого семейного житя есть

те, щобъ люде брали ся до пары, по любови. Отже по

мѣжь великорускимъ народомъ ся умова въ плюбѣ не

займае свого першого мѣсця, коли в любовь мѣжь па

робкомъ а дѣвчиною — добре, а нема, той обóйдуться.

И справу шлюбу бóльшь и частѣйше улагоджуютъ са

мй батьки, не звертаючи уваги на бажаня дѣтій: чи по

добавть ея паробокъ дѣвчинѣ а вона ему — ce байдуже,

абы сходили ся иншй матеріяльнй рахунки.

Якъ тóлько паробокъ чи дѣвчина дóйшли до того

вѣку, що можна брати ся, батьки пильнують, якъ мога,

пвидче одружити ихъ. Де индее такій звычай: батько
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дорослои дѣвчины запряже у вóзъ конѣ, постановить на

возѣ скрыню зъ вѣномъ дѣвчины, поверхъ скрынѣ сѣ

дas дѣвчина, а батько везе вѣ нѣбы на показъ по селу

и гукае що силы: „дѣвка поспѣла." Звычайно-жь ве

деть ся такъ: паробкóвъ батько, помѣтивши де таку дѣв

чину, зъ якою хотѣвъ-бы одружити свого сына, бере ко

го въ знаемыхъ и йде до родичѣвъ тои дѣвчины роби

ти „смотрины“, себъ то оглядувати дѣвчину. На „смо

тринахъ“ умовляють ся и про вѣно. Не гадайте, що

„смотрины“ формальный звычай! Нѣ! тутъ оглядъ иде

зъ головы до нóгъ, дѣвчина мусить прямо стояти, по

казати руки, потóмъ ходити, несучи яку вагу, щобъ мо

жна спостерегти, чи крѣпкй у неи ноги, чи твердо во

на ступае. Здоровле и физична сила дѣвчины то перша

и головнѣйша умова.

Пóсля „смотринъ“, коли дѣвчина сподобала ся бать

камъ, выряжають до неи сваху. Сваха починае розмову

въ матерію дѣвчины, не въ разу, а довго веде розмову

на догадъ. Потóмъ дѣвчина вóдповѣдае свасѣ, що вона

людина невольна, своеи волѣ не мае, мусить порадитись

зъ батькомъ, ненею. За кóлька днѣвъ потóмъ справля

ють змовины. На змовины йдуть до господы невѣсты,

жениховй батьки, сваха и женихóвъ товаришь — паро

«бокъ. Повитавши и посадивши гостей, невѣстинй батьки

повертають ся до жениха, кажучи ему, щобъ давъ „вы

говоръ“, себъ то зложивъ грошѣ на невѣстине вѣно. Же

нихъ дав грошѣ по спромóжности и опрбчь того даровуе

ѣй чоботы або черевики, Тодѣ вони, якъ женихъ поло

жить на стóлъ увесь „выговоръ“ або частину его, вы

водять невѣсту, благословлять обохъ ихъ и починають

бенкетовати. Женихъ и невѣста сидять окрбмно вóдъ го

стей, а коли всть вóдрубна хата, то йдуть туды. Гостей

частyе горѣвкою женихóвъ товаришь, въ того дня же
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нихъ у купѣ въ своими товаришами що дня ходить до

невѣсты, гуляють, частують гостей, а женихъ и невѣста

мусять прилюдно цѣловати ся.

Въ переддень до плюбу женихова мати пече вели.

чезный, въ верху розмалеваный пирóгъ — зоветь ея вóнъ

„курникомъ“. Пирогъ несе сваха до невѣстиныхъ бать

ковъ, женихъ приносить горѣлку, смаженого мяса, ин

коли живого когута и справляютъ „курникъ“, aле спра

вляють его въ обѣдню годину и по обѣдѣ заразъ же

нихъ иде до власнои господы и вже до другого дня не

бачить ся въ невѣстою. Въ ранцѣ вбнъ посылаs до не

вѣсты гонцѣвъ, щобъ вона готовилась до шлюбу. Тодѣ

невѣстинй батьки беруть кожухъ, вывертають его фу

тромъ до верху, стелють его на лавцѣ и садовлять на

его невѣсту. Починають убираня невѣсты пóдъ вѣнецъ:

першь нѣжь обути ѣй черевики, чи чоботы, положать

въ нихъ пóдъ саму пяту грошѣ, се, бачте, на те, щобъ

невѣста нѣколи не зазнала убожества. Праву ногу не

вѣстѣ обувае старшій дружба „шапочникъ“. Сережки въ

уха закладае невѣстѣ яка така молодиця, що, якъ усѣмъ

вѣдомо, живезъ своимъ чоловѣкомъ любячись у згодѣ.

Се робить ся на те, щобъ невѣста звѣковала свой вѣкъ

у любови и згодѣ зъ чоловѣкомъ. Та сама молодиця по

зичав невѣстѣ свови пóдвѣночнои сукнѣ, чи спóдницѣ.

Доки невѣсту вбирають подъ вѣнецъ, вона мусить ри

дати „оплакувати“ свое дѣвованя. Убравши невѣсту, вы

ряжають старшого боярина „шапочника“, щобъ вóнъ

оповѣстивъ женихови, що невѣста готова. Тодѣ женихъ

иде кликати вѣ до церкви, за нимъ идуть поѣзжане:

сваха, бояре и инчй. Инде трапляеть ся, що у свахи на

головѣ бѣлый ручникъ, на шіи чорна хустка; сидить

вона верхи на кони держачи передъ себе якого хлопчину

_.
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„блюдника“, себъ то такого, що подавати-мe „блюда“.

(Блюдо — миска и зновъ блюдо — страва).

Пóдóйшовши до вордтъ невѣстиного двору, „ша

почникъ“ стукаеть ся у ворота и гукае: „Пане госпо

дарю! чули мы, що въ тебe-е кватира, пусти насъ по

годовати коней“. На те господарь вóдповѣдае гукаючи:

„Чого ты стукаешь ся, наче божевóльный! хиба у мене

корчма, або заѣздный двóръ. Сказано тобѣ, що кватиры

тутъ нема; геть собѣ швидше вóдеиля, а то побачишь,

лихо тобѣ буде.“ Почувши таку вóдповѣдь, поѣзжане

ѣздять по селу, объѣдуть двѣчи усѣ улицѣ тай зновъ

до невѣсты. Зновъ те самe, слово въ слово, а за третимъ

разомъ „шапочникъ“ постукавши у ворота, промавляе:

„Свате! пусти мысливцѣвъ на задвóрокъ! помѣтили мы,

що заяцъ лишае слѣдъ биля твого двору и побѣгъ до

тебе у хлѣвъ. Чи пустишь насъ злапати его, чи нѣ?“

„Та иди вже! вóдповѣдае господарь, шукай заяця, якого

тобѣ треба“.

Звѣсто, що той „заяцъ“ невѣста — вона дебудь при

хована и женихъ мусить шукати вѣ. Тодѣ заплѣтають

невѣстѣ косу, покрывають голову бѣлымъ рушникомъ,

благословлють и везуть до церкви. Повѣнчавшись моло

дй розходять ся, коженъ до господы своихъ батькóвъ.

Поѣзжане, погулявши трохи у молодого, идуть до моло

дои. Тутъ дѣвчата спѣвають пѣснѣ „величанія“, вели

чають спершу молодыхъ, потóмъ сваху, гостей. Пере

спѣвавши, вяжуть молодымъ руки поясомъ на те, щобъ

вони жили люблячись; а теща кладе передъ зятемъ яку

мѣдну монету и промовляе до его: „Отсе тобѣ, дитино!

Рубъ, збудуй на его „клеть и купи плеть (пугу) та нав

чай свою жѣнку не для людей а для себе.“ Потóмъ

сваха выходить на годинку въ хаты, и вернувшись, роз

вявуе молодымъ руки, а тымъ поясомъ сама перевязуеть ся
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въ правого плеча пóдъ лѣву руку. Тодѣ молодый ча

стyе горѣвкою „папочника“, а молода дарye „шапочни

кови“ рушникъ. Шапочникъ и сваха выводять тодѣ мо

лодыхъ въ хаты на рундукъ (ганокъ) и спѣвають ве

сѣльнй пѣснѣ; тымъ часомъ молодй и поѣзжане сѣда

ють на возы, чи на санѣ и ѣдуть по селу, а якъ вернуть

ся, батько зустрѣчае молодыхъ въ образомъ, а мати въ

хлѣбомъ. Дѣвчата спѣвають, потóмъ сѣдають молодй за

стóлъ, починаеть ся вечера и бенкетоване. Другого дня

передъ обѣдомъ поѣзжане приходять поздоровити моло

дыхъ, а молодый роздае имъ подарунки.

Де инде н. пр. въ Костромской губ. заразъ пдсля

„смотринъ“ справляють „пропиваніе невѣсты“; ce есть

бенкетъ, на котрому умовляються, коли справити шлюбъ

, и весѣле. У вечерѣ передъ шлюбомъ справляютъ „дѣ

вичникъ“. На „дѣвичникъ" (вóнъ трохи походить на на

пй вѣнкоплетины) збирають ся самй дѣвчата; спѣваючи.

пѣснѣ, дѣвчата убирають велику ляльку („куклу“) и

вку пѣ въ подарунками ховають вѣ, доки прійде женихъ

и его гостѣ. А якъ прійшли гостѣ, сама молодша зъ

дѣвчать бере ту ляльку и дае вѣ жениховому сватови,

а дѣвчата приспѣвують, бажаючи тому сватови, щобъ

вбнъ „скрутивъ собѣ вязи, голова стала ему товкачемъ,

увесь вóнъ ставъ ломакою, уха ножицями, руки тер

ницею, очи гузиками, а нóсъ взявъ ея цибулею.“ По

тóмъ шанують пѣснями женихового хрещеного батька.

Тымъ часомъ женихъ частуs гостей горѣвкою. Якъ сѣ

ли за вечерю, гостѣ гукають: „пѣчь не вóдчиняеть ся.“

Се значить, що треба зробити подарунокъ тóй молодицѣ,

пцо варила вечерю, усѣ мусять даровати, що хто спро

можеть ся. Повечерявши, дѣвчата дарують женихови

повну хустку гороху; а потóмъ невѣстинй свахи пóдно

сять жениховымъ батькамъ по хуетцѣ, а коли вже да
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дуть подарунки усѣмъ гостямъ, тодѣ частyе невѣста, а

гостѣ дарують ѣй грошѣ, хто скóлько спроможеть ся.

Нарештѣ женихъ тричи цѣлуеть ся зъ невѣстою и йде

до господы, а дѣвчата стелють постѣль невѣстѣ, роздя

гаютъ вѣ и остають ся ночувaти зъ нею.

Варто помѣтити ще одинъ весѣльный звычай. Пд

сля весѣльнои вечерѣ молодый сѣдas на лбжко, а передъ

нимъ покóрливо став молода и чекае его приказу. Мо

лодый простягав ноги а молода роззувае ему чоботы, зъ

правого чоботу выпадають грошѣ а зъ лѣвого пуга. Се

ознака того, що коли жѣнка буде доброю, слухняною, то

мати-мe вóдъ чоловѣка нагороду, а якъ нѣ, то нехай

чекае кары.

Зъ звычаѣвъ на свята, якъ на Рóздво, на масницю,

Великдень, прикметного мало; вapто уваги хиба свят

коване четверга передъ квѣтчаною (зеленою) недѣлею

(себъ то передъ Трóйцею). Се свято зоветь ся „семи

комъ“. Въ сей день парубоцтво и дѣвчата, повбирав

шись въ найлѣпшу, яку мають, одежу, вбирають ся де

будь коло молодои берези. Парубки зрубують береву, дѣв

чата вбирають еѣ стрѣчками и квѣтками и тодѣ усѣ

гуртомъ спѣваючи, несуть вѣ на лугъ.

Тутъ зъ нарваныхъ квѣтокъ и зѣля сплѣтають"ве

ликій вѣнокъ, а въ серединѣ его хрестъ. Вѣнокъ вѣ

шають на березу, тодѣ два паробки пóдходять до берези

въ двохъ бокóвъ и въ одну ту саму хвилю цѣлуютъ

хрестъ въ двохъ бокóвъ, поцѣловавши хрестъ, здóймае

коженъ зъ нихъ у себе въ шiѣ власнй хресты, мѣня

ють ся ними, цѣлують ся, и вóдъ того часу стають на

вѣки вѣчнй друзяками, побратимами. И вже, крый Бо

же, посварити ся имъ коли! себъ бувъ тяжкій на вѣки

грѣхъ. Тодѣ усѣ сѣдають округъ берези, ѣдять яечню,

а потóмъ спѣвають пѣснѣ и танцюють, доки не зайде
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сонце. Якъ зайшло сонце, березу несуть въ село, а дѣв

чата, кожда зъ вѣнками на головѣ, идуть до воды, чи

до озера, чи до ставу. Тутъ кладуть вѣнокъ на воду и

кожда пильну6 набрати въ жменю посередъ вѣнка воды

и вмывати ся нею. Потóмъ кидають вѣнки далеко на во

ду и спостерегають, якій вѣнокъ потоне, а якій плисти

ме? Чій вѣнокъ потоне, та дѣвчина того року помре.

Жереломъ народныхъ пѣсень, крыницею ви вмѣсту

есть природа краю, духова истота народу и пережита

нимъ исторія. Народна пѣсня есть той „ковчегъ“, де ле

жать и народна духова природа и физична природа краю,

народнй вѣрованя и свѣтоглядъ; хочь треба мовити, що

народна филозофія ще лѣпше вызначаеть ся въ приказ

кахъ.

У Великороcдвъ народна поeзія доволѣ велика и

рóжностайна, хочь верно ви, найпаче тыхъ пѣсень, що

належать до сивои давнины, бóльшь позичене, нѣжь са

мостóйне, н. пр. цѣлый цикль пѣсень про „Владимира

краеное Солнишко“ всть нѣщо инче, якъ переробленй

позички про украиньско руского князя кiѣвского св. Во

лодимира. Позички въ народнóй поeзіи бравъ Велико

росъ вóдъ своихъ сусѣдъ, бравъ ихъ и зъ Сходу и въ

Заходу, бравъ въ Европы, та чи не бóльшь ще взявъ въ

Авіѣ. Мушу сказати, що такихъ позичокъ не треба ста

вити въ докóръ народови, бо майже чи в въ свѣтѣ та

кій народъ, щобъ у словесныхъ творахъ его не було чо

го позиченого, перенятого у другого народу. Рисы похо

жости здыбаемо найбóльшь въ тóй вго словесности на

роднóй, яка чѣпляеть ся або ще доисторичныхъ часóвъ

або до митóвъ. Певна рѣчь, що въ доисторичнй часы,

коли на свѣтѣ було ще не богато людей, коли у нихъ

була одна загальна вдтчина, то були загальнй и погля

ды; вони вóдбили ся въ народнóй словесности и" рисы
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ихъ пбшли въ поколѣня въ поколѣна. Дальшóй похо

жости рисъ въ народнóй словесностн допомагали кому

никаціѣ народóвъ и рóжнй межинароднй стосунки; вкóн

ци похождсть рисъ залежала и вóдъ вплыву природы,

н. пр. и на Русина и на Словака и на Поляка и на

Угра природа Карпатóвъ робить однаковe вражене въ го

ловныхъ его рисахъ. Останными часами ученй люде

спостерегли н. пр. похождсть въ казкахъ народныхъ у

народбвъ захóднои Европы, хижакóвъ Африки або у

мешканцѣвъ Полинезiѣ. Треба вважати ще й на те, що

эгодя н. пр. въ періодъ исторіѣ середныхъ вѣкóвъ по

чавъ ся вплывъ на народню поeзію писанои литературы и

найбóльшій вплывъ спостерегаемо тутъ византійскои ли

тературы. Отымъ то, опрбчь иншого вплыву въ народ

нбй словесности Великоросовъ, помѣчаемо: вплывъ ви

зантійского письменства черезъ письменство пдвденныхъ

Славянъ, Болгарбвъ и Сербóвъ; вплывъ нѣмецкого дав

ного письменства черезъ Новгородскихъ Славянъ и

вплывъ загального европейского письменства ХVІ. и

ХVП. вѣку черезъ Польщу. Слѣдячи отсей вплывъ, у

ченй люде не признають народнóй (давного змѣсту) сло

весности Великоросбвъ нѣ великои давнины, нѣ само

ст6йности и доводять, що н. пр. великорускй был и н ы

(нѣбы то нашй думы) не належать до часу св. Володи

мира — а зъявили ся вони вже пбcля татарского періо

ду и перенятй зъ византійского письменства. Головныхъ

героѣвъ греческого письменства перетворено въ велико

рускихъ переказахъ въ типы вóдповѣднй народному свѣ

гогляду и припасовано ихъ подѣѣ до такихъ мѣстъ и

мѣсцевостей, що бóльше-менше були вѣдомыми наро

Дови.

Скажемо кóлька коротенькихъ слбвъ про коженъ

рóдъ або вóддѣлъ народнои словесности. Найпер
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ше про казки. Головна риса великорускои народнои

казки выгадка, и така выгадка, що не мае жадного вóд

ношеня до якоибудь историчнои дѣѣ. Мѣсцевóсть, де ве

деть ся дѣя казки, не вызначена; за те фантазіѣ дано

величезный простбръ. До сего циклю належать казки

митологичнй, якъ то про Бабу-Ягу, Кощея, огняныхъ

зміѣвъ и т. ин. Изъ казокъ побытового змѣсту треба

тежь выдѣлити добру половину на казки фантастичнй;

до реального вмѣсту належать хиба казки про розби

шакъ, шахраѣвъ, злодѣѣвъ, жидóвъ, циганъ, солдатóвъ.

Богато е казокъ про звѣрятъ, птащтво; такй казки стрѣ

чаемо у всѣхъ народóвъ; певна рѣчь, що вони належать

до сивои давнины и зложенй ще за того давного часу,

коли чоловѣкъ гадавъ, що животина така истота, що мае

розумъ и мову и не вельми далека вóдъ него. Въ та

кихъ казкахъ переважно иде рѣчь про вовка, медведя,

цапа, пѣвня. Отже коли порóвнати и сй казки до ка

зокъ инчихъ народóвъ, то навѣть и тутъ спостережемо

похожбсть и позичку, н. пр. казка про „Жаръ-Птицю“;

про „Качку“, що несе золотй яйця — прямо повичка въ

нѣмецкого; казки про „Царь-Дѣвицю“, про „Ивана-Ца

ревича” перенятй въ Итальянцѣвъ. Велику силу вели

корускихъ казокъ зóбравъ Афанасьевъ, алежь д. Вели

хановъ, котрый добре знае Азію, запевняе, що зъ усѣхъ

отыхъ казокъ тóлько шѣсть такихъ, якихъ не чувъ вóнъ

у Киргизбвъ.

Был и на м и зовемо переказы и оповѣданя про ве

литнѣвъ, народныхъ героѣвъ. Усѣ героѣ былинъ надѣ

ленй незвычайно великою физичною силою, тóлькожь та

сила у старѣйшихъ героѣвъ непомѣрно бóльша нѣжь у

молодшихъ. Помѣжь такими велитнями помѣтимо Свя

тогора, у его така сила, що вóнъ подужaе пóдняти усю

землю и самъ вонъ великій, якъ гора. Дальше идуть
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Вольга Святославичь, Микула, Самсонъ, Полывинь, Пол

канъ и инчй. Святогоръ ce peпрезентантъ перехожого

житя Великоросбвъ. У Вольги в вдача перевертатись ввѣ

ремъ, птахомъ и рыбою. Микула ще сильнѣйшій вóдъ

Святогора, бо Святогорови не по силѣ пбдняти Микули

ну соху. Въ отсѣй незвычайной физичной силѣ уся за

слуга и слава народныхъ героѣвъ! Зъ-помѣжь молод

шихъ героѣвъ самый популярный Илья-Муромецъ, у его

вже е думки про гараздъ рóднои землѣ. Головна заслуга

его та, що вóнъ полонивъ Соловья розбойника, що не

дававъ вольного проѣзду шляхами въ Кіѣвъ. Отсей Илья

мѣжь инчимъ вызволивъ Кіѣвъ вóдъ татарского царя

Калина. Всѣ останнй велитнѣ былинъ: Добрыня, Чури

ло, Дунай, Соловей, Садко — належать до велитнѣвъ.

Кіѣвскои або Новгородскои землѣ. Цѣкаво уважати пе

реказъ былины про те, якимъ побытомъ вывели ся ве

литнѣ Кіѣвскй: Разъ якось пбшовъ Илья Муромецъ до

рѣчки, щобъ умытись и помѣтивъ, що черезъ рѣчку

переправляеть ся несчисленна сила бисурманóвъ. Илья

гукнувъ до себе своихъ сѣмь товаришѣвъ. Сѣли вони

на коней, почали рубати бисурманóвъ и усѣхъ ихъ по

рубали. Тодѣ Алеша Поповичь перенявъ ся пыхою и

почавъ пиндючитись, пцо вони хочь зъ якою силою спро

можуть ся бити, хочьбы вона й незвычайна була. Нагло

являють ся два рицарѣ и почали бити ся зъ велитнями.

Поповичь обохъ ихъ розрубавъ на двое, але замѣсть двохъ

стало чoтыри; сихъ чoтырохъ порубавъ Добрыня и за

мѣсть порубаныхъ стало восьмеро новыхъ. Илья пору

бавъ и ихъ и выросло новыхъ 16. Тодѣ кинули ся усѣ

велитнѣ на терицарство: вони рубають а рицарства все

бóльше та бóльше; велитнѣ злякали ся, поховали ся въ

печеры та тамъ и скаменѣли. Былины спѣвають на

роднй „сказители“, нѣбы то нашй кобзарѣ. Зустрѣча
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коть ся вони найбóльшь на пдвночи въ Олонецкóй губ.

Татарска неволя внесла чималый датокъ въ народ

ный е п о съ и въ историчныхъ пѣсняхъ найбóльше всла

вляють ся героѣ, що били ся въ Татарами. Ѳсть щепѣ

снѣ про царя Ивана Грозного, Стеньку Рязина. Исто

ричнй пѣснѣ доходять до самого пóзнѣйшого часу, всла

вляючи такихъ людей якъ Потемкинъ, Кутузовъ, Пас

кевичь, алe cй пѣснѣ буде бóльшь правдиво зачислити

до циклю солдатскихъ. Початкомъ салдатскихъ пѣсень

треба, здаеть ся, вважати вѣкъ Петра I. Даремна була-бъ

праця шукати въ сихъ пѣсняхъ якоибудь поeзіѣ, инколи

въ нихъ и жадного розуму не здыбаешь. .

Знатцѣ народнои музики вызнають, що великорус

кй народнй пѣснѣ мають свою музичну вагу, але по

мѣжь ними нема пѣсень сольовыхъ, та що усѣ вони

гуртовй, спѣвають ся хоромъ, а пѣсня на сольо входить

въ хорову (гуртову) лишень яко головный голосъ. Ин

чй знатцѣ спостерегли, що въ мотивахъ (мельодіи) на

роднои пѣснѣ есть похожóсть на мельодію пѣсень дру

гихъ народóвъ, н. пр. голосъ пѣснѣ. „Мы просо еѣяли“

зустрѣчаеть ся въ народныхъ пѣсняхъ Индіѣ, а голосы

народныхъ имндвъ позичено зъ голосбвъ Грекóвъ.

Вже хочь якй короткй нашй замѣтки про етногра

фію Великоросбвъ, але зъ нихъ помѣчати можна, що

помѣжь сего народу скрбзь панув темнота, бракъ мо

ральности, забобоны, щось нехристіяньске, хижацке... Не

виноватимо мы за се народу, хоть и не выправдимо ли

хихъ бокóвъ его житя самыми тóлько убожествами...

Только свѣтъ и воля спроможуться колись перетво

рити великорускій народъ и выплекати въ него народъ

Европы и христіяньства.
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Бѣлорусины.

Предками сочасныхъ Бѣлорусинóвъ були тй сла

вянскй племена, що лѣтописи згадують пóдъ назвами

Кривичѣвъ и Дреговичѣвъ. Хочь не маемо певныхъ до

казóвъ, що назва Бѣла Русь всть назва народна, але такъ

мcжна гадати вже въ того самого, що були народнй на

звы Чорна Русь, Червона Русь. Историки не довели ще

напевне, въ якого часу выступае впершь назва Бѣла Русь.

По деякихъ чужоземныхъ актахъ ще року 1471 гово

рячи про московского царя Ивана П. споминаеть ся на

зва Бѣла Русь. Въ латиньскихъ актахъ назвуАlba Кus

siа здыбуемо въ ХVІ. вѣку; величання-жь московского

царя державцемъ Великои и Бѣло-Руси вжито вперше за

часу нападу царя Олексѣя на Литву, себъ то въ о

станныхъ рокахъ першои половины ХVП. вѣку.

Выслѣджоване Бѣлорусинóвъ яко етнографичнои

одиницѣ почалось на нивѣ польского письменства ли

шень въ ХІХ. в., за нимъ вже пóшло й російске пись

менство; на лихо, нѣ польскй нѣ російскй eтнографы,

стежучи бѣлоруску eтнографію, не вздержались вóдъ

властивыхъ имъ тенденцій. Польскй письменники, по

чинаючи вóдъ Линдого и не минаючи Рипиньского и

Нарбута, уважали, що Бѣла Русь всть чаетина Польщѣ.

Правда, що Нарбутъ-майже чи не першій въ польскóмъ

письменствѣ-зрозумѣвъ похибки и грѣхи Полякóвъ про

тивъ Руси и натякавъ, що часъ вже выробити помѣжь

Полякóвъ а Русю такій братерскій modus vivendi практич

ного житя, за якимъ два братерскй народы працёвалибъ

и жили не то, що не шкодячи оденъ одному, а навѣть

4
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такъ, щобъ праця надъ розвиткомъ національнои куль

туры и освѣты одного народу вплывала користно на

розвитокъ и другого народу. Те насѣне, щокинувъ Нар

бутъ хочь и не заклякло зовсѣмъ, але мусимо сказати,

занадто туго сходить и зрастае посередъ польскои инте

лигенціѣ,oсобливо въ Галичинѣ. На сѣй нивѣ Русины дав

но попередили Полякóвъ. Російскй eтнографы такъ само

нехтують Бѣлу Русь яко самостойнуетнографичну народ

ндсть и хочь Бѣлорусины и краиною и ви природою

якъ своею постатью, видомъ, мовою, свѣтоглядомъ вы

разно вóдрóжняють ся и вóдъ Русиновъ и вóдъ Поля

кóвъ и вóдъ Великоросóвъ, о тóмъ ще й доси Поляки,

мрѣючи гадкою про Польщу вóдъ моря до моря a Мо

скалѣ беручись объединити „въ адну веру и въ адінъ

велiкий руский народъ“ усю люднóсть вóдъ Карпатóвъ

по Сахалінъ, Гератъ и Цареградъ, не вызнають Бѣло

русинóвъ за вóдрубну народнóсть. По деякихъ російскихъ

навѣть науковыхъ книжкахъ часто густо можна читати,

що назва Бѣла Русь всть тóлько географичнымъ термі

номъ, котрый не мае жаднои eтнографичнои ваги. Ли

шень поодинокй ученй російскй якъ отъ п. Пипинъ

останными часами почали и Бѣлу Русь трактовати яко

окрему народндсть.

Исторія Бѣлои Руси иде у купѣ и тѣсно зъеднана

зъ исторіею спершу Украины-Руси, потóмъ Литвы, далѣй

Польщѣ а нарештѣ зъ исторіею Росiѣ. Тымъ то и на

мовѣ и на духовóй истотѣ Бѣлорусинóвъ и на культурѣ

ихъ выразно вóдбивъ ся вплывъ усѣхъ отыхъ сусѣд

ныхъ народбвъ и ихъ культуры, себъ то Русинóвъ, Ли

товщѣвъ, Полякóвъ и Великоросóвъ. Найбóльшимъ и

найкористнѣйшимъ вплывомъ бувъ вплывъ Украины

Руси. Найменшь замѣтнымъ вплывъ Литвы, найбóльшь

шкóдливымъ вплывъ шляхотскои Польщѣ и бюрократич
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нoи Росiѣ. Литва, якъ се добре вѣдомо кождому, кому

вѣдома исторія, зъеднавшись въ Украиною, хочь и вер

ховодила въ политичныхъ справахъ, але въ культурно

му становищи сама пóдлягала вплыву Украины-Руси,

бо руска освѣта, цивилизація и культура стояли тодѣ

далеко высше нѣжь литовска. За часу Ягайла Польща

зъеднала ся въ Литвою; не була отся унія мбщною, бо

була лишень зверхною; въ житю внутрѣшному майже

ще два вѣки Литва тримала ся вóдрубно вóдъ Польщѣ,

а руска освѣта и цивилізація панували по Литвѣ. Зъ

початкомъ ХVІ. в. бере перевагу религійный политич

ный и культурный вплывъ Польщѣ и починаеть ся и

по Литвѣ и по Украинѣ-Руси и по Бѣлóй Руси ополя

човане шляхты и латинізація религіѣ: руска шляхта

зрѣкаеть ся рóднои народности и вѣры и стае чужакомъ

рóдному краю и народови.

Бѣла Русь пóдлягши пóдъ Росію, не могла зустрѣти

тутъ жадного засобу, щобъ спріявъ розвитку народныхъ

вóдмѣнъ, розвитку бѣлорускои eтнографіѣ. Заведене

польскою шляхтою крепацтво истновало по Бѣлбй Руси,

aжь поки его 1861 р. не скасовано скрдзь по Росіи.

Про народню освѣту нѣxто й не гадавъ; навпаки-„воз

соединеніе“ въ православіемъ бѣлорускихъ уніятóвъ ще

бóльше спріяло темнотѣ, а темнота и злиденный eконо

мичный побытъ народу спріяли ополячувaню. Польске

noвстаннs 1863 року выкликало наѣздъ на Бѣлу Русь

російскихъ урядникóвъ обрусителѣвъ. Ся густа хмара

ще бóльшь пошкодила народови; наѣздъ не тямивъ нѣ

мовы, нѣ звычаѣвъ, нѣ свѣтогляду Бѣлорусинóвъ; тымъ

то вгнущаючись на все польске, вóнъ руйновавъ яко поль

ске усе те бѣлоруске, що хоть трохи не походило на

московске; себъ то те що не було польскимъ а було и е

«бѣлорускимъ. Нехтоване и гноблена обрусителями етно
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графичныхъ вóдмѣнъ и тыхъ рóжницъ, що положила са

ма природа и исторія на народъ мимо его волѣ, було та

кимъ лютымъ, що обурювало навѣть панславистóвъ, не

пцо вже запеклыхъ асимиляторóвъ.

Сучаснй Бѣлорусины сидять масою по обшарѣ Ви

ленскои, Витебскои, Миньскои, Могилевскои, частинахъ

Гродненскои, Смоленскои и Чернигóвскои губ. Ѳ вони

и по инчихъ ще краяхъ, але вельми дрдбными оазами.

Усѣхъ Бѣлорусинóвъ рахують близько 31Iе миліонóвъ.

Обшаръ Бѣлои Руси — есть низина зъ пороскидаными

денеде невеличкими горбами. Нѣ гóръ, нѣ степóвъ тутъ

нема, самй лишень гаѣ, озера, мочары, моховй болота,

рѣчки та рóвнй нивы. Рѣчокъ по Бѣлóй Руси богацько,

та користь зъ нихъ невелика, бо не вдатнй вони до плав

бы суденъ. Но що вже — головна рѣчка — Захóдна

Двина, широка вона и быстра, та не глибока, порѣзана

порогами, инде часто перемѣняе корыто течiѣ и черезъ

те не вдатна до шлавбы бóльшихъ суденъ.

Не мовъ якій коштовный килимъ застеляють рóв

нину Бѣлои Руси — моховй мочары; денеде по кра

яхъ мочарóвъ побачите хилявй сосны, або вóльху, а по

серединѣ „зогбь“ — ce така мѣстина, де грунтъ нѣбы

плывае по водѣ; такй мѣстины небезпечнй, пбдъ ними

часомъ така глибина, що чоловѣка въ два буде. Здаеть ся

пцо отей мочары повстали колись въ озеръ. Для меш

канцѣвъ въ отсихъ мочарбвъ жадного зыску нема, а

шкода в; лѣтомъ черезъ нихъ нѣ переѣхати нѣ перейти

не можна; переѣздити по нихъ можна лишень въ зимѣ,

коли добре замерзнуть. Болота по берегахъ рѣчки При

петѣ (на пбвдни Миньскои губ.) займають величезный

обширъ — кóлька сотень тисячѣвъ моргдвъ — сей об

ширъ — зове ся звычайно Полѣсамъ. Полѣce — ce бѣ

лоруска окрыта лѣсами Сагара, де замѣсть пѣскóвъ ма
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емо воду, а по ѣй пороскидованй дрббненькй островки

заселенй людьми. Людндсть ту страшенно бѣдуе, вже че

резъ самe лишень те, що родючои землѣ тутъ мало,

дрóбненькй нивки одна вóдъ однои вельми далеко. Се

лянинъ переходячи зъ однои нивки на другу, мусить

спершу збудовати „мбстъ“, поклавши вóдъ острова до

острова колоды; по колодкамъ вóнъ переходить самъ,

несучи на задѣ соху, а вже волы идуть на налигачи че

резъ воду. Нивки тотй дрóбнй, що часомъ на одного го

сподаря припадае 40 нивокъ по рóжныхъ островахъ; —

и въ тыхъ 40 нивкахъ не буде може и 20 моргóвъ ве

млѣ. Велика сила по Бѣлорущинѣ озеръ, болотъ и мо

чардвъ залежить вóдъ геольогічнои формаціѣ; пóдъ пух

кимъ буйного зерна пѣщаникомъ лежить маргель и гли

на, що не пропускають воды. Зъ сеи-жь причины по

Бѣлóй Руси нѣде нема камяного вугля, за то е вельми

добра глина, найпаче червона по берегахъ рѣчки Витьбы.

Грунтъ Бѣлои Руси переважно пѣсковый, та су

гринокъ; родючій шаръ землѣ вельми тонкій, инде не

бóльшь, якъ на 3 дециметры. Якъ грунтъ такъ и тем

нота народу, а черезъ останне и лиха господарка не да

ють доброго урожаю на збóже; лишень на самбй пбвночи

Бѣлои Руси добре родить ленъ. Климатъ Бѣлои Руси,

якъ прорóвняти его до великорускихъ краѣвъ, що ле

жать по пóдъ такою самою географичною шириною —

буде трохи теплѣйшій, але нездоровый: тяжкій вплывъ

его на здоровe залежить вóдъ низины краю и вóдъ мо

чарбвъ. Досвѣднй люде запевнюють, що велика вогкóсть

повѣтря спріяe poзвитку по бѣлбй Руси того недугу,

пцо зветь ся — к о втуномъ; хочь, певна рѣчь, що

истота сего недугу лежить въ злиденному eкономичному

житю Бѣлорусина, котрому вельми бракуе добрыхъ и

стовныхъ харчѣвъ. Ковтунъ починаетъ ся тымъ, що го
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лову людины обсыпують коростявй прыщѣ, въ нихъ те

че гнбй и склеюе волосе въ ковтунъ. Трапляe cя, що

недугъ роздветь ся такъ, що пороблять ся выразки, по

кривлять ся нóгтѣ на пучкахъ рукъ; иногдѣ недугъ

кинеть ся на очи и пошкодить ихъ.

Пóдъ вплывами великои вогкости въ повѣтрю —

на грунтѣ Бѣлои Руси — вельми добре и скоро ростуть

лѣсы. Пануе по лѣсахъ вóльха, береза, ялина и инчй

Зъ рослинъ кущавиныхъ пануе крушенина, черемшина

и лѣщина; изъ садовины найбóльшь — яблонѣ; помѣжь

ягодами: клюква, черницѣ, суницѣ. Грибóвъ велика си

ла. Зъ лѣсдвъ бѣлорускій нарóдъ не богацько мае ко

ристи: лѣсы плюндрye жидова а разомъ въ тымъ плюн

друе вона економичный побытъ и працю селянъ. Вѣдо

мо, що зъ давныхъ давенъ жидова по Бѣлóй Руси —

такъ само, якъ и по Украинѣ-Руси— жваво помагала

панамъ неволити, рабовати и нищити народъ. Досвѣднй

люде повѣдають, що й за нашого часу по Бѣлорущинѣ

жидова не меншь якъ и колись пе кровь и ссе працю

селянъ. Про се пирше повѣдаемо говорячи про промыслъ

Бѣлорусинóвъ.

Отожь вѣковѣчнй втиски и гнобленя духового ста

ну, експлюaтаціѣ изъ кишенѣ панами и жидовою, до

вели Бѣлорусинбвъ до того злидарства и такъ придави

ли у народѣ енергію, пцо Бѣлорусинъ тягнучи, наче вóлъ,

тяжке ярмо свого нужденного житя, наврядъ чи й га

дав коли про те, якимбы чиномъ выпрягтись въ яремного

побыту и полѣпшити власне жите. Тяжкй умовы житя

вóдбили ся и на духовóй и на физичнóй истотѣ Бѣло

русинбвъ. Гляньте, якъ млаво йде розвитокъ людины

и якъ швидко вона старѣе! Парубокъ Бѣлорусинъ въ

20 лѣтъ выдаеть ся наче украиньскій пóдлѣтокъ, а въ

35 лѣтъ вбнъ выглядaе вже чоловѣкомъ старого вѣку.
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Усе тѣло Бѣлорусина змарнѣле, пкóра зморщковата, си

ла вельми слаба; зъ 40 чоловѣка, парубкóвъ 21 року —

на силу 8 выбереть ся вдатныхъ до вдйсковои службы!...

Вже жь спріяs cкрбзь по свѣтѣ физичндй природѣ

и здоровю людей вóдповѣдный и умственный хóстъ.

Такъ само и Бѣлорусинъ здаеть ся своимъ розумомъ,

або наче недоросла дитина, або знесилѣлый дѣдусь. Ин

коли паробóка на 25. poцѣ вѣку не тямить пораховати

двохъ десяткóвъ. Инчій разъ ведучи розмову зъ Бѣло

русиномъ гадавшь собѣ, що ее чоловѣкъ зовсѣмъ безъ

тямки. Отже — якимъ вóнъ не выдаеть ся пришелено

ватымъ, а прямуе, якъ кажуть, бути „собѣ на умѣ“, и

де можна пошахровати. Що найгóрше шкодить и здоро

влю и добробыту Бѣлорусина, то се — горѣвка; горѣв

ку вóнъ надто вживаs. За тежь у Бѣлорусина не вва

жаючи на его злиднѣ и темноту в така риса, що ѣй

можна позавидовати. Се его щира и глубока любовь до

рóдного краю. Тяжко ему жити на мочарахъ, але нѣ на

що въ свѣтѣ не промѣняе вóнъ своеи батькóвщины.

Що до мовы Бѣлорусинóвъ, то на ѣй вóдбивъ ея

историчный вплывъ сусѣдóвъ и религіѣ. Въ мову Бѣ

лорусинóвъ латиньского обряду чимало зайшло польскихъ

слбвъ. Найбóльшу прикмету бѣлорускои вымовы стано

вить додатокъ з — пбеля д и т на пр. ходзіць, будзіцъ.

Чимъ далѣ на пбвдень — бѣлоруска мова бóльшь а

бóльшь наближаеть ся до мовы украиньско-рускои, тай

и вже биля украиньскои межѣ и на пбвночи н. пр. въ

Черниговщинѣ не всегда по мовѣ можна зразу вгадати

людину — хто вона — чи Украинецъ, чи Бѣлорусинъ.

Въ загалѣ мова Бѣлорусиновъ якъ и мова кождого на

роду мае кóлька своихъ вóдмѣнъ въ вымовахъ. Дотепнй

Фильольоги нашого часу маючи на думцѣ науку и прав

ду, а не тенденцію, на певно довели, що бѣлоруска мова
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такожь самостойна, якъ и украиньско-руска и велико

руска, хочь вона до великорускои мовы трохи и близша

нѣжь до украиньско-рускои.

Бѣлорусинъ любить воду, тымъ то и села свои вбнъ

осаджувавъ биля рѣчокъ. Села Бѣлорусинóвъ хочь и не

такй сумнй якъ у Великоросовъ, а всежь вони вельми

вóдрóжняють ся вóдъ украиньскихъ сѣлъ. Села по Бѣ

лорущииѣ невеликй, инде село складаеть ся въ 6 — 10

дворóвъ. Якъ въ окола такъ и въ серединѣ хата бѣло

руского селянина вельми похожа на хату Москаля, тóль

ко пцо свѣту въ хатѣ тутъ ще менше, бо звычайно въ

хатѣ бувае тóлько двое невеличкихъ вóконъ. Майже чи

не въ кожному третёму дворѣ е жорна, бо млынóвъ тутъ

не знають; звѣстно въ гаяхъ вѣтрякомъ нѣчого не вдѣешь

а пцобъ будовати водянй млыны, треба спершу понасы

пати греблѣ, на се треба и бóльшого кошту и бóльшого

розуму. Одежа Бѣлорусина такожь убога, якъ убога его

хата и господарство. Чоловѣки носять на головахъ за

мѣсть шапокъ высокй повстянй „яломки“ бѣлои барвы.

Сукняна свита, кожухъ, сукнянй штаны — тежь бѣлои

барвы. По барьѣ яломкóвъ можна вгадати въ якои мѣ

сцевости Бѣлорусинъ; починаючи въ Сѣверщины — де

барва руда яломокъ разъ по разъ—чимъ дальше идешь

въ Бѣлорущину — бѣлѣйшае барвою, а въ глибинѣ

краю вже не зустрѣнешь инчои барвы, якъ бѣлои. От

сяжь барва пануе скрдзь и въ одежи бѣлоруского жѣ

нощтва. Жѣноцтво сдягавть ся въ спóдницѣ и „кабаты“;

сей „кабатъ“ походить на украиньску корсетку. Головы

дѣвчата вбирають стрѣчками и кольоровыми косничка

ми, молодицѣ повязують головы бѣлыми полотняными

хустками спускаючи довгй концѣ на плечѣ. Обувають

ся усѣ переважно въ постолы (лапцѣ); чоботы — ce вже

велика роскошь замбжныхъ селянъ. Бѣлорусинóвъ про
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дражнили „мезговиками“, за те що вони ѣдять „мезгу“,

себъ то ту соснову оболонь, що заразъ пóдъ корою. „Мез

гу“ Бѣлорусины шкрабуютъ бóльшь на веснѣ, коли

вона ще мягка; высушують вѣ, потóмъ мелють въ жор

нахъ, або товчуть въ ступѣ и печучи хлѣбъ промѣшу

ють вѣ до борошна. Вже въ сего самого знати, чимъ-хар

чують ся, якихъ истовныхъ харчѣвъ вживають Бѣло

русины. Звычайно у Бѣлорусинóвъ чи й бувае коли

хлѣбъ зъ самого борошна безъ якихъ инчихъ додаткóвъ.

Вживаючи неистовныхъ харчѣвъ, Бѣлорусинъ по не

волѣ мусить часто ѣсти и ѣсть на день 4 — 5 разóвъ.

Бракъ доброи ѣжи есть одною, може чи не головною

причиною тому, що Бѣлорусины богацько вживають го

рѣвки; алькоголь мусить додати организмови того, чого

не додають харчѣ.

Вжежь въ того, що доси говорено, легко спостерегти

собѣ, що Бѣлорусинъ — хлѣборобъ, що промыслу у его

майже цѣлкомъ нема, але и хлѣборобство веде вóнъ

занадто примитивно; звѣсно якъ и скрóзь помѣжь тем

нымъ людомъ; безъ освѣты хлѣборобска культура рѣчь

неможлива. На лихо у Бѣлорусинóвъ и землѣ на oмаль.

Якъ вызволено ихъ зъ крепацтва, себъ то пбеля 1861 p.

то й тодѣ надѣлы землею не вóдповѣдали справдешнóй

потребѣ, алежь за 25 рокóвъ росли новй роботы, а зе

мля не росла. Тымъ то селянин ь мусить брати землю у

панóвъ и часто-густо урожай не верне вму насѣня,

працѣ и платнѣ за землю.Найлѣпше родить жито, овесъ

и ячмѣнь. Ряды-въ-годы уродить збóже такъ, що хлѣ

боробъ спроможеть ся невеличку частину его продати и

за тй грошѣ поновити свою убогу одежину. Найбóльше

зыску дававъ бы ленъ. Такъ и на тe e жидова, щобъ

зыскъ зъ лену йшовъ до кишенѣ не самого працёвника

хлѣбороба, а тыхъ довгополыхъ, пейсатыхъ, що не жнуть,

не косять, а готовe носять.
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Щобъ добре вести хлѣборобство, треба щобъ уся

зброя до сего була доброю, особливо робуча сила: конѣ

й волы. А тымъ часомъ у Бѣлорусинóвъ конѣ такй

слабй на силу якъ и господарь ихъ; добра коняка не по

везе бóльшь 300 кильограмбвъ, а звычайна вага для звы

чайнои конины ce 200 кильограмбвъ.

Зъ животины — бóльшь користнѣйшй для Бѣло

русина вдвця и свиня: вони дають ему сало, мясо, свѣ

тло (лбй) а вóвця ще вовну й футро.

Зъ промыслбвъ — хиба мовити про выробленье

дегтю и смолы; алe й тутъ— черезъ примитивнбсть—

зыскъ занадто малый. Инде по Витебскóй и Могилев

скóй губерніи роблять Бѣлорусины на продажь возы,

санѣ, колеса, дуги, кошики. Бѣльшій розвитокъ мае гон

чарство. Помѣжь Бѣлорусинóвъ доволѣ добрыхъ щеголь

никóвъ, также нѣкуды имъ спродавати щеглу. Головный

промысловый заробдтокъ дававъ-бы Бѣлорусинови сплавъ

плотóвъ у низъ Днѣпромъ до Кіева, Кременчуга, Кате

ринослава и Херсона; также и тутъ усѣмъ верховодить

жидова, а Бѣлорусинъ стaе ѣй наймитомъ, машиною,

котра боса, гола и голодна працюе на користь жидóв

скои кишенѣ. Звѣсна рѣчь, що не тóлько степовй мѣ

ста, а навѣть Кіѣвъ — мають дрова на топливо зъ тieи

вóльшины и березины, що приженуть на плотахъ въ Бѣ

лорущины. Жидъ закуповуе лѣсъ у пана зазделегóдь.

Якъ прийде часъ платити селянамъ податки, якъ при

пруть ихъ урядники — тутъ и вродить ся жидъ въ

своено „запомогою“ и за пбвъ цѣны наймае селянъ

рубати дерево, бовтаючись по колѣна або въ болотѣ

або въ снѣгу. Поблагословить ся на весну, часъ скла

дувати плоты; тодѣ само у селянъ тяжка голоднеча, нѣ

хлѣба, нѣгрошей, а тутъ пóдходить Великдень, треба паски,

крашанокъ, треба й горѣвки. Зновъ жидъ „запоможе“.
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Пóдкупить жидюга хабарами урядникóвъ, за пдвъ цѣны

набере наймитóвъ гнати плоты и понаписуе зъ темны

ми наймитами такй умовы (контракты), що гóршь уся

кои крепацкои кабалы! Перша умова, що грошѣ даезъ

горы невелику частину, а решту тамъ, куды умовились

пригнати плоты. Плывучи Днѣпромъ — часомъ бóльшь

нѣжь шѣсть тыжднѣвъ— Бѣлорусинъ бóльшь того, що

сорочки не перемѣнить, харчye sго въ дорозѣ жидъ а

добре тямлячи, якъ вóнъ любить горѣвку, не скупить

ся спокушовати его. А до того треба завважати, що ро

бота зъ ранку до вечера на водѣ и въ водѣ надае, хочь

кому, жадобы попоѣсти и выпити чарку горѣвки. Жидъ

мае въ запасѣ на плотахъ горѣвку и продае вѣ своимъ

наймитамъ. Пригнавши плоты — якъ почне раховати,

то покажеть ся, що въ инчого наймита усе пбйшло на

горѣвку, нѣ въ чимъ вернутись до господы. И часто

густо въ концѣ Червня, въ Липнѣ, зустрѣнете цѣлй ва

таги Бѣлорусинóвъ, що пригнавши плоты до Херсону

простують до господы пѣшки — бóльшь, якъ 150 миль

два, три мѣсяцѣ, жебручи по селахъ шматокъ хлѣба

„Христа-ради“. И принесе отся голота до дому, за

мѣецъ грошей, повно нужѣ та часто и недугу.

Зъ религіѣ. Бѣлорусины або латиньского або ро

сійско-православного обряду. Були и уніяты, але ихъ

„возсоединили“ въ православными. Цѣлкомъ повный

бракъ у нихъ народнои освѣты (якъ колись польскй паны,

такъ теперь москалѣ — недбалй про народну освѣту)

и темнота сприяютъ тому, що Бѣлорусины разомъ въ хри

стіяньскою религіею тримають ся дечого въ поганьства

и черезъ тe Бѣлорусинъ вважае, що въ Бога е деякй

рисы простыхъ смертныхъ людей. На пр. въ однóй на

роднóй пѣснѣ спѣвають:

„Самъ Богъ меды сиціць

Илья пиво варіцъ“...
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або Самъ Богъ коровай меciць

Пречистая свеціць.

Такимъ побытомъ нема нѣчого дивного, що Бѣло

русинъ въ религійному станѣ не высоко стоить, а про

незвычайнй добрй и лихй! силы тримаеть ся великои

нѣсенѣтницѣ. На пр. Бѣлорусинъ вважае, що небо кру

гла баня зроблена зъ леду, вона впираеть ся своими кра

ями въ море. На небѣ в палацы для Бога и для святыхъ.

Тамъ Богъ сидить на престолѣ та все записуе лихй и

добрй дѣла людей, щобъ було зъ чимъ прійти на страш

ный судъ. Сонце и мѣсяцъ се тй свѣчки, що горять у

божбй палатѣ; а дуга се шляхъ зъ моря на небо;

грóмъ — ce вóдъ того, що Богъ ѣздячи по небу, щобъ

злапати дѣдька, гнѣвавть ся, коли дѣдько десховавть ея;

ховаеть ся вóнъ найбóльшь пóдъ дерево, особливо пóдъ

вербу. Тымъ то за часу грому не треба нѣколи ставати

пóдъ деревомъ. Такій свѣтоглядъ у Бѣлорусинóвъ. Де

якихъ забубоновъ по Бѣлбй Руси — чи не бóльшь ще

— якъ по Великóй.

Святочныхъ звычаѣвъ у Бѣлорусинóвъ вельми бо

гато; помѣжь нихъ всть похожй и на украиньско-рускй

звычаѣ. Найбóльшь розповсюженый звычай: „водити

козу“. Вывернувши на выворбтъ кожухъ одѣгають въ

его якого паробка, приправляють ему роги и водять въ

пѣснею. Дѣвчата вельми охочй ворожити. Ворожити

починаютъ вóдъ першои кутѣ aжь до Водохресту. На пер

шу кутю иде дѣвчина, вымываеть ся въ лазни и вы

мывшись выбѣгае и падаs на снѣгъ, коли на снѣгу

не добре, не рбвно вóдобвть ся постать тѣла, то й чоло

вѣкъ буде такій недобрый. Повечерявши слухають на

улицѣ: въ якому кутку гавкають собаки, туды дѣвчи

на пóде замѣжь. Далѣ становлять на вóкно на нóчь склян

ку зъ водою, коли вода не проллеть ся, то чоловѣкъ бу
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де тверезый, а нѣ — то пяниця. У вечерѣ на Благо

вѣщання дѣвчата зъ цѣлого села сходять ся де-будь на

горбокъ „гукаць“, себъ то кликати весну. „Гукаць“ по

чинають гуртовою пѣснею:

„Благослови Божа Мацірь

Весну гукаці,

Зиму замикаці,

Лето одмикаці.“

Въ Четверъ на страшному тыждни до схóдъ сонця

коженъ Бѣлорусинъ вважае за обовязокъ вымывати ся

чи въ лазни, чи просто въ рѣчцѣ, а жѣноцтво кладе на

дворѣ шматочки мыла на цѣлый день а потóмъ ховае

его въ скрыню. Таке мыло помагае, кажуть Бѣлорусины,

вóдъ урокóвъ.

. Въ Понедѣлокъ на Проводахъ Бѣлорусины справля

ють „радоницу“, себъ то поминки помершихъ. Поминки

вóдбувають ся по обѣдѣ на могилкахъ, а въ вечерѣ въ

шинку або на улици молодѣжъ справляе танцѣ. Тымъ

то Бѣлорусины й кажуть: „На радоницю да абвда па

шуць, па абвдзе плачущь, а у вечерѣ скачущь.“

Бѣлорусины вважають св. Юря патрономъ рослины

и скотины и найбóльшь за всѣ свята шанують Юревъ

день на веснѣ. Въ ранцѣ сего дня усю скотину женуть

на „Юреву росу“, выганяючи скропляють свяченою во

дою и проганяютъ свяченою вербою.

Що до Иванового дня (Купалы) то его Бѣлорусины

справляють на пбвночи такъ само, якъ и Великоросы, а

на пбвдни такъ якъ Украинцѣ, ймучи вѣры, що въ но

чи пóдъ Ивана розцвѣтав папороть; хто дóстане квѣтку

папоротѣ, той вѣдати-мe про всѣ скарбы, якй позакопyвано.

На Петра й Павла помѣжь дѣвчатами справляють

звычай „покумити ся“, для сего треба помѣняти сяякою

будь одежиною.
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Иллею починають ся осѣннй свята. Про се самъ

Илья оповѣщавлюдей ѣздячи по небу, отожь вонъ, якъ

ѣде, то колеса у его возѣ вельми торохтять, тымъ то

на Ильи бувае грбмъ и дощь.

Зъ осѣнныхъ святочныхъ звычаѣвъ варто мовити

про „двядбвъ“, себъ то поминки помершихъ дѣдóвъ,

батьковъ. Сихъ „дзядóвъ“ справляють вперше передъ Дми

тромъ въ четверъ, въ другe пделя Дмитра въ суботу,

врештѣ въ суботу передъ пущеннемъ на пилипбвку.

Передъ першими „дзядами“ захожують ся молодицѣ че

пурити по хатахъ и варити тй самй стравы, що варють

на похороны: кутю, млынцѣ, кисѣль, кашу. У вечерѣ

уся родина стaе на молитву, потóмъ сѣдають за стóлъ,

тодѣ господарь промовляе до помершихъ :

„Святй Дзяды! зовемъ васъ, ходіцъ до насъ,

Ѳсць тутъ усё, што Богъ давъ:

Чимъ тольки хата богата,

Просимъ васъ — ляціце до насъ.“

По сѣмъ словѣ наливае такъ повно въ чарку го

рѣвки, щобъ вона полилась черезъ край; се, бачте, що

пролилось, те выпють „дзяды“. Коженъ пючи горѣвку,—

повиненъ пролити ѣѣ для „дзядóвъ“, такъ само для нихъ

кладуть особно на тарѣлку кожнои стравы. За вечерею

розмова ведеть ся про самыхъ лишень помершихъ. По

вечеравши — молять ся и нарептѣ промовляють: „Свя

тй дзяды! ляціце щеперь до неба.“

Бѣлорусины ймуть вѣры, "що помершихъ можна

бачити, треба лишень на те вдержуватись довгій часъ

вóдъ смѣху. Одинъ селянинъ, повѣдае народный пере

казъ, цѣлый рóкъ не говоривъ нѣ слова и нѣ разу не

засмѣявъ ся, за те, въ день дзядóвъ, якъ йшли въ ве

чернѣ, вóнъ намѣтивъ, що зъ бовдура лѣзуть у хату

его батько и дѣдъ зъ прадѣдомъ и дядькомъ; але дядь
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ко нѣякъ не мóгъ пролѣсти зъ бовдура въ хату, бо въ

бовдурѣ була занадто мала дѣpка, щобъ черезъ неи прой

шла борона, котру волѣкъ за собою дядько. Се та боро

на, що вóнъ вкравъ за житя тай не признавъ ся про сю

крадѣжь попови на сповѣди. Дивлячись, якъ дядько мар

не пручаеть ся въ бовдурѣ — небѣжь не втерпѣвъ,

засмѣявъ ся въ сего и за тe „дзяды“ розгнѣвались и по

летѣли назадъ.

Въ день Андрѣя (30 Листопада) дѣвчата нѣчого не

ѣдять до самои вечерѣ, а до заходу сонця нѣчого не го

ворять. По вечери йдуть до колодязя, чи до ополонки,

сѣють ленъ, або коноплѣ и промовляють: „Дай Боже

знаць, въ кимъ векъ скоротаць.“ Хто приснить ся тои

ночи — въ тымъ дѣвчина и стане на рушнику въ парѣ.

Про народню поeзію Бѣлорусинóвъ треба мовити,

пцо чи е другій якій народъ въ Европѣ, щобъ у его по

eзія була такъ суще народною, якъ у Бѣлорусинóвъ. Въ

поетичныхъ народныхъ творахъ —на пр. украинско-рус

кихъ, сякъ чи инакъ — а вже брало участь національне

освѣчeне интелигенціѣ. По Бѣлóй Руси сего не було й

нема; освѣчену верству по Бѣлой Руси нѣколи не ста

новили самй Бѣлорусины — у нихъ не булой досѣ нема

писанои литературы, тымъ то авторами усѣхъ творбвъ

народнои бѣлорускои поeзiѣ (казки, переказы, приказки,

пѣснѣ) бувъ и есть самъ лише народъ; вóнъ творивъ и

творить, берѣгъ и береже свою поeзію.

Народна поeзія Бѣлорусина всть цѣлкомъ хлѣбо

робна, аграрна, причина сего лежить въ територіяль

ныхъ обставинахъ и економичныхъ умовахъ а зъ усѣхъ

Словянъ у Бѣлорусинóвъ найбóльшь збереглось такихъ

звычаѣвъ, забобонóвъ и пѣсень, що вóдносять ся до хлѣ

боробства и нагадують споконвѣчну митологичну давни

ну. Помѣжь Бѣлорусинóвъ можна зустрѣти доволѣ лю



64

дей — що знають бога Перуна, бога Ярила, Ладу и на

вѣть повѣдають, яке у якого Бога обличе и постать. По

деякихъ пѣсняхъ згадуеть ся ще богъ Рай, про котрого

жаднои згадки нема въ великорускихъ, або въ украинь

ско-рускихъ пѣсняхъ. Рисы поганьства найвыразнѣйшь

вызначують ся въ обрядовыхъ звычаяхъ и пѣсняхъ, най

паче въ колядкахъ и въ пѣсняхъ на Ивана-Купала.

Бóльшего интересу и уваги вартй пѣснѣ весѣльнй,

якъ и на Украинѣ Руси коженъ весѣльный ступень мае

и по Бѣлбй Руси свои пѣснѣ починаючи вóдъ сватóвства,

заручинъ и далѣ до самого кóнця весѣля.

Здаеть ся жаднои роботы Бѣлорусинъ не справля е

безъ пѣснѣ. Въ сего циклу пѣсень найбóльшои уваги

вартй пѣсни женцѣвъ и найпаче обжинковй. Вжежъ го

ловный змѣстъ такихъ пѣсень — хлѣбъ и урожай; тяж

ка робота въ жнива, тяжка доля женцѣвъ — робóт

ниць и т. инч.

„А на дворе смяркавця,

Семя въ хату збѣpaеця

Тольки нiма пригонніцы

Пригонніцы — нявольніцы,

А у пригоне много няволе,

Заболяцъ руки отъ работы,

Сердзечушко отъ пякоты (спеки)

Головушка отъ жироты.“

Тяжку долю молодои жницѣ въ чуждй родинѣ ма

люе друга пѣсня. Свекруха не пытавть ея: _

„А ци болящь плечки,

А ци болящь ручки

А пытаещь:

Цi много сжала,

Цi много нажала.“

Ѳсть ще у Бѣлорусинóвъ цѣлый циклъ гумори
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стичныхъ жартовливыхъ пѣсень. За ними йдуть сумнй

пѣснѣ про рекрутчину, про тяжке жите жовнѣря. На

родъ зъ досвѣду вѣдае, якъ несправедливо вóдбуваеть ся

рекрутчина, вóнъ спѣвае:

„Гдзѣ пяцъ (сынóвъ) тамъ не взяцъ,

Гдзѣ четыре — убежащь,

Гдзѣ и три — тамъ не брацъ,

Гдзѣ два — не веляцъ,

А у дзеда адзiнъ сынъ,

Тай у рекруты знадобивъ.“

Доволѣ всть пѣсень религійного вмѣсту, спѣвають

ихъ, ходячи въ поздоровленями на Рóздво, новый Рдкъ

и на Великдень.

Скднчимо про Бѣлу Русь кóлькома словами про

звычаѣ, якй справляють въ родинахъ при рóжныхъ вы

падкахъ.

Якъ тóлько родить ся дитина, батько ви повиненъ

купити горѣвки. Породѣлля повинна заразъ выпити до

бру чарку и добре попоѣсти. Хрестити дитину несуть

до попа (у москалѣвъ не инакъ хрестятъ, якъ въ цер

кви, хочьбы якій лютый холодъ не стоявъ тодѣ). При

нѣеши до матери хрещену дитину — кумъ кладе пóдъ

подушку грошѣ „на мыло“ а кума дарye хустку. Хре

стять звычайно до обѣду. За обѣдомъ стравъ и горѣвки

наче на весѣлю. Останню страву, кашу — подав кума

кумови, сей розбивав объ стóлъ горшокъ и взявши собѣ

кашѣ, кладе на тарѣлку грошѣ, за нимъ такъ роблять и

всѣ, хто е за обѣдомъ; грошѣ тй бере собѣ та жѣнка,

яка бабовала. Пдсля хрестинъ справляють „мировины":

баба приносить ту воду, въ якой хрестили дитину и

кропить нею гостей, а гостѣ дарують за тебабцѣ грошѣ.

Зъ весѣльныхъ звычаѣвъ згадаемо лишень деякй.

За свата беруть въ селѣ майже що року того самого чо

5
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ловѣка; треба, щобъ сватъ не бувъ молодого вѣку —

такъ щобъ лѣтъ за 40 — чоловѣкъ тверезый зъ розу

момъ и зъ шанобою вóдъ селянъ. Сватъ прийшовши до

господаря, въ якого хоче высватати дѣвчину, мовить

до его:

„У щебе, господарь, всць товаръ — ледзенецъ

А у мене вецъ купецъ —- молодецъ.

Въ ею годину дѣвчины въ хатѣ нема. Сватъ пы

тавть ся: „А гдежь невесты? Треба попитаць, ці хоче

йона выйці за нашого молодця?“ Поклычуть дѣвчину,

вона вóдповѣдав: „Коли бацько и маці хочущь — дакъ

я пайду.“ Сватъ тодѣ становить на столѣ пляшку въ го

рѣвкою, що вóнъ принѣсъ, и починають частувати. Сей

звычай зоветь ся „дзввку запіцъ.“ За кóлька днѣвъ —

справляютъ змовины а въ передъ день до слюбу у не

вѣсты вóдбуваеть ся „сборный вечеръ“. На сему вечерѣ

„бгающь коровай.“ Инде коровай печуть и въ жениха

и сей коровай молодѣжъ — парббки верхи на коняхъ,

дѣвчата на возахъ, чи саньми, везуть до невѣсты. Не

скрóзь однаково справляють „сборный вечеръ“, инде па

рóбкóвъ не приймають а самй лишень дѣвчата вѣють

вѣнки, спѣвають пѣснѣ, танцюють. Якъ прийде женихъ

— вбнъ зразу не йде до хаты, а спершу посылае по да

рунки, тодѣ вже дружба вводить его въ хату, тутъ ему

приколюють квѣтку — а вóнъ мусить выкупити невѣ

сту. Сей выкупъ беруть дружки. По выкупѣ молодый

бере за руку молоду, обходить въ него тричи округъ

стола и кождый разъ кланяють ея низенько батькамъ

и роду молодои. Тодѣ вже усѣ сѣдають за стóлъ и йде

бенькетъ. Въ день шлюбу першь усего браты молодои,

а коли ихъ нема, то хто иншій въ кревныхъ, „росплѣта

ють косу“, тодѣ молода йде до церкви, а за нею моло

дый верхи на кони. Зъ церкви молодый йде до своихъ
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батькóвъ, потóмъ вже укупѣ въ ними йде до молодои.

Повечерявши молодóй дають убраня молодицѣ, на го

лову надягають ѣй очѣпокъ; молода не хоче, кидае его

пóдъ пѣчь, такъ далѣ свахи беруть очѣпокъ, вдругe и

вдругe надяють его на молоду. Нарештѣ завязують ѣй

голову намиткою. Инде передягають молоду въ одежу

замужнои жѣнки не въ хатѣ, а въ сѣняхъ, черезъ те,

що въ хатѣ поверхъ стелѣ насыпано землѣ й нема про

стору. Якъ передягли молоду, батько ви примовляе до

зятя :

„Зяцечку! даю щебе дочку въ жону не храмую не

слепую. Дай ей лену, проси сорочку, давши жита проси

хлѣба, давши ячменю, спрашивай кашу, коли не послу

шаецъ возьми шовковинку, повяжи на соломенку, та дай

ей хорошенько, а коли и того не послушавць, дай ей

1ужомъ, чтобъ чціла щебе мужомъ.“ Тодѣ вже коженъ

дарyе молодбй, що хто спроможеть ся. Третого дня мо

лодй переѣздять до молодого.

Смерть кого въ семьи — у Бѣлорусинóвъ вельми

сумный выпадокъ, выклыкае щиру журбу и тугу; вы

ливають ся вони въ похоронныхъ пѣсняхъ и голосѣнню.

Похороны зовуть „хавтурами.“ Помершого кладуть не

на столѣ, а на лавцѣ и починають оплаковати причиту

ючи вóдповѣднй пѣснѣ. На пр. надъ матѣрю причи

тують:

„А мая жь ты матушко!

А мая жь ты зязулечко!

Чому жь ты памйорла,

Свою дочку осироціла!

А кабъ ты видзела, знала,

Якая мене доля споткала

Ахъ! устала жь бы ты, устала.“
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Вынесши въ хаты мерця, сыплють, на домовину

зерна жита, а на тому мѣстѣ, де въ хатѣ стояла домо

вина, клядуть хлѣбъ-сдль на те, щобъ помершій ли

шивъ еемью зъ хлѣбомъ-сóльлю, а на тóмъ свѣтѣ бла

ре

гавъ Бога, абы пославъ семьи достатки и таланъ. По

мершого везуть на возѣ тымъ конемъ, якого вонъ най

бóльшь любивъ. Коня веде найщирѣйшій приятель по

мершого, замѣсть поводы привязують рушникъ. Похо

вавши помершого, усѣ зъ попомъ вертають до господы

на поминки, кутя и млынцѣ неминучй стравы на помин

кахъ, а безъ горѣвки поминки — не поминки.

,

— И О. Стодольскій.
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