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Шановні читачі! 

Редакція СловаЦЬКО20 педагогічного видавництва, 
відділу української літератури в Пряшеві, від1іуваючи 

борг перед Вам.и відносно nублікуван..ня фольклористич
ної літератури, яка найбільш н..аблuжує душу народу і 

народом щиро сприймається, вирішила публікувати 

серію книжок наших фольклористів. 

Між перші ластівки цієї серії належить й кнuжка
-~Оf!.оzрафія Михайла Ш.маЙби « ..• А lШl ВАМ 

ВІНЧУЮ ... », яка приносить календарну обрядовість 

русинів-українців Чехо-Словаччини. З багатьох то.мів, 

які автор підготував, публікація npuн,ocитb календарну 

обрядовість, яка торкається зu.мu та весни в житті 
українсько-русинського населення Чехо-Словаччини та 

обширний вступ, в якому автор .моноzрафії торкається 
не тільки календарної обрядовості, але й інших питань 
життя українців-русинів та слов'ян взагалі. 

Хоч редакція і не погоджується з усіма твердженнями 

автора, вон..а вирішила опублікувати вступ .майже в 
nовно.му розсягу, оскільки він торкається не тільки цієї 

книги, але й дальших до видання nідzотованих томів. На 
чита1іеві, uozo культурному рівні залишається розсуди
ти, чи те або інше тверджеНl-lЛ автора сприйме або в 

HbOZO інший nоzляд. 
Отже, шановні читачі, бажаємо вам npueMHOZO 

читання і солодКО20 очікування дальших книг не тільки 

Михайла Шмайди, але й інших наших авmорів-фолыul-
ристів. 

Редакція. 
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ВСТУП 

з давних давен 

Видатні історики досліджували найславніші історичні 

події й життя, звичаї й особливості різних народів голов

ним чином посере;:t:ництвом хронік - л і топ исі в, що пи

сались рік за POKOM~ ЯК, наприклЦ", Нестором «КИ1'вський 

літопис» 1115 р. та іншими історикаМИ-~"lітописцями, які 

збирали матеріа.тrи з різних ДОКУ}1ентів, написів на пам'ят
никах і скелях, із спогадів купців, полководців і т. ~. 
В старослов'янській мові «літо» означає рік, «літопис» 

- оп и С історичних подій за роками. Те саме по-грецьки 

« Х рон О с» означає час, «хроніка» - книга історичних 

подій, записаних рік за роком. Візантійські (грецькі) хроні
ки писані по-грецьки, західноєвропейські - по-",атинськи; 

їх зва.."Іи «анали» - річники (записаних подій). Герман
ськими мовами записано лише дуже мало подій, звичайно 

найстарших. 

Вчені-дослідники і літописці, починаючи Нестором аж 

до Нідерле та дальших вказують на те, що всі руські П.тІе
мена виникали на Дніпрі, де первісно розстеля..'1ася правіт

чизна слов'ян. 

Слов 'янські пращури - народ антів - займали щодо об

сягу широкі степи на захід від Дніпра до Вісли й на південь 

по Дунай і Чорне море. До приходу антів Панонію заселя
ли інші слов'янські племена (Панонія - тепер західна ча

стина Угорщини). Населення старих слов'ян не мало спо
кою. Спочатку воно мусило поступатися перед натиском 
гальських (кельтських) племен, а пізніше і римських легій, 
і відступати аж під Карпати, в результаті чого виникло 

твердження, що ніби колиска старих слов'ян не стояла на 

Дніпрі, а на Дунаї, що вони ніби прийшли не з-понад Дні

пра, а з-понад Дуная. 

Велика територія, що простягалася на північ між Ду

наєм і Карпатами, грекам була невідомою. Геродот писав 
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Автор публікації при ,Юl1исі фольклору в селі Стебник в РoJJ,юві із ее
ля/(U/ІО.М Петром Кучечкою. 

так: «Відомо, що той край знаходиться за Істром (Дунаєм), 

не заселений і не відомий». 

На берегах Тиси, Дунаю і аж по Чорне море грецький 
хроніст Птоломей показує гетів, тобтЬ даків. Літописець 
Пліній пише, що «греки їх називали гетами, а латиняни да

ками». Пізніше їх добули римляни і зроманізували (пола

тинили) на сьогоднішнjх румунів. 
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Прокопій, письменник того часу, 494 р. говорить про 
військо слов'янського народу. Мемамдер їх знав в 557 р. 
під час завоювання візантійських провінцій. 

Коли в Панонію коло 400 р. вдерлися авари, то розділи
ли південних слов'ян від північних. Аварська держава пkля 

200 років заникає. Слов'янське плем'я під Карпатами ви
дихло собі аж до приходу старомадяр - кочового народу 

- кінцем ІХ ст. (896 р.). Вождь Алмош із стотисячною ор
дою разом з жінками й дітьми і худобою поступав на «захід 
сонця» і прибув у Панонію. 

Первісний і корінний слов'янський народ' біля Карпат, 
Тиси і Дунаю - нинішні русини - є потомком великоrо 

народу слов'янського походження, потомком найбільшого 
племені - біло-хорватів. 

Панонія головною своєю частиною належала слов 'янам 
- Велико-Моравській державі, якою володів Святополк і 
його син. 

З приходом старомадяр з ними з околиць Києва прийш

ли русини, тут знайшли своїх родичів - племена, що нале

жали до роду русинів. Русини тоді жили не тільки в Карпа
тах, але й долинах рік Тиси і Дуная. І тоді мадяри знову ви

тиснули ЇХ В гори. Вони стали праст~рими мешканцями гір, 

що признає і Анонім, перший хроніст Угорщини. 

Войовничі старомадяри жахливо знепокоювали своїх су
сідів і Західну Європу, здійснювали на них несподівані на

скоки, аж поки німецький володар Отто в 955 р. не розбив 
їх при Абгзбурзі вщент. Тоді ті мадяри, що залишилися 
вдома в Паноніі, раз і назавжди залишили кочове життя й 
поча.."Іи займатися хліборобством. 

Коли мадяри з своїм вождем Алмошем переступили 

Карпатські гори і прийшли у Панонію, по сей бік Карпат 
володарював князь русинів Лаборець. Крім згадки Аноні

ма1 хроніста угорського короля Бели ІУ, про «дуку» (вла
дику-князя Лаборця) інших історичних джерел немаЕ:. Але 

є про нього перекази.! А перекази інколи містять у собі 

] Переказ говорить, що князь Лаборсць поставився проти мадярської на-
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не менш пів правди , а інколи й цілу. Гомерові віршовані 
перекази про тройську десятирічну війну (археологічні 

розкопки Шліманна про Трою) підтвердили правду перека
зів. 
Після смерті князя Лаборця це руське плем'я жило біля 

річок в оточенні неприступних пралісів. Вони межували, 

здається, з Велико-Моравською державою, кордон якої 
тянувся від Кракова на південь до Земnлина. Цією землею 

ніхто не цікавився і тому її називали «Земля нікого» або 

«Срібною землею». Аж пізніше, коли мадяри витиснули 

руські племена до гір Карпат, цим краєм почали цікавити

ся. Мадярські пани заснували в прикордонні свої колонії 
мисливців, сокольників і псярів королівських, що сторожи

ли біля засік, примушували автохтонних русинів корчувати 

ліси у пралісах, випалювати їх і випалені лісні поляни пере
творювати на врожайну землю. Цей край на латинській 

мові називали «Мархія Рутенорум», тобто «Крайня Русь

ка». Цю назву ця земля дістала, мабуть, тому, що вона бу

ла зовсім на краю угорського королівства. На цій Крайній 

Руській управляли жупани - «крайники», від чого й пішли 
прізвища Крайняки, які зустрічаємо в наших селах до сьо

годні. Та й назви сіл у Шариській області до сьогодні зву

чать Крайня Поляна, Крайня Порубка, Крайнє Бистре, 

Крайнє Чорне. 

На цій землі - «Мархії Рутенорум» - короткий час кня

зював молодий князь Імрих - син першого мадярського 

короля, що прийняв християнство Стефана І. Пізніше дру-

вали, коли вони вдерлися у його книзівство. Переможений силою мадя

рів, він втікає у земnлинські північні гори, де на горі Кам'яна (у тепері

шньому краснобрідському катастрі) мав дерев'яни" мисливський замок. 
Мадяри спіймали його там, де тепер село Чабини і повісили на вербі над 

річкою Свержавою. яка потім дістала назву Лаборець за легендарним 

князем Лаборцем. 

Лаборець. за переказом, часто бував у своєму мис.1ИВСЬКОМУ замку в 

Карпатах, коли туди він ходив на полюванни. Разом з ним тут жила і його 

донька Ярослава. Вона влітку щоранку приходила до річки Свержави. 

Тут умивалася. гуляла по луці, що тяглася вздовж річки. На гі ПСім'ять ця 

лука донині зветься «Під Ярославним». 
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гим князем тут був Борис, син руської княгині Предеслави, 

що була жінкою угорського кородя Коломана. 
Русинів поповнював прилив побратимів на Закарпаття і 

північних комітатів 3емплин, Шариш і Спиш із руських зе

мель разом з руськими княгинями. яких вони супроводили 

як дружина, коли ті виходили заміж за угорських королів 
(Андрій І, Андрій ІІ і вже згаданий Коломан). Також з га

лицьких земель сюди приходили русини, покликані угорсь

ким королем Белою ІУ. бо після татарської навали (1242 
р.) села були спалені, зруйновані. Угорські королі заснову

вали все нові і нові поселення і кликали нових переселенців 

з Галичини і руських земель від Литви. Про це свідчать і 
прізвиська селян, що давали сусіди пришельцям. Так, на

приклад, селян зТорисок прозивають «литваками», бо, 

мовляв, їх предки примандрували сюди аж з Литви. У Су

лині декотрі частини села мають назви за назвами тих сіл, 

з яких з Галичини сюди прийшли люди. Наприклад, одну 

частину села називають Щербівкою, бо там живе кілька 

родин, предки яких прийшли з села Щербівка з Галичини. 
Найбільший прилив руського населення був у друriй по

ловині ХІУ СТ., коли угорський король Людвик покликав 

на Руську Крайню подільського князя Федора Корятови
ча. Той прибув сюди із 40 тисячами русинів з Поділля і за

селив ними Мукачівщину, Маковицю, Бодрог і Крайню. 
Корятович був ВО.l0дарем ужrородської і маковиць кої до

міній. Це була найбільша і остаточна міграція русинів на 

закарпатські землі. 
Русини по той бік Карпат належали до Червоної Русі. Це 

було в часі, коли руси-варити (починаючи Рюриком у 862 
р.) протягом століlїЯ розширили свою державу з півночі 
на південь до південного населення старих слов'янських 

племен. Червону Русь заснував тодішній руський володар 
Володимир Великий (98~1015), держава икого займала, 
крім Центральної Русі, Галичину, Буковину та Закарпат
тя. Після смерті Володимира Червона Русь проіснувала не

довго. Причиною були міжусобиці між його синами й вну
ками. Та найголовнішого удару Київській Русі завдав наїзд 
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татар у 1225 р. Біля ЗОЛОТИХ воріт у Києві трупа~и лежали 
русини і татари, але здобути Київ ЇМ не вдалося. Через 17 
років Київська Русь горіла у вогні 7 а русини збереглися 
ті.,ьки у неприступних, болотами оточених лісах й горах. 

Тоді руські землі поступово почали забирати литовські 
князі. Так ТВОРИ.1ИСЯ литовсько-галицькі князівства, що 
легко попадали у користь Польщі. Литва в тому часі ще 

БУ.lа поганською ;:{ержавою. Поляки хитро-мудро стали 

з допомогою папи охрещувати Литву, домоглися шлюбу 

польської Ядвіги з литовськи~ Ягайлом, якого зробили 

польським королем, і в реЗУJlьтаті заволоділи руськими 

землями. Останнім галицькиYl князем, під володіння якого 

спадали і землі теперішньої польської Ле\fківщини 7 був 
у 1340 р. галицько-во:r.инськиЙ князь Юрій Тройденович . 
На Русі-Україні стали вибухати козацькі повстання. 

Остаточни~ руським повстанням була визвольна війна 

Бог~ана Хмельницького проти ПОJ1ЬСЬКОЇ шляхти. Він, не 

~аючи си.і1, був змушений рішити долю колись вільної Ки
ївської Русі так, що віддав Україну на Переяславській раді 
на волю і свавільство московським царям. 

І так назавжди ПРИРО;:J;НИЙ кордон гірс~ких масивів розрі

зав русиніВ-.lсмків на дві частини. Одна частина ПРИП3Jlа 

під польське володіння, а друга - залишилася в Угорщині. 
Наші русини жили по обох боках Бески;з;ів (на поль

ському боці їх вже переважно розсіяли) і мають спільне й 

глибоке коріння з русинами Київської Русі. Ці коріння зна

ходимо у говірках Пряшівщини, в календарній обрядовос
ті, в звичаях, подібних назвах окре\fИХ сіл, а головне, в мо

ві, яка у нас за.т:rишилася ще й до сьогодні і якою вісімсот 

років тому говорили й писали на Київській Русі. 

В говірках нашого украІНСЬКОГО етносу на Пряшівщині 

вживається аж неймовірно багато тих самих wїїв і слово
сполучень, що ЗЮl'ходи:vю у «Київському літописі» Несто

ра. Наприклад: аци (у нас - «а ци» - справді); зть (хай, 
нехай) - у Нестора: «Ать сам і спить», у нас на Снинщині 

це С.l0ВО зустрічає~ю у колисковій пісні «Ать усний мі, ус

ний!»; біль (біличі шкури - білка - вивірка); у якості дав-
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ніх монетних одиниць: У нас (яка схожість!) до сьогодні 
дрібні ~онети називають «білинки» (Рожківці); Бы�теe 
(щоб ви) - У Нестора: «Аще Бы�теe чоловіці был>>,' у нас 
- «Бы�теe ЗДОРОВЬІ был> •. Підкреслені слова ті ж самі, що 
й у нас: жеБысьь (щоб ти); З8J1ти (захопити в полон); ]Ла
том (золотом); дань (податок); дїтеск (дітей); дну (в сере
дину); єсте (ви є) - у Нестора: «Понеже ви єсте єдиного 
отца и ~атери», у нас - сте (без є): «Сте доБры� люде»; мі 
(мені) - «лучше Бы� мі мерти»; мя (мене): «Молися за мя, 
отче чеСНЬІЙ»; налізти (знайти): від слова «налізти» у нас 
відведене слово «налізне», яке ще донедавна вживали діти
пастушки, просячи нагороду за якусь знайдену річ; на НJI 
(не мене); на ся (на себе); ваПОЛЬІ (наполовину); на нь (на 
них); воли (ану) - у нас ноле; О.'1е (ану); повоз (повозка); 
попове (множина - попи), у нашій говірці теж в множині: 
газдове, братове, кумове тощо; пущати (пускати); по ТJI 
(по тебе); рінь (смуга дрібного каміння біля річки); суть 
(вони є) - «Суть то бозі»; рік (сказав, від слова речі, рек
ти); рО.'ІJI (нива); скора (шкіра); СЬІнове (множина - си
ни); СJl (частку слова «ся» вживали перед дієсловом) - «Як 
понеже МЬІ ся мали», «Хочеш ся бити?»; тать (таж) -
«Тать мі дай!»; тя (тебе) - «И смирю тя З отцом моим»; 
ЦИ (чи) - «Ци своих не мать?» (чи своїх не має). Крім ви
ще наведених слів у Нестора знаходимо ті ж самі словоспо

J"lучення, що й у нас. Наприклад, друrий світ (загробне 
життя) або от мала до велика (розповідати детально). 
Крім цих слів і словосполучень, живих свідків про 

.Київську Русь, ми мали ще й деякі спільні звичаї, напри

клад, похоронні. Про це говорить Іван Мацинський: «Про 

те, наскільки українське населення Закарпаття і Східної 
Словаччини було до 1945 року, а, частково, в силу згада
них причин залишилось одсталим і тепер, свідчить такий 

факт, який не міг не занести в свою книжку «Колокол Го

верлю> Сафонов, радянський автор. Що він говорить? Слу
хайте: Коли після возз'єднання Закарпатської України з 

Радянською Україною Академія наук Української РСР ко

мандирувала туди групу вчених-етнографів для досліджен-
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ня цієї об,lасті, учені прийшли в захоплення при першо~у 

зіткненні з закарпатською дійсністю. І чому? Уявіть собі, 

що етнографи ОДКРИЛИ у хх столітті в дебрях карпатських 

гір рештки Київської Русі. Експедиція не займалася ніяки
ми розкопками. Залишки Київської Русі вона знайшла в 

побуті закарпато-українських селян. Експедиція попала в 

одному гірському ce.:'li на похорони. Односельчани в літній 
день вивозили покійника на кшщбише - на санях t Таких 

похоронів уже декілька століть нема ні в Росії, ні на Украї
ні, ні в Білорусії. З НИМИ ми можемо зустрітись тільки в по

емі «Слово о полку Ігоревім» - ПИСЬМОВОМУ ДОКУ}.:lенті з 

ХІІ століття. Між ХІІ та ХХ століттям лежить цілих вісім 

століть»2. 

Дослі;:І;ЖУIOЧИ український етнос Пряшівщини в 60-х ро

ках на Снинщині у селах Новоселиця і Рунина при кордоні 

з Закарпатською Україною, селяни нам розповіда",и, що в 
згаданих се.,ах відбувалися подібні похорони ще після пер

шої світової війни. (Інформатори: Іван Довгун: 85-річний 

із села Новоселиця, та Марія Чернега, 80-річна із се:та Ру

нина. Подібні звичаї побутували і в селі Руське на Снинщи

ні). 
Дальшим доказом нашого споріднення з Київською Рус

сю і Галичиною є по;з;ібні топографічні назви. Наприклад, 

се.l0 КИЙО8 на Пряшівщині нагадує на.м Київ, Лівів - сто
лицю Галичини - Львів. Також деякі наші СС.-Іа щс до сьо

годні мають означення «руськс»: Руська Воля, Руське, 

Руська Бистра: Руський Потік, Руська Поруба, Руська По
ляна, Руська КаЙня. Подібні назви сіл знаходимо і на інших 

українських зе:\1ЛЯХ. 

Дальшим фактом є те, що наші прадіди в Карпатах по

КЛОНЯ.1ИСЯ тим же поганським богам, що й за Київської Ру

сі. В Києві сини Русі обожали, к.lаНЯ.1ИСЯ і приносили 

жертви :х.ерев'яніЙ статуї з золотим волоссям і срібни~и ву-

1 З ІІРОМОВИ І. М,ЩИНСЬКUГU НСі У(,ї<lНUВЧИХ зага.1ЬНИХ зборах Союзу ук

раїнських трудящих в чер. Дружно вперед. Пряшjв, 1954, X~ 6. стор. 21. 
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сами, що уособлювала наигрізнішого поганського бога 

Перуна, що стояв на горі над містом. 

На Пряшівщині на почссть Перуна його іменем назвали 
деякі вершини і поля. НаПРИКJ1~Д. у Палоті є Перунова ха
ща. вСулині - Перунів діл·'. У Лівівській Гуті є Перунів 
дуб. у Медвежому - Перунова скала. у Боглярці - Перу

нова куля". 
Найголовнішим богом був Сварог - бог Неба - най

більший бог старої релігії наших предків. У КИЇВСhl-~ОМУ лі
тописі 1114 р. наведено міфологічний уривок з грецького 
хронографа Лаляли про Гефеста та його сина Гсліоса. і 
при тім додано пояснення. що Гефест - Сварог - був 80Г

H~M. а за другою згадкою - Геліосом (або Даж60J"()М. себ
то СонцемS). 

Після прийняття християнства на Русі вже не 'Jустрічає
мось із Сварогом або Сварожичем (богом вогню) чи ДЮК

богом (богом Сонця). джерелом всякого даОр.:. Його вже 
заступає Перун. бог блискавок і грому". Та був ще син 

Дажбога. що називався Хорс - бог світл~. :J.:le також під
земним друком. що викликав струси ]СМ.,і7 . lЦ~ (' інше по
яснення. що богом світли і вогню мав бути бог ]-k6a. якого 
пов'язують Ї') староіндійським Сувором. що ()'jначає небо\ 

Дальшим богом був Стрибог. Його і~."я відводять від 
СГРИТИ - нищити. З того здогацуються. що він був бо
гом непогоди. В «Слові о полку lг{)peBi~» вітrи звуться 

стрибами. і тому того бога називали бого~t вітруІ'. 

Всіх тих богів. що уособлювали сонце. вітер. грім. зем

летрус. наші предки бачили. ВI,rР·IУВ<1Л11 їх ТСflЛU Й ХОЛОд. 

бачили їх наС.аіпk.И спустошення. Uи>. богіи пони шинували . 

. ' Н. А. Бескид. Кіірпатuрусская ;:tj1eBHOCTh. Ужгоро,'l. 1929, стор. 60 . 

.j М. МУШИНКіі. ДИВ.: .'Іемківщина. чаСТИН<1II. НhЮ-ЙUРК. iI}H~. стор. 292. 
~ Є. ОНііЦЬКИЙ, М<1Шl УКРііїНСЬК<І СНЦИК.10!Iс;tія. Буенос АЙрt.:с. 1964, CTOr. 

1686. 
(. Там же. 
і Н. А. БескиД, Ц. т .. стор. БО. 
н Є. Онацький, Ц. т. 

ч Є. Онаuький, ц. т .. К". 15. стор. 1851. 
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величали їх, але й боялися, умилостивлювали, приносили 

жертви і оспівували їх у піснях-колядках. 
Дальшими міфічними богами, богинями і всякими мали

ми божками у наших предків були Волос - бог худоби, 
Купала - бог рослинства, літнього повороту сонця і зем
них плодів, Коляда - бог зимового повороту сонця, боги
ня Лада 10 - богиня краси й плідності , Марцина 11 - богиня 

жнив. ЦЮ богиню деінде називали Берегинею, Рожани
цею або Житною бабою. Далі була богиня Весна - богиня 

весни і родючого нового життя, Морена - богиня зими і 

смерті, Хмара - богиня хмар і дошу, Див'яна - богиня 

вод. 

Інші менші божки та богиньки жили у лісах, хащах, а та

кож на обійстю, і діли.'1ИСЯ на добрих і злих духів. До них 
належали: Дідбог - бог роду, Білбог - бог дня, Чорнобог 

- бог ночі. Далі були лісовик, домовик, водник, гонихмар

ник, нечистий дух, нора, перелесниця (або БОГИIlька), ру
салки - водяні німфи, польові РУСЗ-1КИ - доньки богині 

Лади (Ла..lа і Любіша12). 
Цей політеїзм - віра в існування багатьох богів, богинь: 

божків і богиньок наділив ЇХ людськи~и властивостями і 

фантазією, з якими вони 'Іасто виступають у демонологіч
них оповіданнях і повір'ях. 

Коли наші предки наприкінці існування поганської релі

гії Сонце почаJ1И називати не ДажБОГОМ, а просто сонцем, 

то сонце, а також місяць і зірки в їх віруваннях залишили 

нам рештки асірійського культу - культу небесних тіл. Ці 

рештки збереглися у дохри(.-тиянських колядках, приказ

ках і віруваннях. Вихід нового місяця селяни ще й сьогодні 

.Qітають такою приказкою: 
Вітай, вітай, новий кралю, 

141 H<t пuчесть богині ;ІзjJ,и на Шариші є се.lа Ла;ха і lІадомироВ<t. 

11 На почесть БОГИІІі МаРЦИilИ вживають прізвище ~арцишин. ніби син 

богині Марцини. 

12 На честь Любіші - ;{оньки богині Лади - назва.1И с~ла Любіша, Лю
биця. Любовня (на ЗеМП.lині і на Спиші). 
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у прислів'ях та приказках. Все це збереглося в народній 

пам'яті й передавалося з покоління в покоління. Народ 

творив і передавав танці, народний одяг, самобутню де

рев'яну архітектуру - її щедеври - дерев'яні церкви, а в 
них - чудові ікони. Творив і передавав мистецтво народ

них вишивок і крашанок. 

І той, хто полюбив з дитинства велич і красу цього на

родного багатства свого народу, що залишили предки, не 

може зректися свого, історією знедоленого, часто гнобле

ного і битого українського племені лемків під Бескидами. 
Ці звичаї й традиції, пов'язані і переплетені з погансь

кlв1и богами і християнськими святами будуть тяггися чер

воною ниткою у нашій двотомній монографії ЗИМА -
ВЕСНА, ЛІТО - ОСІНЬ. 



17 

Лемки та Лемківщина 

з українських племен найдальше на захід поселилися ру

сини, що їх називають лемками, нащадки давніх слов'янсь
ких племен сарматів, а пізніше вже білих хорватів, що на

селяли гірські масиви Бескидів. 

Вони у давню історичну добу 8КЛИНИЛИСЯ між два 

с.тюв'янські народи - словаків і поляків. Осіли хребти і 

підніжжя середнього або лемківського Бескиду, а частко

во й нижнього Бескиду. По сей бік Карпат - Південна 

Лемківщина, що називається Пряшівщиною (від назви мі
ста Пряшів), тягнеться від села Остурні неподалік Високих 
Татр на схід по річку Ла борець і далі по річки Цироху та 
Уж. В сучасному Пряшівщина сягає по чехословацька-ра

дянський кордон. По той бік Карпат польська Лемківщина 

тягнеться із заходу від сіл Біла Вода, Чорна Вода, Шляхто
ва і Явірки на схід до річок Сяна і Ослави по Лупківський 

перевал аж до міста Стрий і річки Латориця. Далі на схід 

вже ідуть племена бойків та гуцулів. 

Пересічна віддаль на заході через Бескиди від села 

Остурня по Білу Воду на польському боці є ЗО км. А в най

ширшому місці Санок - Гуменне є біля 100 км. Довжина 
від заходу на схід майже ЗОО км. На цій території до другої 
світової війни ще жило біля 450 ООО русинів-лемків. 
Населення Лемківщини взагалі, а на Пряшівщині зокре

ма називає себе русинами (сини Русі - етимологічно - Ру
сі + сини, тобто рус и ни), так, як називалися не тільки в 
Галичині, але далеко в глибині віків і на цілій Київській Ру

сі ще за Володимира Великого і удільних князів. 

Ім'я «русин» вжилося В народній пам'яті на Пряшівщині 

так глибоко. що його важко замінити за назву «лемко», 

яке вжилося по тій бік Бескидів на польській Лемківщині, 

де воно, мабуть, і виникло. 
Самі назви «лемко», «лемкиня» та «Лемківщина» не є іс

торично виправдані, бо їх видумали (від слова «лем») поля-
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ки і безкритично прийняли ми самі. Дехто твердить, що 

с."1080 «лем» (лише) запозичене у словаків. Про частку сло
ва «лем» В нашій говірці треба 1І0ставити знак сумніву. Хоч 

традує.ться, що русини перебрали частку «лем» від c.."lOBa
ків, але це може бути й навпаки. У дохристиянській коляд

ці-пісні, яку ще недавно співали русини-лемки при 'обході 
полів на свято Вознесіння, зустрічаємо частку «лем». 

КаДЬІ ідеме - бога хвалиме, 

Боrа хвалиме, бога просиме: 

Б"'1агос..'10ВИ нам гори, долини, 

Гори, долини - наші царини. 

Не лем царини, та й толоки. 

Обходом, співом поле благословили, 

Богу-Сонцю ся ПОК..'10НИЛИ. 

у чехів є слово «йен», у словаків «лен», у русинів «лем». 

Важко встановити, хто у кого запозичив це слово і замінив 

ті."lЬКИ букви. Завжди буде мати прав;rу той нароfЖ, котрий 

має приорітет на це слово у письмовій формі в літописах, 

хроніках чи аналах. 
З другого боку те, що руське плем'я в Бескидах має 

свою теперішню назву «лемки», «Лемківщина», Є добре, 

бо може відрізнятися своїми піснями, звичаями і говіркою 

від двох інших руських племен - бойків та гуцулів. 

Це мирне п.;rе\f'я русинів-лемків в минулому назива.;rи як 

хто хотів: руснак, угроросс, карпаторосс: малоросс, рутен, 

тільки не називали його справжнім іменем - русин. 

Відносно назв «лемко», «лемкиня» та «Лемкївщина», які 

стали відомими в найновіший час, відомий дослідник п. и. 
Шафарик вважав, що вони були відомі ще в ІІІ та IV сто
літтях (Сарматес ЛЇмнгатес були предки нинішніх лем
ків ),14 

Історична назва для Лемківщини є PYt:bKa земля. Це до-

I~ Slu\'ал!)kе stаrоzіtлоstі, LЇUp. 936. 



19 

казує і документ матрикуляції одного із студентів Лей

денського університету Голандії з ХУІІ столітгя, Він там 
записався як «філзс комес терре Руссіе Сандовієндіс», тоб

то «син лицаря з Руської Сандецької землі»,I; 

Щоб затерти всякі зв'язки цього руського племені, посе
леного ІЮ обох боках Бескидів-Карпат, з Україною, поль

ські історики винайшли нову теорію, що ці русини, мов

ляв, нащадки волохів, які прийшли в Карпати з тепері
шньої Румунії чи Балкану . У міжвоєнній Польщі з новою 
силою розгорілася кампанія за «врятуваня лемків» від 

українізації і приєднання їх до поляків. Польська пресаl6 

виступала з «доводами», що діалект лемків є польським, а 

лемки - етнографічна група польского народу, зіпсована 

зі сходу, У рукописному трактаті «Лемковщизна» ксьондз 

Ч, Войтисак висловив обурення на адресу українців з при

воду «незаконного привласнення _lемків», які, мовляв, 

«зовсім не українці, а польське плем·я«17. 

А що з тими лемками, що на Пряшівщині? Їх деякі сло
вацькі «науковці» знов зараховують до словаків (?). 
Чи може щось краще свідчити про те, що русини на 

руській зс~лі не є нащадками ні волохів, ні поляків, ні сло

ваків, що в них о.!\на і та ж сама віра, що й в українців, одні 

і ті ж самі народні звичаї, одні і ті ж самі поганські боги. 
мова, зразки якої знаходимо у літописі Нестора, назви на

ших сіл? Тут вже зайві антиаргументи! 

На превеликий жаль. русини мають своїх істориків, та 
не мають своєі ком пак т .. О Ї історії. не пізнають «анато
мії» своєї душі. не пізнають самі себе, не знають. яка в них 
багата і славно-сумна історія. А в русинів багата історія і 

багата творчість. Кожна долина на цій маленькій Лемків
щині має своєрідні звичаї, спільні пісні. Кожна долина має 

I~ \1. Брик-Дев·ятницькиЙ. Захована IJранда про .. 1смкіВЩИIIУ. дИВ.: ЛСМ
кіВЩИlНI. ч. 2. Нью-Йорк. 1979. стор. 12 
11' KurieJ Krukt)\/ski. 143. 1()(). 1933. Цитоване ЗiJ: І. Красовський. Чи жи

вуть .1СМКИ на 3аК<tРП<lтті? "Наше слово». Варшава. 14. 2. 1988. 
lї Там же. 
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іншу народу ношу, іншу говірку, а все це разом творить 

мозаїку чудової картини багатої лемківської творчої душі. 

Петро Кемпен у своєму трактаті говорить, що частина 

Червоної Русі в околиці міста Самбора називалася «Русна
кен-ланд») - Земля Руська18 • 

Лемківщина була, мабуть, на сто років раніше похреще

на, ніж Київська Русь в часі Володимира Великого. Піс..'Тя 
розпаду Велико-Моравської держави християнські монахи 

після смерті солунських братів Кирила і Мефодія, що були 

вигнані латинсько-ні~ецьким єпископом Віхтингом, зупи
нилися, правдоподібно, у князя Лабірця. 

Відомо, що польський король Болеслав Хоробрий чека

нив власні монети-«динари» з кирилічними написами, і що 
вже тоді, перед сто роками, у Кракові були єпископи схід
ного обряду Прохор і ПрокопіЙ 19 • 

Русини-лемки жили в малих сільцях між горами, порос

нутими буковими і грабовими лісами й березовими гаями. 

Далі на захід тяглися вже смерекові і соснові бори. Поміж 
гори теК.j'ІИ потоки і невеличкі річки. А в вузьких гірських 

долинах були села з дерев'яними хатинками, в давнину з 

дим'янками2О , покритими жупою, сашом (очеретом) і дра
ницями, в оточенні садків фруктових деQев. А на беріжку 
над селом стояла дерев'яна церковця (пізніше і кам'яна) з 
цибулястими вежами. їх будували сільські майстри-само
учки без жодного цвяха. А в них на стінах висіли ікони, на

мальовані сі"lЬСЬКИ~И дячками-самоука~и на дерев'яних, 

сокирою витесаних дошках. 

А поряд з дерев'яними хатами і церковкою в окремих се
лах гуркотів водяний млин, фолюш21 чи валилоZ2 , а в хатах 

18 Літтер, Нотіцен бетрефеliЦ ;tie Мадярішен УН;І Саксішен діалекте ін 
Унгарн унд Сібен бирген. С-Петербург. 

19 М. Брик-Дев'ятницький, Захована правда про Лемківщину. Див.: Лем

ківщина, ч. 2. Нью-Йорк, 1979, стор. 13. 
2() Дим'янка - хата без комина. 

21 Фолюш - ступа на прасування сукна. 

22 Валило - менше від фо,:юша, де замість ступ сукно гладила ті,lЬКИ во
да. 
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було чути ступи-оліярні, малі товчки для панцаків, в сінях 

гуркотіли ручні млинці-жорна, а в зимі у хатах тріскотіли 
ткацькі верстати. 

Біля хат тяглися плетені тини-плоти з .10ЗИННЯ ЧИ З ліщи
нового пруття. На колах плотів висіли глиняні глечики. А 

далі від хат були повітки і обороги з сіном. 
Русини-лемки жили дуже бідно. Орали кам'янисту твер

ду землю дерев'яними п.лугами, яка приносила малий вро

жай. Та й цю землю ділили далі між своїх дітей, і вона була 

порізана на вузенькі смужки. Великого заробітку не було. 
Хіба десь траплялося різати сяговину, дерево, дехто в лісах 

палив дерев'яне вугілля або тесав шліпери-підвалини під 
зCЧtізничні колії. Влітку вони ХОД+lЛИ на жнива аж за Тису і 

Дунай, а взимку чоловіки із Спиша ішли дротарювати. Хо
дили по цілій Європі, так, що з них дехто володів і кілько

ма чужими мовами. 

Села були одне від одного ізольовані, бо не було доріг. 
Внаслідок того молодь женилася тільки у своєму селі, щоб 

таким чином придбати кусок поля. Тоді доходило до того, 

що ціле село було одна велика рідня. Всі були навзаєм 
плем'янники і плем'янниці, тітки, стрийни, вуйки, стриї, 

кожний кожному був сват і всі навзаєм були свояки. І не 
диво, що внаслідок ендогамії часто родилися здегенеровані 

діти, каліки або і діти здорові, та часто нахильні до різних 
хвороб. Такі діти родилися у Новоселиці, Грабовій Розтоці 

на Снинщині. Люди вірили, що цих хворих дітей підкинули 

(вимінили за здорових) перелесниці-богиньки - дикі лісові 
жінки. Батьки таких дітей звертались до шептух, щоб ri 
«відробили» дітей від нещастя. 
Русин любив куточок рідної землі. Любив свою прадідну 

«руську» віру, в якій хрестився, брав шлюб і вмирав. Лю

бив свою національність, народні традиції, які йому допо

магали зберігати себе самого, свою рідну ~юву від націо

нального поневолення і тотальної асиміляції у найтяжчі 

часи. 

Русини взаємно відвідувались, зокрема у зимові вечори, 

де говорили про свої болі і біди, про крихітки радощів, ко-
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ли народився новий нащадок чи було весілля. Русини радо 
брали участь в ярмарках, тограх, в прощах і кермешах 

(кожне село влаштовувало прошу чи кермеш - празник
гостину - в честь якогось святого, що був патроном церк

ви у даному селі). На цих урочистостях відбувався свого 
роду модний огляд народного одягу, з прекрасними вишив

ка.\fИ, і зразу ж було видно, хто з котрої долини. Також бу

ло видно, ХТО звідки походить за говіркою. 

В декотрих селах на Спиші у рокові свята (на Різдво, Ве
ликдень, Русаля) дівчата кожного дня під час трьох днів 
свят одягалися в ношу іншого кольору (в перший день у чи
сто білу, в другий день червону, а в третій день голубу). В 
інших селах були інші комбінації. Жінки у свята одягалися 
у кидлі, оплічата і кожушки. В буденні дні носили старе 

лахміття. На ноги взували керпці. Їх також називали боч
кори (постоли). Багатші носили черевики. Голови пов'язу
валИ хустинами-шаваловками. Чоловіки носили сіраки, гу

ні, багатші і чорні піджаки. Одягались у ногавиці-холоwні 
і дрелихові штани. Обувалися у керпці, черевики і чоботи. 

Сусіди радо кепкували з лемків. Насміхалися з них, щО 

вони - «свічкарі», бо в своїх чугах носили на плечах наві

шані білі торічки, подібні до свічок. 
Серед русинів-лемків виділялися й здібні майстри по де

реву. На саморобних токарнях точили голови до коліс, ку
делі, веретена, точанки на масло, палички, забавки для ді

тей. Виробляли БОj:{ИНКИ, в'ячки, кірці, четвертівки, дійни

ки, берда, стругали дерев'яні ложки, варехи, плели коши

ки. З цими виробами ходили на торги і ярмарки. Декотрі 

здібніші майстри виробляли для своєї потреби й музичні ін

струменти: гуслі, контрабаси, на яких як самоучки навчи

лися грати і ходили по весіллях. 

Русини любили ходити до церкви. У релігійних обрядах 

було щось містичне, народне - близьке їхній психіці. 
Церква для русинів-лемків була єдиною культурною уста

новою в селі. В народній культурі вона була ніби оперою. 

В церкві відбувались богослужби - утреня, літургія і ве
чірня і всякі інші відправи. На рокові свята відбувалися об-
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ходи біля церкви й процесії з церковними коругвами по по

лі. 
Русини, які ходили до школи, де вчилися кириліку, вміли 

співати 3 молитвенників і з «Хліб душі» О. Духновича. Во

ни добре зна..'1ися у церковних книгах: у Псалтирі, в Тріоді 

цвітної і Тріоді пістної, в Октоїху, Требнику та інших. А 
ті, що не вмі.тrИ читати, вивчали на пам'ять восьмогласи, 

тропари і кондаки. Дехто з них знав на пам'ять проспівати 

цілу літургію, утреню чи вечірню. Люди любили слухати 

святе письмо з Євангелія, що в давнину було рукописною 

книгою, переписаною монахами в монастирях, або з дру

кованого, яке привозили сюди з Києва та Львова. 

Освіта русинів була дуже бідною. Колись дітей вчили 

тільки сільські ~ячки у себе вдома. Вчили їх церковну ки
риліку і трохи рахунки. Пізніше вже були півце-учите;rі, 

які співали у церкві і одночасно вчили в церковних школах. 

Звичайно, діти ходили в школу тільки взимку, бо в;Іітку 

було треба помагати батькам - пасти худобу і робити на 

полі. Старші люди ще й сьогодні згадують: «Ходив єм дві 

зими до школи». Пізніше дітям було треба ходити у школу 
вісім років. Після першої світової війни діти, що виходили 
вісім років народної школи, ще якийсь час обов'язково хо

дили два роки по два дні у тижн.і на «повторительноє» нав

чання. 

Грамотні селяни дуже любили читати. Книжку або ка

лендар зберігали як зіницю ока. Не було грошей, щоб мар

нувати книжки. Газети 8 селі одержував тільки священик 

або учитель. 

Лемки люби",и свої традиції, звичаї і народну творчість, 
дуже любили спів. Пісня супроводила русина від колиски 

до могили. Вміли співати чу,;:r.ові, з великою любов'ю до ди

тини, колискові пісні. Дівчата СПЇва..ТJи свої ліричні пісні, 

веснянки, собіткові пісні, весільні і жартівливі вечіркові, 

сумні пісні-балади і пісні nлачок на похоронах. Найкращи

ми народними традиціями були народні весілля. Тут і спів, 

і музика, і плач, і старощиня. 

Жінки-матері виховували своїх дітей ДО чесності, спра-
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ведливості і богобойності, вчили шанувати старших лю

дей. Самі були дуже забобонні і вірили у всякі повір'я. 
Життям русинів-лемків цікавилося багато вчених: 

українці. росіяни, місцеві русини та чужинці. Один з них, 
що описав лемківський край. звичаї та культуру, був про

фесор Н. Панов. Він у «Московських університетських ві

домостях» за 1867 р. надрукував наукову працю «Русское 
население по восточному склону Карпат)), яка в основному 

присвячена лемкам. На нараді вчених Московського уні
верситету 19 грудня 1867 р. праця Н. Панова була високо 
оцінена. Вчений у ній писав: 
«Лемки сильні тілом і духом, могутні і вродливі, великі 

ростом, в русі швидкі, з благородним обличчям, завжди 

життєрадісні. Вони прямолінійні і щиросердечні. чутливі 
до чужого горя, релігійні, гостинні, розумні і дуже терпе

ливі. З охотою беруться до всякого діла і доводять до кін

ця. Якщо лемкові треба кудись їхати або іти - то його не 

втримає ні вітер, ні непогода. Його відвертість і щиросер
дечність підтверджуються і ділом, і словом, він всім бажає 

добра. Добрі люди завжди довірливі, ні в чому не підозрі
вають поганого. Але якщо один раз використати його до

вір'я і обманути - то він швидко міняється і бажання 

помсти кипить в його грудях. 

Не має такої другої людини, як лемко, з якою можна бу

ло б так легко примиритись. Для цього вистачить його 

переконати в сердечному покаянні і він забуває зло, бо 

його серце добре від природи. 

Побожність лемка пояснюється тим, що він живе високо 
в горах, тобто ближче до неба, в оточенні чудес природи, 

яка постійно нагадує йому всемогутнього бога. 

Земля в горах неврожайна, вимагає мозольної праці, 

щоб вродила картоплю і овес - треба постійно звільняти 
її від каміння та валунів. Однак, лемко прив'язаний до 

своєї кам'янистої землі, бо вважає її спадщиною своїх 

предків. Для нього родючі землі на рівнинах не мають тієї 
краси, яку дають рідні гори. Живучи високо в горах, відір

ваний від світу, лемко завжди радий гостям, сердечно вітає 
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їх, запрошує в хату, пригощає та розпитує про новини. Він 

завжди задоволений своєю долею. Йому вистачить кусок 
хліба, навіть черствого, і «чир», зварений з муки, закваше

ний грубо молотим вівсом, і більше він вже нічого не ба
жає. 

З приходом весни виганяють в гори отари, бо там на по

лянах більше соковитих трав, які придають молоку та ви

готовленій з нього бриндзі смак. 
На полонині споруджують кошари, огороджені плотом, 

куди заганяють овець після випасу і залишають на ніч, 

«шалаші» для пастухів та колиби, де виroтовляють бринд

зу з овечого молока, та ночують старші пастухи «бачи» і 
«югаси». 

Восени урочисто зустрічають повернення отари овець з 

полонини до хат. Тут святк'Овий одяг, пісні, танці, тобто ці

лий обряд, який перетворюється у всенародне свято. 

Біля отари бігають гарні, білі, дуже великі собаки, вони 

такі сильні, що кожний може повалити вовка. За отарою 
ідуть, співаючи, гарно вдягнені дівчата, пастухи грають на 

скрипках і сопілках. Похід замикає старший пастух на ко

ні. 

В народі, який живе постійно у спілкуванні з природою, 

чутливо розвинуті метеоролоriчні відомості, не рідко при

крашені поетични~ словом. Запис цих поетичних творів 
складається з .1егенд, саг і казок, в них непосильна віра у 

всеСИ.і1ьні духи, які нібито живуть в горах. 

Легенди своїм походженням приналежні християнству. 
Найбільш популярна легенда, що розповідає про святу Ку

нікунду, якій для спасіння від диких монгольських орд анге

ли збудували на високих скелях недоступний замок, у під

ніжжі якого швидко плине пінистий Дунаєць. 
В іншій говориться, що Кунікунда, рятуючись від варва

рів, ступила на камінь в Карпатах і залишила на ньому від

биток стопи. Є також легенда про ріку Попрад, відкриття 
соліму Величці та інші. Поширені легенди про святого Хо

ана з Дуклі та святих братів Геврасія та Протасія. Про до

християнські часи нагадує багато казок про різного роду 
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духів. На особливу увагу заслуговує казка про «дивоже

НИ», тобто ДИКИХ жінок. Це не звичайні твори, жінки ці із 

звіриним інстинктом та надто лютої вдачі. Їх довгі коси 
розвивалися на вітрі як у фурій, живіт вкритий волоссям .. а 
на голові вони носили червону шапочку. Недобру славу за

воювали собі дивожени тим, що викрадали і підмінювали 

новонароджених дітей, тому їх дуже боялися. ВОНИ прихо

ДИЛИ ДО хати, де народилася дитина, викрадали ЇХ та обмі

нювали на своїх дітей - крикунів. Але їх можна було зму

сити повернути вкрадену дитину і забрати свою тим, що 

підкинену дитину виносили на сміття, били пруттям, кор-
4.,/' • 4.,/ 

мили гнилими ЯИЦЯМИ ЗІ шкарлупою та ПОСТІИНО говорили 

«возьми своє, віддай моє!» Материнське серце дивожени 

не могло знести плачу своєї дитини і вона забирала його, а 

вкрадену повертала. 

В більшості казок мова йде про дорогоцінні скарби, тоб

то поклади в Карпатських горах. В одній ГОВОРJ-tТЬСЯ, що В 

горі Гевонт, що біля Нового Сонча, знаходиться прикова

ний монах, дуже вузький прохід, годі добратись, бо всякий 
v 

вогонь гасне, тому монах жде на ВИЗВОJІителя, якии отри-

має велику нагороду. Такі казки наГ,-lДУЮТЬ нам про бага

тість надр наших Карпат. 

Назва «лемко» не походить ані від місцевості., ані від ро

ду, а від слова «лем», ЯКОГО вживають замість «ЛИШ». Таке 

пояснення може видатися смішним" але BOHl) хjба найбільш 

достовірне. Слово «лем» словацького пох()дження і крім 

Лемківщини його не вживають. Самі леМКlt рідко назива

ються цим іменем, а просто русинами. В деяких місцевос-
.. . 

тях окреслюють ІХ ще по наЗВІ верхнь()г() l1L~ЯГУ «чугонця-

МИ» або «куртяками». Лемки - люди добрі., бережуть вони 

чистоту звичаїв та історії своїх предків. Відірвані від мате

ринського пня - Київської Р)тсі - в от()ченні tІУЖИХ вірою 

зберігають свою тотожність в церкві ~ де -знаходять своє 

пристановище та життєву мудрість. ВОНІ1 шанують обря

ДИ, будують і гарно прикрашують xp(1MI1~ незlважаючи на 
4.,/ 

скрутнии час. 

Охоче відвідують ~10~~~lстирі в Красному Броді та БУКt1-
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нулися додому і почули себе щаСЛИВИ~1И, бо могли на бать

ківському столі ЇСТИ хліб, яким годувала їх рідна мати. 

Каменисті гори., неврожайна земля і важке матеріальне 
. . 

життя компенсується красотою І1РИРОДИ, СВІЖИМ ПОВІТРЯМ, 

чистою водою. Лемко завжди цікавиться новинами, особ

ливо тими, які мають до нього якісь відношення. Однак не 

кожній новині вірить. В лемків своя, лише ЇМ притаманна 

філософія: «3а наших батьків того не було, а добре було 

жити на СВІТІ». 

Лемко радо слухає про нове, але не любить зміну у себе. 

Так, наприклад, комин у хаті корисний не лише для чисто

ТИ, але зменшує риск., і ЛЮДИ бачили в ньому ВИГОДУ, але 

тому., що це нове, ТО каЗсlЛИ: «За наших батьків того не бу

ло, і було добре, ми до т()го не ЗВИКЛИ». З так()ю твердістю 
. .. 

дотримуються І звичаlВ. 

Хліборобство не приносить лемкові великі вигоди, зем

ля родить овес, картоплю і, якщо добре УРОДИТЬ, то Яt.I-. . 
МІНЬ, ЖИТО, пшеницю на горах, але в малих КІЛЬКОСТЯХ, то-. . 
му ()сновним продуктом У харчуваННІ є овес, картопля І ка-

ІІуста. Навіть приповідка каже, що «лемко тоді веселий, 

коли овес і бульба зродить». Ячмінь сіють на пенцаки (тов

чені в ступі) ~ пшеницю на стир,tНку до свят" а жито дода

ють до вівсяної муки на хліб. Лемки їдять вівсяний хліб З 
. ... . , 

Дl)МIШКОК) на ПОJІ()ВИНУ ЖИТНОІ муки, а ІНКОЛИ 1 каРТОПЛІ. 

Дехт() хвалить кукуруд"3у та хліб '] неї" але лемк() не про-
. . . . ... 

f\11НЯЄ ВІвса на КУКУl1УДЗУ" ВІН 11 купує., к()ли ГОЛ()Д докучає, 

і то лише на крупу. Картопля ~ яку називають «бандурка-
. . . 

МИ», І капуста Р()ДИТЬСЯ рясно, р()сте теж льон 1 КОН()ПЛІ. 

Те., чого не дає JICMKOBi земля, Ijіи старається доповнити 

торгівлею вівцями T,l бичками. Весною ідуть лемки в Ca~1-

біРСЬКJIЙ" СТРИЙСІ>КИИ" а деколи і КОЛ()МИЙСЬКИЙ райони, 

купук)ть ()вець з ягнятами. Літом випасають на полонинї, 

а В()ССlІI1 flродають. Це дає найкраlЦИЙ заробіток, бо '3 мо

Л(JК(l робля~гь бринд]у ~ стрижуть шерсть" з якої виробля-
, 

ють одяг., авигодованих ()вець продають на м ЯСО на яр-

марках в СЯНl1КУ, KpOCHi~ Горлицях~ РОГ,lХ, Осіку та ЇНІllИХ 

rvtiCTax. На 611чках 'заробіток менший .. бt) І-Іемає доброї ІІ0-
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роди і відп()відних для них ІlаСОВИІЦ. Другим джерелом за

робітку є фіrJманка, але це тільки дЛЯ тих .. ХТО МаЄ коней. 
Їдуть ДО Тернополя по зерн() .. в Токай за ВИНО~f" в Краків, 
Пешт'І Дебрецен і Кременець 33 іншими товарами. Немає 

сумніву., що такі мандрівки мали певний ВflЛИВ на ()світу та 

поширення кругозору. 

Майже кожна родина лемка fl(1силає ОДНОГО або ДВ()Х 

здорових і М()ЛОДИХ на заробіток в Угорщину. Жінки" муж

ЧИНИ, хлопці і дівчата ідуть жнивувати із серпом. По жни-
. "" 

вах СПІшать додому, вже на СВОІ жнива, а мужчини залиша-

ються молотити. Жнуть" ]вичайно, за п'ятнадцятий, а як 

прийде багат() людей .. то і -за двадцятий cHirl. 
Однак не всім щастило, -заробляли мал(), ДОДОМУ [l0вер-

. .... .... 
талися хворими., СВІИ врожаи пропадав" все заростало" а це . . 
вело ДО гол()ду .. а наВІТЬ смеРТІ годувальника" І ДІТЯМ зали-

. 
шалася СИРІтська доля. 

Не]начний ](lрОбіт()к був від дерев'яних виробів. Лемки 

робили лопати, вила, віялки" ГОНТИ, ЛОЖКИ, к()новки, путні 
. " . 

та ІНШІ реЧІ домашнього вжитку. 

Лемки., як всі горяни, дуже люблять пісню. Жінки співа-
. . 

ЮТЬ ТОДІ .. КОЛ~1 жнуть, сушать СІНО., мелю'гь на жорнах., до-

ять к()рів, тобто при кожній р()б()ті. Від пісні стримує дів

чат лише присутність tlУЖИХ або домашнє горе. Цікаво, що 

співають навіть" коли жнуть" 'Згинаючись ДО землі. Співа
ють в один голос, не перешк()джаючи ОДИН ()дному. Особ-

I.""J • • • 

ливо гарнии СПІВ" коли жнуть при МІСЯЦІ. 

Тихий вечір" tlисте зоряне небо" ясний міСЯІ(Ь, свіже пові
тря - вже саме це має багато чарівн()сті .. що наповнює ду
шу селянина радістю. Ніколи 11існя Тё:1К не хвилює" як вече

рОМ. Хто не відчув тієї краси - хай вийде УВС\lері при світ-
. . .... . 

ЛІ МІСЯІ(Я на flОЛОНИНУ 1 послухає ПІСНІ леМКІВ, ЯКІ Іl()верта-

ються] кошар] молоком" та сопілку і фуярку пастухів. 

Більше такого ніде з}'стріти не ~IІ0жна. До т()го У лемків та

кий звичай, Щ() коли дівчина п()~инає співати яку-небудь 
. " . 

rlIСНЮ~ Т() ту Ж саму продовжує друга .. nOTlM третя І так по 

горах }jесеться одна flісня, OДli~1 ~1ел()дія. Хлопці співають 

мало, [ІРИ роб()ті нїКОJІИ. тільки Прl1 T(lHI~i аб<.) отарі ()вець 
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і то більше грають на сопілках і фуярках. Жінки й дівчата 
. . 

ПІД час танцю не СПІвають. 

Пісні лемків можна поділити на ті, що співают.ь при ро

боті .. в танці .. під {Іас відпочинку .. на весіллі та колискові. Їх .. . . 
СПІвають МІшаною словаЦЬКQ-леМКIВСЬКОЮ мовою, ОСПІВУ-

к)ть petli та події .. ближчі словакам. В них часто зустріча
ються вживані словака~1И імена, як Марця .. Ганця, Яничко 
- найбільш популярні в лемків на Пряшівщині. Зміст пі

сень різн()манітниЙ. Одні оспівують тугу за милим чи ми

лою, другі - радість та любов. Більшість пісень скла-
. ""' . 

Д~lЄТЬСЯ 'j двох частин, в перШІИ ОСПІвана природа, а в дру-

гій почуття радості, щастя або туги чи горя. Відносно мо

тивів .. на які виконуються .. то ЇХ три і ті схожі між собою. 

Пісні ~ що виконують Іlід час танців, теж на половину сло

вацькі, за мелодійністю відповідають ритмові танцю. Вони 

в основному запо'зичені на Угорщині під час перебування 

там на заробітках. 

Нові пісні под()баються лемкам, тому вони вивчають, 

переробляють на свій лад, міняють словацькі слова на лем-
. . . . 

КІВСЬКІ так" що вони ПОЧ,lТКОВО словаЦЬКІ, ПОТІМ словаць-
.. . 

ко-леМКІВСЬКІ І на КІнець стають леМКІВСЬКИМИ. 

Весільні пісні - суто лемківські і словацька стихія не ма

ла на них впливу. В них збережені чисто лемківський дух і 

мова .. оспівана старовинна слава народу та його багатство. 
Далі ідуть колискові., здебільшого теж суто лемківські ме

лодії .. повільні та сумні. В них Ml)Ba іде про дитячу невин

ність" материнську любов та їхнє життя. Поширені теж 

пісні релігійного характеру .. які співають на вечірні під час 
великого посту. Їх зміст відноситься ДО майбутнього .. яке 

. .. . 
чекає людину ПІСЛЯ смеРТІ .. РОЗfl0Вlдає про тимчаСОВІСТЬ 

земних благ .. про роставання душі з тілом. Таких пісень не 
багато" але вони прекрасні за змістом, сумні мелодіями, 

повчальні, і походять .. мабуть .. з дуже давніх часів. 
Хата лемка невисока, чиста, яка тільки може бути в се

лянина. Влітку хати більше часу пусті" бо всі на роботі в 

полі. Тільки в полудень господиня приходить доїти КОР()ВУ, 
. . .. 

q увечеРІ теж СКОРІше за ВСІХ СПІШИТЬ ДО хати приготовити 
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чоловіКОВІ 1 дітям вечерю. У лемків дуже гарний звичай 
ВИХОДИТИ літом на роботу в поле ЧИСТО одягненим .. якого 

. . . 
ДІвчата І ХЛОПЦІ суворо дотримуються. 

Взимку ГОСll0ДИНЯ, донька та молодші діти СИДЯТЬ У хаті, 
. .. . 

прядуть, СПІВL1ЮТЬ, РОЗПОВІдають ОДНІ одному легенди І 

казки, а господар з синами молотять на гумні збіжжя і ли

ше вечером бере участь у розмові з жінками. 

Лемки відрїзняються коротким, легким одягом від тих 'І 

щО ЖИВУТЬ на низині і навіть іНШl1Х мешканців гір. В лемка 

є один одяг .. що зветься «чуга», якого більше ніде немає. 
Вона є на зразок плаlца з довгою пелериною через плече 'І 

закінченою «тороками». Одяг у всіх лемків .. можна сказа
ти, одинаковий .. але якщо придивитись ближче, то можна 
помітити ріЗНИІ(Ю. Лемки в Сандецькому повіті та на по

граниччі з Яселщиною НОСЯТЬ довгі по коліна гуні з білого 

сукна .. не мають верхніх штанів, лише холошні, і форма 

капелюха відрізняється. В ясельских лемків ДО ріки Ви-
• • • .., • • v • 

слок Є 1 чуга" І веРХНІИ ЛІТНІИ плащ .. але чуга з СІРОГО сукна 
з тороками на пелерині і рукавах. Між Вислоком та Бали

городом чуга чорна., з тороками на пелерині. За Балигоро-
. . . 

дом чуга ТОРОКІВ не має" а ЛІТНІ штани одягають лише на 

свята23 ». 

Та хоч русини-лемки на Лемківщині в мин)'лому не мали 
.. .. .. . 

змоги ХОДИТИ в школу" ВІДВІдувати ГІмнаЗll чи УНlверсите-. 
ти., деКОТРІ з тих, що таку змогу мали, стали визначними 

синами свого малого племені і прославили свою Лемківщи

ну. Вони" починаючи ХІХ ст()літтям" перші запалювали 

свічки просвіти, П()ЛУМ'я яких flроблискувал() в темряві на

роду. 

По сей бік Бескидів були такі славні сини лемків і ЧУЖИН-
. . .. 

I~I .. ЯКІ приносили на олтар леМКІВ ПРОСВІТУ: 

ЙОСИФ ДЕ-КАМЕЛІС, нар. на острові Кірас. До Му
ka'-IЇвської єпархії його СПРОВ,lДИВ австрійський кардинал 

Л)опольд Коланич. За походженням грек" він не в()лодів 

2.' За ПСРСДРУКО~1 Івана Красовського в газстj «Наше СЛОВО»~ Варшава .. 
І УХХ ~ NQ 51 . 
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-

жодною слов"янськок) мовою. В Єllархії служив 17 років 
(1689-1706) .. засновував руські шк(.)ли, видав перші друко
вані книжки «КаТlіХИ]ИСЬ» і «Букварь». П()мер у Пряшеві 

8 1706 р. 
ІВАН БР АДА Ч~ нар. у Камйонці на Спиші (1732-

1777), видав перший буквар (як тутешній авт()р). Церковні 
власті виявили в ньому «схізму», буквар було сконфіскова-

1,.1 

но и СП,lлено. 

АНДРІЙ БА ЧИНСЬКИЙ, нар. в Бенятині теперішньо
го МИХ(tлівецького округу (1732-18()9), боровся за покра
Іцання народної долі як ЄПИСКОІІ МукаіІівськ()ї єпархії. 

АРСЕНІЙ КОЦАК. нар. у Буківці (1737-1888), д()ктор 
богосл()вія, магістр н()віціята в Красн()му Броді, автор пер

шої закарпатської «Граматики РУСЬКОЇ», написан()ї у 

1779-1788 рр. 
ІВАН ЮГАСЕВИtl-СКЛЯРСЬКИЙ (1741-1814), (1РИ

крянський сільський дячок, написав три рукописні збірки 

релігійних пісень. Крім них, як перший залучив і світські . . 
ІІІСНІ З н()тами. 

ГРИГОРІЙ ТАРКОВИЧ (1754-1841). перший пря-
• w • • •• 

ШІВСЬКИИ ЄПИСКОll, заслужився у заснуваННІ ПРЯШІВСhКОl 

єпархіальної бібліотеки (1816--1841). 
ІВАН КОВА Ч з Ягра (1764 1834) ~ для пряшівської 

Єllархіальної бібліотеки подарував свою біблі()теку: більш 

як ТисяtJУ т()мів ] рідкісними книгами і географіtlНИМИ кар

тами. За цей Й()ГО добрий вчинок цісар ФраНl~ І нагор()див 

Й{)ГО золотою медаллю2.t. 

ІВАН ОЛЬШАВСЬКИЙ ( ). половину своєї бібіоте-
ки -заповів пряшівській єпархіальній бібліотеці. 

ІВАН РІПА (1764--1851) .. народний вчитель, залишив 
п{) собі два спїваники народних пісень (1821 та 1841 pp.)~ 

досі неопубліковані. 

ПЕТРО ЛОДІЙ, нар. у Збою (!764). помер у Петербурзі 
(1829), автор багатьох наукових праць, студіював у Ве.l1И-

~~ Який пар'lДt>КС! В Ч'lсі найбільшого б()га - CTPLlXY - В 50-х роках дог
М(tТИКИ Майже всю біблі{)теку Д'lли до «макулатури». 
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КОМ}' Варадині (Орадса .. Румунія), а також у Львові .. де був 
ПРОфССllРОМ філософії .. на старосл()в~янську мову пере

клав «Елемента філ()софіе». 

ХРИСТИАНА БАУМАМАЙСТРА. Від 1804 р. був пер
шим деканом Н,1 юридичному факультеті Петербурзького 

університету .. брав участь у СТВОРЮВё:lнні російської філо
софської термінології. Його найбільш відомі праці: «(Логи
ческие Н,lставления», «Теория общих прав»), «ПОЛНЬІЙ К}'Р<: 

филос{)фии» . 
МИХАЙЛО БАЛУДЯНСЬКИИ. нар. у Вишній Ольша

ві (1769-1847), був Ilр()фесор()м юридичн()ї академії у Ве-
ликому Варадині , а опісля на кафедрі політичних наук у 
Б}'дапештянськ()му університеті. В ІН()4 р. виїхав у Р()сік) .. 
В 1813 р. був П()КЛИК,1НИЙ читати лекції ДB()~1 цареВИtІам
БРНТLІМ .. синам імператора Олександра, а C~iMe Миколі .. 
~1айбутньому р()сіЙСЬК{)~fУ цареві .. та його братові Михай
л()ві. В lН19 р. М. Балудянський С'Г,іВ першим ректором 

Петербурзьког() університету. Колишній й()г() учень I~ape

ВИ') Микола став імеІlератор()м'І і Балудянський на корот

кий час був й()г() порадником. 

ЙОСИФ ЗМІЙ-МИКЛОllІИК. нар. у селі Словінки на 
Спиші (1792-1Х41)" маляр, вчився у Краснобрідському мо

настирі .. розмаЛЬОВУВ,1В церкви, ікони. Відома його карти
Н,! про дівочі т{)рги у Красному Броді пропала~ залишилися 

і.пюстрації пр() весілля та похорони"] 1 Х29 р. 
ОЛЕКСАНДР ДУХНОВИ LI, Н,іР. У Т()ll()лі (18()3-

1 ~(15) .. СВЯlцеНI1К" народний будитеJІЬ, псдаг()г і письмен-
. 

• fИК" осн()вопол{)жник першого ЛІтеР,lТУРНОГ() видаВНИ'-ІОГО 
гуртка «Пряшевськое литеР,lтурное з,{веденис» (185()). Він 

. .. 
видав рl·ЗНОГО роду книжки" альманахи" Мlсяцеслови 1 

11"єси: «Книжица читальная» (lХ47)'1 «ДоБР()Дlfтель преви

[llает б()Г,lТСТВ()) (п"єсu, 185()), «П{)здrавленіе Русинов» 

(aJlbMaHax" 1851" 1852 і 1853), «Хліб д\'luі» (м()литвенник). . . 

«КРС:ІТКИИ "Jемлепис для М()ЛОДИХ РУСИН(18)>, «Литературний 

катихизис» (1853) ~ «Молитвенник для русских дітей» і пер

llJИИ календар «МісяцеСЛ()8 для Угорских Русинов» (1 Х54). 
l'ак()ж наlIИС~lВ ряд робіт на латинській мові .. ] них «Исто-

• 



рИЯ Пряшевской еrl(lРХИИ» в перекладі К. KYCT()дiЄB~i 

вийшла в 1877 р. У Петербурзі. 
АДОЛЬФ ДОБРЯНСЬКИЙ. нар. у селі Рудльов. похо

ронений в Чсртижному (lХІ7-19()1)" інжснер~ відомий 

слов"ЯНСЬКИЙ діяч" автор багатьох політично-суспільних 

робіт на російській, фР,tнцу'зькій і німеІ~ькій м()вах. Голов

ніші з ~ІИХ: «Реч ... об адресс» (1861) .. « Прозкт п()литичес

кой программы� Руси Австрийекай» (ІХ7І)., «Н~lимеН()В(:lние 

австро-угорских русских» (1855)~ «Псlртийная жизнь сла

вян в Чехии» (1889). Н,. російській мові вийшли: «Патрио
тические письма» (lR73), «О западны�x границах П<.)дкар
П,lТСКОЙ Руси С() времен св. Владимира» (188(J), «О совре
менном положени и Австро-Угорской Руси» (1885), «Ка
лендарны�й в()прос в Р()ссии И на З~lrlаде» (ІХ94), «ПЛОДЬІ 

учения Л. Н. Т()лстого» та ряд інших. Псевд()нім А. Доб

рянськ()го - Адин і Cpe~Ieц. 

ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, нар. у Крайнім Ч()рнім~ 

ІІОХ. У Свиднику (1819-190(), священик, народний буди
тель і письменник. Писав вірші по-нар()дному. Крім цього 

збереглися вірші на німецькій, польській, угорській і сло

ВС:lцькій м()вах. Свої вірші друкував тільки в ги]етах та ка

лендарях-місяцесловах. tlастина ЙОГ{) віршів була зібрана 

Іваном Поливк()ю під заголовк()м «Веl-Іець из стихотв()ре

ний АлеКС,lНДР,l п. Павловича» (192()). llepe'J тридцять ро
ків І. с. ШJlепеl~ЬКИЙ видав поширений вибір ПОВЛ<.lВИЧО

вої поезії «изБр,lнны� rlроизведения» (Пряшів, 1955" 533 
ст()р.) . 
МИХАЙЛО МОЛЧАН (lНЗ2-187У)~ за пр()фесієк) но

таріус пряшівської консисторії, культурний діяt-І, члеlІ ке-
I.J 

рівництва «Спілки св. И()ана ХI1естителя» та ()ДИН і] за-

сн()вників підпільної ОРГ~lнізаІ(їі «Спілки СВ. Андрія Пер

в()званн()г()>>. В 1871 р. еміГРУВ(lВ в Р()сіl<), де й п()мер. 
МИКОЛА МИХАЛИЧ (ОР<JЛ Татранський)~ публіl(ИСТ" 

l~ікавився також ф()лькл()ром ~ був проrlагаТОР()~1 заСНУВ,lН

ня краєзнавчог() музею і '3БИР,lВ дЛЯ НЬ(1ГО ексrl()Н~lТИ" за

СН{)ВНИК філії «JІітсратурної Сrlілки Пряшівської» .. яка ді-
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яла на Спиші в селі Орябина. Невід()мо .. де нар()дився й по
мер. 

АНДРІЙ ПОЛИВКА, нар. в селі Великий Буковець на 
Маковиці, народний учитель .. склав перший нотований пі-

\,J '-' • • 

сенник, якии ще и ДОСІ залишається в РУК()ПИСl. 

0'"0 ПЕТРО КУЗМ~ЯК .. нар. у селі Фольварк (тепер Страня-
ни) у сім'Ії селянина, учитель і поет .. діяв серед югославсь
ких русинів у Керестурі'! де 1900 р. помер. 
АНАТОЛІЙ КРАЛИЦЬКИИ, нар. у Чабинах (1835-

1894), чернець., етнограф і письменник, автор багатьох іс

торичних" етнографічних та публіцистичних статей. Дру

кувався у місяцесловах, газетах і журнаЛ~lХ. Н<lйкращим лі

тературним доробком Кралицького є повість «Князь Лабо

рець» .. надрукована в журналі «Галичанин» на 1862 р. 
1....1 

Останнім часом вийшла публікація Иолани Голенди про 

А. Кралицького - «Анатолій Кралицький, РО'3відка і ви

брані твори автора» (Пряшів., 1984, 249 стор.). 
ЙОСИФ РУБІИ, нар. в Андрійовій (1838-1919), викла

дач Пряшівської гімназії і культурний діяч. Збирав етно

графічний матеріал і записував фольклор. Иому належить 
опис церКl)В та церковного посуду. Зобов 'язався написати 

«Етнографію Угорської Русі»'І але невідомо., чи цей його 

задум здійснився. В Музії срр у Пряшеві зберігся рукопис

ний збірник пісень. Написав МОНОГР~lфічну роботу «Історія 

Пряшівської гімназії» (1837-1890). 
ЮЛІИ СТАВРОВСЬКИЙ-ПОПРАДОВ, нар. вСулині, 

ПОМ. в Чертижному (1850-1899)~ СВЯlценик і поет. Писав 

вірші на російській мові" статті на теми освіти" етнографії 

та фольклору" друкувався в газетах, журналах і місяцесло-
'""' 

вах. Иого вірші під редакцією Н. А. БеСКИД~l вийшли окре-

мою книжкою «Поезія Попрадова» (Ужгород., 1928). 
АНТОНІЙ БЕСКИД, уродженець Пряшівщини (1855-

1933), доктор" правознавець, громадський діяч., перший гу
бернатор бувшої Підкарпатської Русі. 

ІВАН КИЗАК., нар. уПакостові (1856-1929)" священик 
і громадський діяч, професор і головний наглядач церков-
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них шкіл, освітній діЯ\1 ~ організатор «Русск()го клуба» .. ос
новоположник Руськог() народного дому. В найважчому 
.. . .. . . 

чаСІ дЛЯ РУСИНІВ, в роки мадяризаЦІІ., ВІН складав І видавав 

букварі для Н(lРОДНИХ шкіл 'І молитвенники ДЛЯ руських ді-
\J • 

теи .. календарІ. 
МИХАЙЛО ВРАБЕЛЬ, нар. у Вираві (1866---1923), 

в 1890 р. видав перший збірник народних пісень під нззвою 
«Русский соловей» на базі українського етносу Закарпат

тя" автор « Угорських народних співанок» . В 1898 р. видав 
буквар для закарпатських шкіл. Відомий був і як журна

ліст. В 1899 р. редагував тижневик «Неділя». 
ІВА,Н ПОЛИВКА .. нар. у Березничці (1866---1930)'1 на

родний учитель .. шкільний інспектор" культурний діяч і 

'3бирач народної творчості., видав підручник «Учебна книга 

реальних наук», зібрав і видав вірші О. Павловича «Вінец 

И] стихотворений А. и. Павловича» (1920). 
КОСТЯНТИН МА ЧИК, нар. у Старій Любовні (1875-

1938)" доктор .. суддя" віце-пре'3идент Кошицької Судової 
Т~lбули і член уставного суду tICP, автор багаточисленних 
публіцистичних статей про право та народну культуру в га

зетах «Народная газета»'І «Русский народний голос» і 

в журналі «Право» .. склав і видав «Мадярско-Русский юри-
~ ~ 

дическии теРМИНl)логическии словарь». 

ПЕТРО ФЕЄРЧАК~ уродженець Східної Слова t1ЧИНИ 
'-' 

(МаТИСОВ~і)" в 7()-х рр. Ilсреїхав в Росію. Иого грунтовна 

робота - «Движение наРt)ДНОЙ жизни в Уг()~)ск()й Руси» 

(Одеса" 1888). 
ФЕНДЯ" нар. у Краtіній БИСТРІЙ на Свидниччині, ПОtlат

ком цього століття відвідував пряшівську гіМlfазію" 17-річ

ним поїхав в Америку" де вступив ДО американської армії .. 
служив в Китаї. За свої здібності у Китайсько-японській 

війні став китайським М,lршалом під іменем Гснг Ву-сіянг. 
~ 

И()Г() на'3ИВ,:lЛИ «християнським генерал()м» (<<Руський віс-

ник»~ 29. УІІІ. lЧ37 р.). 
Визначні ПОСТ~lті по Т(JЙ бік Бескидів - польської Лем-

. 
КIВLl~ИНИ : 

ПАВЕЛ "3 Kp()CHL1~ Н,іР. В дру'гій П()}l()ВИНЇ ХУ СТ. ~ був 



професором Краківського університету., відомий у поль

сько-латинській літературі як Паулус Кросноннсіс Рутенус 

або Паул де KpOCHO~ Паул де Руссія. 

ДЕМ'ЯН ЛЕВИЦЬКИЙ, жив в середині ХУІІІ ст., по
ходив з Нової Весі" Ново-Сандецького повіту ~ уклав 
«Сборник ДУХОВНЬІХ стихав и писней» (рукопис має 326 ар
кушів). Серед них знаходиться також одна пісня про пол

тавську битву. Світські пісні мають любовний характер. 

Оцінку цих віршів і пісень опрацював професор Київ

ського університету Омелян Яворський у своєму творі 

«НОВЬІЯ даННЬІЯ для Исторіи Старинн()й малорусской піс

ни» (Львів" 1921). 
ЙОАН ПРИСЛОПСЬКИЙ, '3 Кам'яной, Грибовського 

ГІовіту, священик. Між іншим написав «Ирмологіон»~ 
~ .. .. 

] церковно-слов ЯНСЬКОІ мови на леМКІВСЬКУ rOBlPKY пере-
клав «Псалтирь Давіда» з додатком своїх пояснень. 

ЙОСИФ ГОЙНАЦЬКИЙ, з Верхомлі Великої, Ново
Сандецького повіту (1806--1893)" написав «Хронику церк
вей в Бересті і Полянах», «Населення руського народа 

в Бересті»" «Спис руського населення в Полянах» (1851) та 
. 
ІН. 

ІВАН КОНСТАНТИНОВИЧ" з Крамної, Ясельського 
[10віту (1821-?) ~ написав працю «Описание ик()н В церквах 
русских». 

ІВАН ПРИСЛОПСЬКИЙ, 'j Кам'яної, Гри6івського по
віту (нар. 1831 р.), написав «Сандецьку Русь» (Львів" 1893). 
ВАСИЛЬ MAl~YX~ нар. у Н()вій Весі" Новосандецького 

[lовіту (1837-1935), апостольський адміністрат()р Лемків
ЩИНИ" ПИС,lВ на російській мові. Написав «ПР,lВО супруже» 

та «Право церк()вне». 
I.J 

ВАСИЛЬ ЧЕРНЕЦЬКИИ, нар. у Волі Цеклинській, 

Ясельського повіту ~ в 1837 р." священик, написав «Згадки» 
(1846)~ в яких як оtlевидець описав різню польської шляхти 

Н,l МаЗУР,1Х з rІ()ЛЬСЬКИМИ селянами на чолі з ватажком 

Шольом. 

ОЛЕКСІЙ ТОРОНСЬКИЙ, нар. у Завадці. Саніцького 
повіту ~ в 1838 р., священик" Н,lf1исав «Русини-Лемки» (над-

• 
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руковані в «Зорі Галицькій», Львів, ІХ6() та повість «Ганд

]Я» З життя підбескидського народу (опубліковане в жур

налі «Галичанин» за 1862 р.), заПИСУВ,IВ також народні піс-. .. 
НІ та звичаl. 

МОДЕСТ ГУМЕЦЬКИЙ, нар. у Токарні. Сандовець
К()ГО повіту (lR42-1899), лікар, поет і прозаїк, писав на 

0\,1 0\,1 0\,1...\,1 u 

РОСІИСЬКІИ, ПОЛЬСЬКІИ І НlмеЦЬКIИ мовах, ИОГО твори друку-. . 
валися у галицько-руських видавництвах ПІД псеВДОНІМОМ 

«Марія ()Т Сіона». 

ЮЛІЯН ПЕЛЕШ, наро у Бортному в 1843 р. В 1874 р. був 
настоятелем церкви СВ. Варвари і префектом руської ду

ховної семінарії, деякий час був учителем престолонаслід

ника архикнязя Рудольфа, відвідував гімназію в Пряшеві. 

ВОЛОДИМИР ХИЛЯК, нар. у Верхомлі Великій, Но

восандсцьког() повіту (1843-1893), відомий письменник не 
тільки на Лемківщині і в Галичині, але й в Росії, друкував

ся під псевдонімами «В. Нелях!», «Я», «Я сам», «Лемко

Семко», «Ер()нім Анонім», писав повісті і новели, деякі 

'3 них друкувалися 8 російських журналах: «Слав'янський 

мир», «Русский Вістник», « Илюстрований мир», «Ор

ловський Вістник». Про твори В. Хиляка писав р()сійський 

критик А. Н. Пи"ин. 
МИКОЛА МАЛИНЯК, нар. у Кам"яній, Нов()сандець

КОГ() повіту В 1851 р., ПИС,іВ під псевдонімом «Римлянин», 
«НДМ» та «Кам'янин», найбільш()ю йог() публікацією є 

«Зерна горушичнї», друкувався також у французьких жур

налах. 

ВОЛОДИМИР ЩАВНИЦЬКИЙ, нар. у Климовці, Гор
лицького повіту в 1851 р. , журналіст, був співпрацівником 
. .. 
1 кореспондентом УСІХ ГОЛОВНІШИХ галицько-руських газет: 

«Галичанин»" «Червона Русь», «Прикарпатська Русь». Пи

сав під псевдонімом «ВО», крім статей і фейлетонів йому 

належить «СаМоУtlитель німецького язика», «Хрещення 

Русі»" «Туга за рідним сел()м» та ін. 

АНТІН МЕНЦИЦЬКИЙ, нар. у с. Пельня. Сяніцького 
повіту (1818-18Н7), автор оповіД(іННЯ «Мати МОЯ свами 

сир()тами», надрук()ваног() в «Місяцеслові Господньому». 
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КЛАВДІЯ ОЛЕКСОВИЧ, нар. в. с Кросна (183(}-1916), 
Кроснянського повіту (на українському острові на північ 

від Лемківщини), видала перший в Галичині руський жіно

чий альманах «Перемишлянка» на 1862 р., написала пер
ший сценічний образок для дітей «Гостина св. Николая», 

також баладу «Після Ольдини», п·єси «Запаморочення) та 

«Арендарь»), оповідання «Дві сестрички» (1894) та «Село» 
(1896). Померла 8 1916 р. 
ОЛІМП ПОЛЯНСЬКИЙ, нар. в Яблінці Нижній над 

Стриєм, де його батько був парохом з Лемківщини, свяще

ник, писав язичієм історичні повісті з часів Галицько-Во

линської держави та багато п'єс на лемківській говірці, як 

«Ланка Рурикова» та ін., був авт()ром поеми «Св. Варва

ра)), заарештований австрійцями як москвофіл в 1914 р., 
помер у Талергофі в 1917 р. 
ТИТ МИШКОВСЬКИЙ . нар. у с. Перегримка, Ясельсь

кого повіту (1861-1939), професор богословія, писав міс-
. . .., .. . 

цевим ваРІантом РОСІИСЬКОІ мови та на лаТИНІ, автор етно-

графічної праці «Записки или двевник) (1889-1938) та 
спогадів «Моя ничтожность и мировая война». 

ГРИГОРІЙ ГАНУЛЯК, нар. у Синяві на Сяніччині 
(1883-1945), журналіст і [Іисьменник. І. Франко друкував 

його першу літературну спробу - оп()відання «Я СЯ не 

бою»). Свої оповідання, новели, спогади, рецензії Г. Гану

ляк друкував спершу у москвофільских журналах «Наука, 

«Живая МЬІСЛЬ», «Галичанин» та ін. В 1910 р. він видав вір
ші «Весняні СНИ». В 30-х рр. написав 5() новел і ()повідань та 

десять п'єс для народних театрів. В 1941 р. видав збірку 
~ 

()повідань «За горами, за лісами». Иого псевдоніми: «Іван 

Манчуленко» та «Григорій Марусин». 

ДМИТРО ВИСЛОЦЬКИЙ, нар. у с. Лабова, Новосан
децького повіту ( 1888-1968), журналіст, культурний діяч 
і письменник, працював як редактор у «Лемко-Союзі», 

згодом в «Карпатскій Русі» (США). Його головні праці: 
«Правда о Росії)), «За народну Правду», «Слав"янське 

братство)" «О лемках». Видав лемківський буквар та збір-
. .. . .. .. ..., 

ник леМКІВСЬК(11 поеЗll, прози, драми І всяких ІНШИХ статеи 

• 
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.... 

під назв()ю «Наша книжка». Иого псевдоніми - «Ваньо 

Гунянка» та «Іван Політика». Писав лемківською г()вір

кою. 

ІВАН русинко, нар. у с. Красна, Кроснянеького по

віту (189(}-19БО), учитель, поет та ілюстратор, свої поезії 
• • \",J •• 

писав на леМКІВСЬКІИ ГOBlpI~l.. друкувався переважно в 

«Лемківських календарях» «Лемко-Союзу» в Америці, 

Й()ГО вірші повні любові до свого народу .. до рідної Лемків-
~ . 

щини, иого l1ИСУНКИ Хс1рактерНl ТИМ .. щО представляють 
. . . . 

нам типи селян-леМКІВ .. ЖИДІВ, циган, ІнтелектуаЛІВ .. що 
жили на Лемківщині .. вони є цінним вкладом в лемківську 
етнографію. 

ТЕОФІЛ КУРИЛО, нар. у с. Розділ, ГОРЛИІ~ЬКОГО повіту 

(1891-1945), доктор прав, його праці: «Короткий пере
гляд писателей и журналистов на Лемковині», «О лемков

ских зб()Йниках)~ .. «Ле~1КИ на єпископських престолах Га
лицької Русі». 

БОГДАН ІГОР АНТОНИЧ .. нар. у м. Горлиці (1910-
1937)" найвизначніший ле~tківський поет'І що писав чудові 
вірші про свою Лемківщину на українській літературній 

мові. За своє коротке життя він 8"дав такі збірники поезій: 

«Привітання життя» .. «Три перстенї» .. «Книга Лева». Збір
ки (~Зелена Євангелія» і «Ротація» вийшли посмертно. 

ЮЛІЙ т АРНОВИЧ. журналіст, письменник, етнограф 
..., 

(літерат)"рний псевдонім: «Бескид»). И()го головні публі-

кації «Мова століть на Лемківщині в переказах» (Львів, 

1938), «Ілк)стрована історія Лемківщини» (Львів, 1935), 
«Лемківщина" матеріальна культура» (Краків, 1914). 
НИКИФОР дровняк, нар. в Криниці (1895-?) .. син 

глухонімої жебрачки, ніколи не ходив ДО школи .. славний 
.. ~... . 

"аIВНИИ артист-маляр, иого картини виставлялися на СВІТО-

вих виставках у KpaKOBi~ Штутгарті, Лондоні і Римі. 
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Першопочатки 

За Австро-уг()рської монархії Пряшівщина і Закарпаття 
.... .. v·· 

творили один комплектнии украlНСЬКИИ етнос І ВСІ першо-. . . .. .. . .. 
початки заПИСІВ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ЦІЛО} згадаНОl терИТОрll. 

Збереження фольклору, його народних цінностей 

у письмовій формі в межах цього етносу почалося аж в 

другій rІОЛОВИl-lі ХУІІІ століття. Це були рукописні FJбірни

КИ~ більшість творів в них була релігійног() характеру, та 

все ж ТаКИ зустрічаємось і з світськими темами. Авторами 

цих ПР,lЦЬ були виключно духовні особи (зокрема священи

КИ, м()нахи в м()настирях, а також і '3дібні місцеві дячки). 

Нсlйстаршим фольклорним запис()м, ще) ПОХОДИТЬ З ХУІ 

СТ., є пісня СlрО Стеф,lна Воєводу «Дунаю, ДУН,lIО, чому 

смутен течеш?», записана у Венеції біля Лукава на Барді

ївщині. Пісня зберігається в рукописній граматиці мови 

Яна Благослава. 25 

ПочинаЮtІИ ХУІІІ СТ., на ПряшіВlцині ПРОДОВЖУВ<lЛИ за

ПИСУВаТИ піСljj релігійного характеру. До найдавніших 

3 них відноситься «Московський писеfІНИК» ХУІІІ СТ. з пів

нічн()г() ]аходу Пряшівщини. Пісенник містить 185 текстів 
духовних і світських fliceHb, наПИС,lНИХ Кl1рилицею. 36ір

ІІИК д()сліДЖСfIИЙ Фрuнтішком Тіхим. 2h 

Є ще дальші відомі рукописні збірники: « КаМЙОI-IСЬКИЙ», 

«ПРЯLІJівський» ~ «Нижньотварожський» TLl ін. 

Та ще раніІИС .. Д() П()ЯВИ РУКОПИС}ІИХ пісенних 'Збірників, 

написаних ХУІІІ СТ ... на Закарпатті були відомі так звані 

«Прол()ги» (ПРt)ЛОГ - ]бірник напутливих оповіД<1НЬ і п()

вчань) - книги церковно-істориtІНОГО '3місту ~ основною 

темою яких був опис ЖИТТЯ святих і мучеників. Всі збірни-
.. ... '-' . 

K~i Хt)Ч І наІlисаНI на стаРОСІl()В ЯНСЬКІИ М()Вl, В НИХ ВІДЧУ-
. .. . . 

8аЄТЬСЯ вплив МlсцеВ()1 закарпаl~СЬК()l МОВI1. 

~." М. f\1УUJинка. Огляд дотеперіLuніх д()сліджснь Н3,1 «(Піснею про Стефа
на В(lЄВОД~·)}. (ДУКЛЯ»)~ .f\Г~ .... Пряшіп. 19n2. стор. ll() . 
. ~(1 М. МУIIJинка .. З гли6ИlfИ пікїв. ПrЯІНЇВ. lЧh7. CTOr. 15 . 

• 
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Найстарший '3 відомих прологів відноситься дО ХУІ СТ. 

На Закарпатті ще до сьогодні зберігається «Тереблянсь

кий пролог»" написаний у ХУІ ст. 27 

Найважливішим пам"ятником давнього періоду закар

патської літератури є «Мукачівський літопис», що відно

ситься ДО кінця ХУ ст. Автором цього літопису був монах 

мукачівського монастиря. У своїй праці він описує багато

численні події, що відбувалися від 1339 до 1458 р.: про при
хід князя Федора Корятовича, побудову Мукачівськ()го 

замку, легенду боротьби із змієм, про заснування Мука

чівського монастиря. Літописець не користувався історич

ними документами .. але побутуючими народними перека
зами. 28 

у ХУІІ ст. на Закарпатті п()явилися три учительськj 

збірники, які мали церковно-обрядовий характер і служи

ли для домашнього читання. Проникали вони сюди з Пів

денно-Західної Русі через Польщу. Автори учительських 

збірників запозичували свої теми із «Златоуста» .. «Марга
рити» і «Діопра» .. доповнююtІИ ЇХ різними оповіданнями" . 
легендами 1 Т. п. 

З учительських збірників найбільшої уваги заслугову

ють: 

1. ТорунськиЙ. 
2. Сокирницький. 
3. РОКОШИНСЬКИЙ. Всі вони написані у ХУІІ столітті. 
Ос()блив() багаті на легендарн()-апокрифічні елементи 

учительські 'Збірники з ХУІІІ СТ . ., а саме: 

4. Углянський, що ніс назву «Ключ» .. написаний майже 
• v • ...., •• ..., 

на чисто мармаРОСЬКІИ «лишаЦЬКІИ» ГОВІРЦІ .. повнии поло-

нізмів та мадяризмів. У ньому вже зустрічаються переК~l-
• u 

зи., толкування СНІВ, прогнози про погоду 'І вражаи тощ(). 

Наприклад, прогнози про погоду: «Аще прилучиться Р()-

;'7 С. ГоЙдич. Краткий l)черк словесности . «ОбраЗ0вание» ~ П РЯІlJів ~ 1 У42. 
стор. h 
~~ Там же. 
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ждество Христова в суботу, буде зима вітрена и пролітіє и . 
ЛІТО мокрає: плодом скудность». 

5. Дві рукописнї збірки з села Литманова на Спиші. Пер
ший рукопис містить 44, а друга збірка лише 2 проповіді. 
Мова народна. 2У 

6. Найбагатший рукописний збірник легендарно-апокри
фічних елементів - збірник терлецького попа Стефана. 

Одною з багатьох легенд, цікавою змістом, є наступна: 

«В том же богоспасном городі Київі хотіла Москва доБЬІ

вати Печерський монастир У спенія пресвятой Богороди

цп. Перший раз, коли прийшли, то осліпли, другий также, 

третій раз~ коли їх бог простив од сліПОТЬІ ~ ОНИ ся не пока

яли и пришли рабовати той монастир Матери божеи. И ко

ли пришли проти столпа Владимирова, там святий Михаил 

явне ся им очи показав на кони у золотой БРОНЧ~lНОЙ со-
. . "" 

рОЧЦI У паНЦlрИ ... самих воинов не разив ... конеи их, 
мече~1 своим ноги им попотинав. Тоє vвидівши, Москва 

." 

перестала своєго діла». В учительському збірнику попа 

Стефана знаходяться ще й такі апокрифи: «Про створення 

і бунт ангелів», «Як ся Абрагаму бог показав»" «Про Хри

стове дepeBO»~ «Чудо Георгія о шаркані і цареві» та про 
IJ 

«Варлаама й Иосафата.»30 

7. Ужгородський збірник. Мова ць()го збірника не така 
HapOДHa~ як у попа Стефана. На підставі зразку легенд во-. .. .. 
на знаходиться ПІД сильним впливом старослов ЯНСЬКа) мо-

ви. 

Учительські збірники" подібно як і повчальні євангелія, 

не являють собою цікавості ЩОДО змісту. Їх цінність поля
гає в тому ~ щоб познайомитись з мовою наших предків 

у ХУ-ХУІІІ СТ., а також з народними легендами, перека

зами, забобонами, життєвою мудрістю тощо. 

Крім прологів" учительских збірників були й літописи" в 
. .. .. .. . 

яких описувалися ІСТОРИЧНІ ПОДІІ В ІХ ХРОНОЛОГІЧНОМУ по-

рядку. Більшість наших літописів містять метеорологічні 

29 Там" же стор. 9. 
'\0 Там же" стор. 11. 



44 

та господарські спостереження, обрядові записи і Т. п. 

Найвідоміший літопис, що описує історичні події, є «Гу

кливський Літопис» під заголовком «Новійшая, якже ког

да случишася», знайдена в селі Гукливому . Її авторство на
лежить місцевому парохові Михайлові Гриташію. Автор 

починає свою розповідь в 1660 р. і закінчує в 1830. Та ча
стина літопису, що описує події ДО 1783 р., була переписа
на М. Гриташієм з невідомого оригіналу, і тільки від згада

ного року він записує свої особисті спостереження і спога

ди. Починаючи 1821 р., М. Гриташій пише свою працю по
латинськи. Подібно ДО других літописів, він описує ряд 

прогнозів про погоду та подає господарські і t)брядові за

писи. І тільки на декотрих місцях автор зупиняється на по-. . 
ДІЯХ ІСТОРИЧНОГО характеру. 

Крім вище згаданого зустріtlаємо і збірники релігійних 

пісень, в яких вже поміщені й світські пісні. Так, напри

клад, у «Камінському збірнику» є світські епічні пісні 

«Піснь о образе Клокочовськом» та «Пі~нь {1 Б)"дині». По

ходження цих пісень слід віднести до 1724 р. Пісня про кло
кочівську Ікону31 розділена на дві чаСТІіНИ. У ІJсршій згаду

ється плач ікони" коли к}'руци перейшли на бік турків, а в 

другій описується визво.нення ВіДl-lЯ і Будина від турків і 

вигнання їх з У горщини . 
Окрему групу світських віршів в I)УКОПИСНИХ релігійних 

збірниках творили так звані бур.пацькі пісні. Їх звичайно 
. .. ~ 

СПІвали студенти тим госп()дарям .. ВІД яких ОЧІкували якии-
небудь подарунок або погощеІ-ІНЯ. ТаКІ1Х 11Їсень '36ереглося 

дві, поміщені у збірнику «Книжка" с K()T()~1()I) веІЦИ суть по

нотовані .. через мене - Грегорія ТараС()ВI1Ч~1 .. 1-1<1 сей час в 

банском місті перебивающаг() 1754. »32 

Ось одна з них: 

31 Клокочївська Ікона '3 часів турецької навали в 1670 р. була ніби чудо
творною (сльозила). ІконС1 була II~P~BC;~L"Ha у BiД~HCl>KY каТ(~)lралу СВ. Сте

фана в 1690 р. Де в()на тепер -- HCBiДO~1(). «). Степан Пап., Благовісник~ 
NQ 2~ Пряшів. 19R8, стор. 8.) 

32 с. Гойдич~ Краткий очерк СЛОВС(НО(ТИ. «ОБР(1j()вани~» .. Пряшів. 1942, 
стор. ІН. 



Добру новину, брате, звістуєш, 

Же зуБы� на книши готуєш. 

Вищиряш зуБы� на колбасу , 
Бо ЄСЬ не мал дот ля часу. 

Мліє ті серце на солонину, 

Але довше кеБЬІ'сь мал похрептину, 

Просто єсь СЯ в пості в школі не веля учил, 

Бо єсь ся на ріпі и на кеселиці мучил. 

Мовил єм ти, жеБы�' сь не обідал , 
ГДЬІ єсь В школі подля мене снідал . 

А ВЬ], ,слухаче, до церкви ходьте, 

АБЬІ оддали тяжку біду. 

Я зато Бога, зато просити (буду), 

АБЬІ вас пан Бог всіх благословил, 

Вдячні прийміте, що єм вам мовил. 

45 

Дослідниками наших народних пісень було віднайдеН0 . . . 
деКІлька старовинних рукописних ПІсеННИКІВ церковного . .. . 
характеру, в ЯКІ, може випадково, дехто включив І СВІТСЬКІ 

пісні та інші дрібні словесні жанри. З рукописних пісенни-. .. 
КІВ нам ВіДОМІ: 

1. Нижньо-Тварожський пісенник початку ХУІІІ СТ. 
2. Камінський пісенник з 1734 р. 
3. Шариський пісенник з ХУІІІ ст. 
4. Пряшівський пісенник половини ХУІІІ ст. (знаходить-

ся в Москві). 

5. Перший пісенник Івана Югасевича (1761-1763 рр.). 
6. Другий пісенник Івана Югасевича (1800 р.). 
7. Третій пісенник Івана Югасевича (1811 р.) (всі три пі

сенники знаходяться у Слов'янській бібліотеці в Празі). 

8. Пісенник учителя Андрія Поливки з 1864 р. (частина 
з них покладена на ноти). . 

9. Пісенник Олекси Ладижинського ХІХ СТ. (Легнавсь
кий пісенник). 

10. Мальцовський пісенник (рік не вказаниЙ33). 

J.l І. Шлепецький, История развития народной песни в К;Jрпатах. ((Карпа

торусский календаРЬі), 1962, Юнкерс, НЬЮ-ЙОРК .. (ТОР. Ч6--97. 
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11. Збірник учителя Івана Поливки. Багато пісень" ка-
• .... "", • '\01'",. 

зок .. ПРИСЛІВ ІВ та "рикаrjОК ЗГОРІЛО в перШIИ СВІТОВІИ ВІИНІ. 
Найновіші записи народних пісень І. Поливки були підго

товлені до друку в 1927 р." але книжка не вийшла. 
12. Рукописний збірник М. Бачинського «Песни верхо

винцев». 

13. Рукописний збірник Є. Бачинського із Спиша (запи
сував і етнографічні матеріали). 

'" 14. Рукописний збірник Иозефа Рубія (збірник знахо-
ДИТЬСЯ в Музеї срр в Пряшеві. J4 

15. Рукописний збірник Івана Брадача (1732-1773) 3 Ка

мйонки, надрукований разом з букварем, який було ЗНИЩ,е

но. 35 

16. Рукописний збірник О. Митрака (1837-1913) з Плос
кого. Займався фольклористикою та етнографією (опи

сом побуту з життя хліборобів та календарною обрядові

стю). Як священик діяв на Закарпатті і Східній Словаччи

ні. Уклав «Мадярско-русский словарь» і «Русско-мадяр-
w 

скии словарь». 

17. Рукописний збірник А. Ладижинського (1871-1942) 
з Великого Липника. 

18. Рукописний збірник Гільтебранта, з якого в 1879 р. 
У «Старой и новой России» (Петербург) були опубліковані . . 
ПІСНІ. 

19. Рукописний збірник Н, Бескида з 1889 р., знайдений 
в Орлові (у збірник увійшли пісні про славний похід Богда

на Хмельницького). Збірник знаходиться в архіві Івана 

Шлепецького. 36 

20. У 1890 р. в Сачурові цікаві пісні зібрав А. Гегедюша. 
Ці пісні були надруковані в «Кресном Місяцесловї» на 1891 
р ... Унгвар . 

. Ч о. Рудловчак. Біля джерел сучасності. Пряшів .. 1981 .. CTCJp. 179. 
J~ l"aM же. стор. 239 . 
. 'h І. ШлепецькиЙ .. Ист()рия развития народной песни в Карпатах .. «Карпа
торусский К(tлендарь»), 1962 .. Юнкерс .. Нью-Йорк~ стор. 111. 



47 

21. В. Ваврик в 1925 р. записав 90 пісень з Вишнього Ор
лика (ВОНИ також знаходяться в архіві І. Шлепецького37 ). 

Із вищенаведених пісенників і рукописних збірок народних 

пісень та пісень, записаних ним самим в Пряшівському 

краї в 1927-1957 рр. уклав великий збірник, який налічує 
понад 2000 народних пісень. 3Н Та .. на жаль, підготований 
збірник так і не побачив світ. 

В останньому часі були знайдені два пісенники: «3валь

ський», більшого формату як А5, в правому нижньому кін

ці значно пошкоджений, містить 7 апофонів та один прокі
мен; «Борівський» пісенник формату А5, значно пошкод

жений, має 44 сторінки і містить 43 церковні пісні, написані 
півуставом скорописсю і рукою автора. Одна з словацьких 

пісень має заголовок, написаний кирилицею. Автор цього 

пісенника є Іван Мигалич, народжений у Борові 1845 р. Пі
сенник був написаний в 1875-1880 рр. Обидва пісенники 
знаходяться В Музеї української культури у Свиднику. А 

скільки рукописних збірок народних пісень .. напевно, заги
нуло у двох світових війнах! 

Від середини ХУІІІ ст. ДО другої половини ХХ ст. був пе

ріод, коли наша культурна знать робила перші кроки у за

писі народних пісень і звичаїв, але також І ІНШИХ трактатів. 

Більша частина з них написана на латинській або мадярсь

кій мовах. (Це були, звичайно .. священики, які відвідували 
школи в Ягрі, Трнаві і Відні). Тільки свідомі патріоти писа

ли на російській мові, на місцевій говірці або на язичію. 

Першою визначною і своєрідною постаттю на Пряшів-.. . . 
ЩИНІ, що КрІМ церковних теКСТІВ записувала 1 народну 

творчість .. був прикрянський дяк Іван Югасевич-Склярсь
кий (1741-1814), що жив У Пстрині .. а потім поселився у 
селі Невіцьке біля Ужгорода. Югасевич був переписува-. 
чем та Ілюстратором церковних книг .. написав три руко-
писні пісенники. До них, крім церковних пісень, були залу

чені і світські пісні, що було рідкісним явищем. Пісенник, 

_'7 Там же" стор. 113. 
1М Там же, стор. 120. 

4 А cste VііП1 \'in~ujem __ 
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ЩО містить 345 текстів церковних пісень і 20 світських пі
сень з нотами, знаходиться в церкві у Жипові39 • 

А. Цертелєв в 1818 р. видав в С. Петербурзі десять дум 
під загаловком «ОПЬІТn собранія старинних малоросійских 

піснеЙ». ТИМ виданням була покладена основа для дальшо

го збирання українських народних пісень. А коли в 1827 р. 
в Москві вийшли відомі «Малоросійські пісні», зібрані М. 

А. Максимовичем, почався новий період у фольклористиці 

та етнографії. У збірник ввійшло 123 пісні. В 1834 р. той 
же автор видає збірник « Українських народних пісень»., в 

який ввійшло 115 пісень, і «Голоса українських пісень» (25 
пісень покладено на ноти А. А. Алябьевим). В 1849 р. М. 
А. Максимович видає «Сборник українських пісень» в ше

СТИ частинах .. де поміщено біля 2000 пісень. 
Перша спроба написати широку монографію про народи 

Австрійської імперії, між іншим з розділом про русинів 

(сюди входить і опис краснобрідського ярмарку на дівчат), 

належала першому словацькому етнографу Яну Чаплови

чу. Матеріали про русинів, за думкою И. Маркова., Чапло

вичу давав Іван Фогорашій, який був настоятелем церкви 

СВ. Варвари у Відні. Це були перші описи хрестин і похоро-
"" 

нів, а також рисунки Иосифа Змія-Миклоша з похоронів і 
.., 

весілля. Вони були поміщені у статті И. Маркова разом з 

описом краснобрідського ярмарку на дівчат, написаному 

на німецькій мові4О • Ян ЧаПЛО8ИЧ задумав видати націо

нальну монографію про окремі народи Угорщини: мадя-. . . . ... .. 
РІВ, словаКІВ, РУМУНІВ, рУСИНІВ .. хорваТІВ, НІМЦІВ, а ОПІСЛЯ І 

про циган, греків, вірменів, жидів, французів, італійців і 

албанців. 

«Етнографія Рутенорум» є зв'язана. Рукопис має 250 
сторінок41 • Цей самий матеріал про русинів, що його част-

.19 Колокольчик-Дзвіночок. І" H~ 6. Пряшів. 1948 .. стор. 25-27. 
~I J. Markov, К dejinam narodopisu Zakarpatskej Ukrajiny, Ceskoslovenska 
etnografia, r. І, Bratislava, 1962, str. 72-73. 
~l Там же. 
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ково опублікував Й. Марков, в перекладі на словацьку мо
ву опублікувала Вєра Урбанова42 . 

В 1822 р. відомий чеський фольклорист Франтішек-Ла
діслав Челаковский (1799-1852) у своїй збірці «Slowanske 
narodni pisne»- помістив і українські пісні, які співаються 

ще й сьогодні на Пряшівщині43 . Подібно інший відомий 

чеський славіст Павел-Йозеф Шафарик (1795-1858) видав 
в Пешті в 1823 р. 1 частину, а в тому ж році і 2 частину сво
го збірника: «Pisne swetske lidu slowenskego w Uhrich». В 
цьому збірнику знаходяться (на думку І. Шлепецького) і 

пісні, записані в Пряшівському краї44 . 

Та хоч в чой час і були окремі записи обрядів і народних 

пісень, та ще не було де їх публікувати. Тоді ні на Закар

патті, ні на Пряшівщині не було друкованого органу. Газе-
IJ • • • IJ 

ТИ И журнали почали виходити аж ПІЗНІше: в ДРУГІИ полови-

ні ХХ ст. Аж тоді на сторінках газет і журналів, а пізніше 

і в місяцесловах почала появлятися народна творчість. А 

були це такі часописи: 

«ЗЕМСКИЙ ПРАВИТЕЛЬСКИЙ ВЕСНИК ДЛЯ КО
РОЛЕВСТВА УГОРСКОГО» - урядовий журнал (Будин, 
1850-1859)45. 

v 

«ВЕСНИК РУСИНСКИИ» - політичний часопис для 

русинів Австрійської держави (Відень, 1850-1866). 
«ЦЕРКОВНАЯ ГАЗЕТА» - перший періодичний дру

кований орган закарпатських українців (Будин, 1856---
1858). 

IJ 

«ЦЕРКОВНИИ ВЕСТНИК» - ця газета закарпатських 

українців була продовженням «Церковной газеТЬІ» (Бу

дин, 1858). 

42 Viera Urbanova" Jan Caplovic" О Slovensku а Slovakoch, Таtгап, Bratisla
va, 1975. 
43 Цитоване за: І. Шлепецький, История развития народной песни в Кар

патах. «Карпаторусский календарь», Юнкерс, Йью-Йорк, 1962, стор. 113. 
ом Там же, стор. 114. 
45 Назви тодішніх газет наводяться за: О. Рудловчак, Біля джерел сучас

ності. Пряшів" 1981. Історія культури - першоджерела, Пряшів, 1983. 
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«ГАЗЕТА ДЛЯ НАРОДНЬІХ УЧИТЕЛЕЙ» - дублет 
угорського органу для учителів (Будин, 1868-1873). 
«СВЕТ» - щотижнева літературна, суспільна і церков

на газета, орган Спілки св. Василія Великого, перша 

світська газета закарпатських українців (Ужгород, 1867-
1871) . 
«НОВЬІЙ СВЕТ» - щотижнева літературна, суспільна 

і церковна газета, орган Спілки св. Василія Великого (Уж

город, 1871-1872). 
«СОВА» - прогресивна сатирична газета закарпатсь

ких українців .. яка бичувала реакцію церковних властей на 
Закарпатті (Ужгород-Пешт, 1971). 
«КАРПАТ» - суспільна, церковна, наукова, літератур

на і економічна газета, орган Мукачівської єпархії або ор

ган св. Василія Великого (Ужгород, 1873-1886). 
«ЛИСТОК» - духовно-літературний журнал, двотижне-

вик (Ужгород, 1885-1903). 
«НАУКА» - з додатком «СЕЛО» (1897-1914). 
«НЕДІЛЯ» (1898-1919). 
Як видно з дат, декотрі газети завдяки різним реакцій

ним колам проіснували тільки два або кілька років. Деко

трі, як «Сова», Й не цілий рік. Тільки журнал «ЛИСТОК» 

закінчив свою путь кончиною його редактора В. Фенцика. 

Кінцем ХІХ ст. почалась політика невмолимої мадяриза

ції. В ході того, як поступово заникали друковані органи 
.. . .. 

закарпатських украlНЦl8, висувалися маДЯРСЬКІ друковаНІ 

органи, що частково мали обслуговувати «мадяронську» 

(помадярщену руську інтелігенцію) і одночасно мадяризу

вати й інші суспільні верстви. В результаті цього почали . 
виходити таК·1 газети: 

«KELET» (<<схід») - газета, що з одного боку вважалась 

«рутенською газетою, писаною угорською мовою (В ній 

Ч,lСТКОВО друкувались фольклорні та етнографічні мате

ріали), а з другого - газета репрезентувала УГОРСЬКУ пре

су (Ужгород, 1888-1901). 
«UNG» (<<унг») - цей тижневик почав виходити в 1867 
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р. на угорській мові; 8 ній також друкувався фольклор та 

етнографія (Ужгород, 1867). 
«GORCOG KATHOLIKUS SZEMLE» «<греко-

католицький огляд») - церковний, освітній і суспільний 

часопис, видавцем якого була Спілка св. Василія Великого 

в Ужгороді~ часопис був призначений для населення, яке 

говорило «I�o-угорські» і «по-рутенські» (Ужгород, 1899-
1901) . 
Це було велике приниження для самої Спілки СВ. Васи

лія Великого" та й взагалі для русинів, коли вони з гірко

тою мусили дивитися на мадярську назву газети, яка вела 

до мадяризації. За законом Апонія з 1907 р. 8 наступних 
. . . 

роках тотально пОчала реаЛІзуватися насильна аСИМІЛЯЦІЯ 

русинів. Мадярська орфографія почала заводитись до 
руських часописів і підручників. 

«NASE OTESZESZTVO» - газета виходила під ПОКРО

вительстом греко-католицького єпископа Стефана Нова

ка у Пряшеві (1916-1919). 
«EPERIES» (<<Пряшів») - офіціальний орган народних 

шкіл і духовенства Пряшівської єпархії (1913-1919). 
«ESUNAZ ES ISKOLA» (<<Церква і школа») (1918-

1919). 
В тому самому часі мадярською орфографією почали 

ВИХОДИТИ і шкільні підручники, наприклад, «RUTEN АВС 
ES OLVASOKDNY» (<<Рутенська азбука і читанка») (Пря
шів, 1916) і дальші подібні підручники, автором яких був 
Іштван Семан46 • 

Перше світло народної творчості, що проникло на сто

рінки друкованого слова, було в граматиці закарпатського 

культурного діяча Михайла Лучкая (1789-1843). У додат-

~h І. (Стефан) Семан (1880-1960) був загадковою постаllЮ. Здається~ 
що він був руського походження. але став «мадяроном)). Він був освіче

ною людиною. видавав підручники для руських шкіл в мадярській орфо
графії, був інспектором руських шкіл, редактором і фольклористом, 

брав участь у фольклорних конкурсах. Після розпаду Лвсто-Угорщини 

переселився в У горщину. 
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ку ДО граматики «Граматика Слово РУТЕНА» він вмістив 

також фольклорні твори: ілюстрацію до простонародної 

мови закарпатських українців - 7 байок в прозі, 1()1 при
слів"я, 22 народні порівняння~ 7 заклинань .. 10 народних пі
сень та загадки. 47 

З русинів дослідженням своєї народної культури посту

пово почали займатися перш за все їх будителі. Вже в 40-х 

- початком 50-х рр. Олександр Духнович написав етно

графічну роботу «О народах Крайнянських», яка залиши

лась в рукописі. Як згадує о. Рудловчак у своїй праці «Біля 

джерел сучасності», ця робота «є свідком вже розвиненої 

етнографічної думки, свідомого підходу ДО вивчення етно

графії свого народу на певні традиції48». 

о. Духнович ЯК фольклорист і етнограф в тому часі за

сновує Пряшівську літературну спілку (<<Пряшевскоє літе

ратурноє заведеніє» ) з метою друкування творів місцевих 
літераторів та й своїх власних. Пряшівська літературна 

спілка, заснована о. Духновичем в 1850 р., проіснувала до 
1853 р., а її заслугою були видані твори Духновича «Міся
цеслов» (на 1850 р.), «Поздравленіє русинов» (на 1850 р.), 
«Добродитель превишает богацтво» (1852). 

о. Духнович хотів заснувати друкарню, та представник 

вищої ієрархії єпископ Попович це заборонив. Свій намір 

Духновичу вже не вдалося здійснити, а сам він ледве вряту

вався від арешту. Після другого альманаху спілки «По

здравленіє русинов на 1852 РІ» цісарський наказ в 1853 р. 
заборонив Дс\льшу діяльність Пряшівської літературної 

спілки. Щодо діяльності цієї спілки, то вона мала відіграва

ти роль у поширюванні і публікуqанні народних скарбів. О. 

Духнович поряд 3 літературними творами хотів показати 
. ... 

також народну ТВОРЧІСТЬ, тому У СВОІХ ПРЯШІВСЬКИХ зведен-
. ..... '-' 

нях ВІН просить СВОІХ СПІвпраЦІВНИКІВ надсилати иому ра-

47 Цитоване за: М. Мушинка~ До історії збирання українського фолькло

ру Східної Словаччини. Науковий збірник Музею української культури в 

Свиднику, 1966~ стор. 186---187. 
4Х о. Рудловчак, Біля джерел сучасності. Пряшів, 1981, стор. 186. 
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зам з оригінальними творами «нікії повісті народниї, древ

ні пісні і стихотворенія.»4У Наприкінці 1850 р. від імені Пря
шівської літературної спілки він звернувся да громадсько

сті Закарпаття з новим закликом, в якому говорилося: 

«Ми вознамирилися народние издати пісні, чтоб Древниї 

обичаї легше об'яснити могли. Молим вас, подбескидких 

братей, пожалуйте, примите невелький труд і Їспитате в 
. . .. 

наРОДІ гев-там еще наХОДЯЩІІСЯ стихи, наприклад, о чор-

ном і білам бозі, о чорной корові, о суботках, о пастухах і 

прочеє, і увидите, якає єсть в них древності сокровище».50 

Після невдалої спроби в 50-х рр. укласти й видати колек

тивним зусиллям фольклорну збірку, О. Духнович власни

ми силами укладає збірку народних пісень з нотами та з до-
• \J • 

датком власних поеЗlИ, написаних за народним Пlсенним 

зразком .. яку намагається видати друком. Збірка, з метою 
її опублікування, пересилається у Будин., де марно чекає 

на видання. 51 

Невідомою є і доля етнографічного рукописного збірни

ка Стефана Мустияновича «Topographia destripto Rutheno
rum in Comitatis, et Maramoros., et Bereg habitantum» 
(<<Топографічний опис русинів, проживаючих в Марамор

ському та Берегівському комітатах», 1851). 
Великим ентузіастом в народних культурних справах був 

Іван Добе з Кальника (біля Мукачева). У пресі він опублі

кував повідомлення, що готується видати публікацію з ши

роким діапазоном: шеститомник «lfаставленіє народноє 

ДЛЯ русинов». Крім букваря., гр~матики він мав намір пуб

лікувати і фольклорні твори: повісті, притчі, «стихи народ

нії руськії», казки, загадки. Крім того у «Віснику» він пові

домляв, що ще готує ДО друку «Словник русько-німецько-

4У Вісник .. NQ 54 .. 1950~ стор. 215. Див.: О. Рулловчак, Біля джерел сучас
ності. Пряшів .. 1981 .. стор. 69. 
)() Там же . 
. "1 Там же, стор. 188. 
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.., . ,-,.. 
мадярськии, маДЯРСЬКО-РУСЬКО-Нlмецькии 1 НІмецько-русь-

ка-мадярський», Але це йому не пощастило здіЙснити. 52 

В той час українським фольклором почали цікавитися й 

перші словаки. Таким був словацький вчений, публіцист і 

фольклорист Людовит Штур. У своїй книжці «О nafodnich 
pisnich а povestech рlеmеп slovanskych» він опублікував ра

зом з піснями слов'янських народів (словаків, болгар, росі

ЯН, сербів, моранан , словінців і чехів) і 29 пісень «fusinske» 
та дві пісні малоросійські з джерел «Piesni Polskie і Ruskie 
ludu Galicyjskego». Vaclav z Oleska we Lwowie, 1833; «Pies
пі ludu Ruskiego w Galicui». Тот pierwszy, tom drugi, Lwow, 
1839-1840. Rusalka Dniestrowaja, V Budimie, 183753. 
Ще перед Л. Штуром українськими піснями (з Східної 

Словаччини) цікавився визначний словацький поет

слов'янофіл Як Коллар (1793-1852). Він У 1834 35 рр. ви
дає в Будині «Narodnie zpiewanky сіlі pjesne swetske Slowa
kuw w Uhrach», серед яких чимало старовинних народних 
пісень з Пряшівщини (Шариша, Спиша, 3емплина), розки

даних на сторінках двотомного збірника «Narodnych Іріе
vanok54». Сам я. Коллар означив їх приміткою: «Руснако

словенске» . 
Другий з русинів-українців, крім Івана Добе, хто почав 

друкувати народні пісні в середині ХІХ ст" був Микола 
Нодь. В 1851 році він вмістив народні та духовні пісні у 
своїх статтях «народны�e пісні 8 память на одпуст доБры�M 

дітям» у «Веснику Русинским» (газеті для русинів Ав-

стрійської держави55). . 
Після скасування Пряшівської літературної спілки діячі 

на народній ниві, які 8 Угорщині не могли себе проявити, 

відходять в Росію. Один з них був і А. п. Дешко, закарпа-

5~ Там же, стор. 74. 
53 Ludevit Stur'l О narodnich pisnich а p{)vestech рlетеп slovanskych. Praha" 
1853. 
54 За І. Шлепецьким, История развития нарадн()й песни в Карп~тах. 

u 

«Карпаторусский календарь»" Юнкерс, Нью-Иорк. 1962. стор. 78--79. 
5:' Є. Сабав. Очерк литературной діятельности и ()бразованія Угрорус

ских. Хрестоматія. Унгвар" lН93, стор. 196. 
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тоукраїнський етнограф, який привіз в Росію «Свадьбу на 

Угорськой Руси», записану А. А. Митраком56. 
'" 

Та хоч в 1862 р. була заснована Спілка Иоана Хрестите-
ЛЯ, вона не мала тієї сили, щоб в ній продовжувати видав

ничу діяльність. Вона мала за мету створити бібліотеку. 

Всі книги, які о. Духнович одержував, віддавав Спілці5nа • 
Десь через рік - в 1863 р. - була заснована ще одна 

спілка, а саме Спілка Андрія Первозванного ДЛЯ патріо

тичної молоді. Спілка дбала, щоб своїх членів ,«утвержать 
• 

самих себе и других в православії», щоб таким чином утри-

мувати контакт із східними братами. При Спілці була за

снована бібліотека, яка поширювала заборонену літерату

ру. Проіснувала кілька років у підпіллі. Тому все було 

спрямоване на Схід, щоб там друкувалися руські народні 

скарби закарпатських українців. Про те, що руський фоль

клор під Карпатами був багатий і різноманітний, свідчить й 

те, що Раєвський, російський дипломат в Угорщині .. вели-
.., .. .. 

кии прихильник рУСИНІВ, ЦІкавився ним І ХОТІВ допомогги 

друкувати у «Бесіді» та в «Парусі». В 60-х рр. Раєвський 

звертався в цій справі до В. Поповича, мукачівського єпис

копа, щоб надсилати такі етнографічні матеріали: «1. О 
природном Бы�еe или о народной жизни венгерских и га

лицких русинов. 2. О внутреннем устройстве сел и дере
вень в ваших странах. 3. О народны�x оБы�аяхx при судо
производстве, при наследстве и т. п. 4. О оБы�аяхx при раз
НЬІХ праздненствах, свадьбах, похоронах; о народны�x пре

даньях, верованиях, о духовной ЖИЗНИ народа, об отноше

нии к церкви, духовенству; о духовенстве И его отношени

ях к народу, о его состоянии, деятельности. 5. Зтнографи
ческие сведения о народе. 6. О состоянии сельського хозя
йства и способах возделы�анияя земли . . . 7. О отношении 
8 настоящее время крестьян в ваших странах и Галиции к 

помещикам. 8. О движении и ходе и судьбе издаваемы�x у 

56 О. Рудповчак, Біля джерел сучасноcri. Пряшів, 1981. 

• 
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РУСИНОВ газет и журналов. 9. О движении вашей литерату
РЬІ». Та всі ті просьби залишились ad acta57 • 

В 1862 р. в результаті намагань А. Дешка перший раз 
появилися «народны�e песни.. пословицы� ипоговорки 

Угорской Руси»., а також «Свадьба на Угорськой Руси», за

писана о. Митраком і опублікована в «Записках ИМ. Рус

скаго Географическаго Общества по отделению зтногра

фин» (С. Петербург, 1862, т. І, стор. 671-693). 
В 1864 р. Янош Ерделі видав збірник «Угроруських на

родних пісень», але тільки угорською мовою, укладений Т. 

Легоцьким58, який вперше (ще в 40-х рр.) зробив спробу 

перекласти на угорську мову українські народні пісні Схід

ної Словаччини. І хоч я. Ерделі не досяг на цьому полі ба

жаних результатів, бо не володів мовою місцевого насе-
\J 

лення, ного можна вважати зачинателем справи перекла-

дання закарпатоукраїнського фольклору на угорську мо
ву .59 

В 60-70-х рр. Ілько Романцев з Марамароша друкував 

музичну культуру та віфлеємські п'єси в газеті «Світ» 

(1867-1871)60. 
В 1866 р. в Ужгороді була заснована «Спілка Василія Ве

ЛИКОГО», яка проіснувала до 1902 р. Її метою було видаван
ня КНИЖОК, та уряд Австро-Угорщини душив всякі прояви 

.. . .. 
духа РУСЬКОl культури не ТІЛЬКИ СВОІМИ силами, але, як це 

завжди буває, і своїми ренегатами. Церковні діячі - «душ-. .. 
паСТИРІ» - довели дО того, ЩО ВСІ цеРКОВНІ акти: метрики 

чи вінчальні листи виписувалися на угорській мові. В сере

дині 90-х рр. зміцнів натиск мадяризації. Про засідання ко

мітету Спілки Василія Великого в 1895 р. угорська газета 
«Келет» Іlовідомляла, що було вирішено видати руську аз-

~7 О. Рудловчак. Шляхи друкованного сл()ва до закарпатських українців. 

Науковий збірник МУ'Jею української культури. М 13. Пряшів. 1988, 
стор. 7-36. 
5~ Т. Lehoczky'l Magyar-orosz. Sal"ospatak, 1864. Цитоване '3а: о. Рудлов
чак .. Біля джерел сучасності. Пряшів. 1981 .. стор. 189. 

51.) Тим же. 

()і) Там же, стор. 193. 
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буку, читанку ДЛЯ шкіл і брошури та календарі ДЛЯ народу, 
IJ • '"' • 

а також заснувати науковии часопис на УГОРСЬКІИ МОВІ. 

В 1867 р. в Москві відбулась Російська етнографічна ви
ставка, ДО підготовки якої включився і фольклорист та ет-

I.J 

нограф и. Рубій .. викладач пряшівської гімназії. Він зо-
бов'язався укласти і надіслати підготовчому комітетові 

«Етнографію Венгерськой Русі». Як говорить о. РУДЛОВ

чак, не вдалось встановити, чи цеl1 задум здійснився. В Му

зеї срр у Пряшеві зберігся рукописний збірник народних 
'"' u 

пісень и. Рубія. иого перу належить монографічна робота 
«Історія Пряшівської гімназії» (1873-189'0).61 
В 1873 р. Йозеф Мейсарош задумав видати монографію 

на угорській мові «А magyarorszagi oroszok fбldrаjzі es 
nepismei tеkіпtеtЬеп» (<<Русини Угорщини в географічному 
відношенні»). В тому ж році він здав ЇЇ ужгородській Спілці 

Василія Велик~го для опублікування. Вона мала вийти 

двомовно, тобто і в перекладі на руську мову. Робота скла

дається з чотирьох частин. Перша частина: походження і 

назва русинів в Угорщині; друга частина: географія закар

патоукраїнської етнічної території (комунікації, природні 
багатств,а, мінеральні ВОДИ, курорти); третя частина: етно

графічні відомості про край і побут (опис, ОДЯГ, вдача, зви

чаї, матеріальна культура, мова, діалекти етнічних груп); 

четверта частина: дані про професію русинів і їх заробі

ток. Але згадана монографія так і не побачила світло сві
ту62. 

Час від часу друкувалися етнографі чиї матеріали в того

часних журналах і газетах, як «Листок» (1885-1903), та в 
додатках до «Науки» (1897-1914) - «Село». 

Можна сказати, що з цього часу пожвавилась люб,ов ДО 

записування народної творчості на території Закарпаття і 

Пряшівщини. Попередні діячі в області народної культу

ри, як І. Сильвай, Й. Рубій чи Є. Фенцик вболівали за 

61 Там же~ стор. 189. 
( .. 2 Там ЖС~ стор.19Н. 
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долю свого народу, його скарбів, що наголошуваЛ0 й 

заснування краєзнавчого музею63 . 

Тішаться тому, що вже було зроблене з народної твор

чості й такі любителі народного багатства, як Є. Бачинсь

кий із Спиша, Г. Бескид, який радить продовжувати пуб

лікувати (хоч в тих часах, як ми бачили, було дуже важко) 

в «Церковному віснику» і досліджувати біографічні дані 

місцевих фольклористів64 • 

У великому захопленні народну творчість почали запи

сувати крім вже згаданого ентузіаста О. Духновича й інші 

закарпатські будителі, як о. Павлович, А. Кралицький, І. 

Сильвай (Уриїл Метеор), о. Митрак. Крім них була ціла 

плеяда народолюбців: священики, учителі, сільські ДЯЧКИ, 

як, наприклад, Іван ЯЦКОВИЧ, ДЯЧОК З Меджилабірців, 

Василь Сухий, дячок з Красного Броду, Іван Воробей, 

дячок із Сукова, Антонін Кралицький, учитель з Чабин, 
v 

Михайло Бескид, учитель з Пряшева, Иосиф Петрашо-

вич, ДЯК з Пряшева, Є. Бачинський із Спиша. Далі ще 

записували Н. Бескид, А. Гладоник, І. Левицький із Снини 

і Крайної, Василь ТалаПКО8ИЧ, Корнелій illафранкович, 

монах з Біксадського монастиря, Михайло Воробель, учи

тель з Березнички, Андрій Поливка, Уtl~lтель, IB~\H Полив

ка, учитель із Свидника, Василь Денис. 

Рукописні збірочки народних пісень Т,l звичаїв, укладе

них священиками, учителями і дячками, були rlересилані 

Анатолієм Кралицьким Якову Головацькому, який з них 

вибирав матеріали і залучав їх у свій t-ІОТИРИТОМНИЙ 

збірник «Народні песни Галицькой и Угорской Руси»65. 

Перед ним декотрими рукописними збірниками користу

вався Де-Воллан66 . 

Нещасні русини в той час билися як риби~ викинуті на 

А3 Там же, стор. 193. 
м Там же, стор. 194. 

65 Я. Головацкий, народны�e песни Галицкой и )'горськой Руси. Т. 4, Мо
сква, 1863--1878. 
ь6 Г. Де-Воллан'І Угро-русскис песни. С. Петербург .. lН85. 
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сушу з води. Свідомі русини вболівали за свій народ, за 

його культурну спадщину і де як тільки могли, навіть і на 
• W· • 

маДЯРСЬКІИ МОВІ на СТОРІнках угорських газет, наголошу-

вали про наші народні руські скарби. Дехто з них, щоб їх . ... . . . 
не переСЛІдували, ховалися ПІД рІЗНИМИ ІНІЦІалами І псев-

донімами. Так ОДИН під ініціалами К. Ф. у вже згадуваній 

газеті «Греко-католицький огляд» під назвою «Рутенські 

скарби» у передовій статті в 12 номері за 1900 р. пропонує 
відкопувати русинькі скарби, показати їх світу і наполег

ливо вивчати. «Позбираймо пісні, балади, повір'я, леген-. . . . 
ДИ, ЯКІ живуть В устах народу, І довеДІМ СВІТУ, ЩО В того 

бідного русина, в його убогості -- величезні скарби».67 

Декотрі мадярські вчені намагалися допомагати збе

регти народні скарби русинів. Наприклад, за ініціативою 

етнографа проф. Антала Германа було засноване Етно

графічне товариство Угорщини в Будапешті (1887), яке 
також мало вивчати етнографію та фольклор закарпат

ських українців68 • 

Членом згаданого товариства був і Т. Злоцький, який 

співробітничав з газетою «Келет», в якій публікувалися 

переважно етнографічні матеріали. БУ 

За ініціативою етнографів-любителів, що жили на 

українській етнічній території, включно і самого Т. Злоць

кого .. В 1891 р. була заснована філія Етнографічного това
риства в Угорщині. 

Кінцем минулого століття деякі тенденційні кола, які не 

бажали цій віточці українського народу спілкуватися з 

українцями поза межами УГОРЩИНИ, «вважали необхідним 

збирати, публікувати і вивчати передусім ті зразки народ-
..... ... . . 

НОІ ПlсеННОI ТВОРЧОСТІ, ЯКІ СВІДЧИЛИ про ЄДНІСТЬ ІСТОРИЧНИХ . .. . 
ШЛЯХІВ та ІнтереСІВ УГОрСЬКОГО народу 1 закарпатських 
українців ... про антифеодальну і антигабсбургську робо-

('7 о. Рудловчак. Біля джерел сучасності. Пряшів .. 1981. стор. 211-214. 
hH Там же. стор. 208. 
()Ч Там же. 
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ту, про традиції Ракоці, про революційний рух 1848 року, 
про Л. Кошута». 70 

З наукового угорського центра в Будапешті на українсь

кій етнічній території редакціями газет або літературними . . 
СПlлками та науковими товариствами оргаНІзовувалися 

конкурси для пожвавлення збору і публікування фоль

клорних матеріалів. Активізувалися фольклорні енту

зіасти (Т. Легоцький, М. Фіницький та І. Семан). І Семан 

подав на конкурс об'ємний збірник «Народна творчість 

Шариської жупи». Пізніше він користувався матеріалами 

своєї збірки у підручниках для руських шкіл. У даному 

зб,ірнику І. Семан опублікував зразки народних пісень, 

прислів 'їв і загадок, казок та ігор. У змісті підручника «Ру

синська азбука і читанка» зазначено: «3 рукописного 

збірника др. Іштвана Семана».71 Про збірку І. Семана та 

про його багатогранну фольклорно-етнографічну 

діяльність свідоцтво дає книга Ореста Сабо «Про угор

ських русинів» (Будапешт, 1913).72 
о. Рудловчак у своїй праці «Біля джерел сучасності» за

уважує, що вище згадана філія Етнографічного товари

ства разом з своїм друкованим органом «Етнографія» зро

била багато ДЛЯ дослідження закарпатської народної куль
тури. 73. 

IJ 

Великий угорський письменник Мор Иокаї наголошу-

вав: «Це вивчення народної культури (не угорських наро

дів - о. Р.) навчить нас правильно оцінювати нашу власну 

вартість, відкриє перед нами багато завдань, що чекають 

нас, викоренить багато упереджених настанов. Якщо ко

ли-небудь запанує у світі вічний мир, це буде результатом 

загального поширення етнографії».74 

Також визначний угорський композитор Бела Барток 

мав записаний багатий український пісенний фольклор, 

70 Там же ~ стор. 203. 
71 Там же, стор. 228. 
72 Там же~ стор. 229. 
73 Там же" стор. 210. 
74 Там же. 



61 

сам збирався присвятитись його глибшому вивченню, та 

йому не вдалось цього здійснити. 75 

Угорці ВИХОДИЛИ назустріч у справі друкування руської 

народної творчості в перекладі на угорську мову, бо їх тур

бувало те, ЩО центр дослідження народної культури руси-. .. . 
НІВ наПРИКІНЦІ минулого СТОЛІТТЯ опинився за КОРДОНОМ 

(Де-Воллан, Головацький, Гнатюк, Верхратський та ін.). 
Угорщина намагалася розв'язати «рутенське питання» так, 

що не бажала мати чужих дослідників. 76 

Анатолій Кралицький свого часу був найвидатнішим 

фольклористом і етнографом в середовищі закарпатських 

українців. Крім описів греко-католицьких монастирів на 

Закарпатті і північному Земплині та в Марії Повчі77 він та

кож приділяв увагу «3тнографическим мелочам из БЬІта 

угорских словаков» . 78 

Обрядні звичаї етнографічного характеру (про церковне 

і суспільне життя), «Двоженство у клеріків«, римських 60-
• • • • u 

ГІВ, заведення ДЗВОНІВ до церкви, «вношеНl~ ПІнязеи у цер-
І 

кву», посвячування церкви, згадування померлих, встанов

лене церквою, підозрівання в убивстві (скакання у воду з 

високого мосту чи доторкання рук ДО розпаленого заліза)., 
I.J 

заборону церковних свят австрійським цісарем Иосифом 

11) носять характер не досліджених у нас областей. Все це 
знаходимо' в «Истории Церковной» Андрія Балудянсько

го. 79 

Теодосій Злоцький, агільний пропагатор і збирач народ

ної творчості, про народні казки у статті в «Хрестоматії» 

Сабова писав: «Желающему познакомитися со сказками 
. . 

народними СОВІТУЄМ в деревнях, как на МІстах, где они по-. . 
чти исключительно находяться, в горах иль СОВСІМ НІТ, ИЛЬ 

только очень мало сказак». Т. Злоцький далі застерігає: 

« ... у народа между горами больше их (казок - М. Ш.), 

75 Там же, стор. 235. 
76 Там же, стор. 202. 
77 Місяцеслов на 1870 р., стор. 114-120. 
7Н Там же, стор. 109. 
79 А. Балудянський~ История Церковная. Відень, 1851. 
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как у народа на РаБинах живущого. ПОК,l У тіх одна скала, . . '-' . 
пещера иль могила, один источник, развалин: 1 НІКОН КРI-

пості, У сіх почти зовсім ніт их. Приміром служать нам ко

мітати Мармарош, Земплин и пр. где найбольше сказок, 

как найбольше пісней народних, КОТОРЬІе перевы�аютT 

красотою и приятністю пісні почти всіх інших міст оБы�а-

телей. Наш бідний русскій народ по большой части в де

ревнях перебивает довольно состояниєм своим, покорився 

судьбі горкой и с потом лица обрабОТЬІвая неблагородну 

землю ... » І далі: « ... но о саМЬІХ себі мало трудились, . . .. 
живши в неВІжеСТВІ, не зная, что для улучшеНІЯ СОСТОЯНІЯ 

своєго прежде всего нужно саМЬІХ себе уповати - без чего 

ніт благополучія, піт надії о щасливійшій будучності». 

Читаючи ці рядки Т. 3лоцького, на думку мимоволі при

ходять подібні слова великого російського письменника 

Максима Горького, який на першому всесоюзному з'їзді 

письменників в 1934 р. між іншим сказав про фольклор: 
«Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, обрабаТЬІвай

те его . . . Чем лучше МЬІ будем знать прошлое, тем более 
глубоко и радостно поймем великое значение творимого 

нами настоящего». 80 

Т. ЗЛОЦЬКИЙ думав видати публікацію, що складалася б 

з дванадцяти розділів: 1. «Світ і його частини», «Явища 

природи», «Погода»; 2. «Рухомі свята»; 3. «Нерухомі свя
та»; 4. «Людина, рід-за статею .. національністю і професі

ЄЮ»; 5. «Частини людського тіла»; 6. «Події людського 
ЖИТТЯ»; 7. «Сільське господарство. Домашнє господар

ство». 8. «Лікування»; 9. «Світ тварин»; 10. «Світ рослин»; 
11. «Світ мінералів»; 12. «Різне». Але публікація не вийш
ла з друку. 

Євгеній Сабов про зібраний матеріал Т. Злоцького напи

сав: «Не простима ошибка, что ніт возможность, чтоБЬІ 

его зтнографические ТРУДЬІ обнародовилися». 

Як вже згадувалось, збиранням народної творчості в ми-. . . . 
нулому ЦІкавилися переДУСІМ священики, учитеЛІ та СІЛЬСЬ-

но М. Горький" О литературе. Москва .. 1961" стор. 552. 
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кі ДЯЧКИ. Засновані культурні установи: 1. «Пряшевское .., 
литературноє общество» (1851), 2. «Общество св. Иоана 
Крестителя», З. Підпільна організація «Общество св. Анд

рея Первозванного» і 4. «Общество св. Василия Великого» 
(1866--1902) були неспроможні допомогти збирачам на
родних скарбів. 

До збирання народної творчості і ЇЇ публікування закли

кались народолюбці, але це були голоси вопіющих в пусте
лі. Про один такий заклик свяще}-{ика Н. Бачинського з 

Єгру можемо дочитатися в газеті «Кар'пат»: «почтенны�e 

народолюБцы�! Спустя нісколько годов В «Світі» поміщено 

БЬІЛО ОДНО возваніе, вы�ьІвающеe Вас на собіраніе народ

НЬІХ піснеЙ. Собрал ли кто дачто? - не знаю, ибо о сем 

предметі я в газеті нічего не читал. Тепер на повтореніе 

того же возванія побудило меня слідующеє приключеніе. 

Один учений німець с Гановері, говорящій почти всімі ми-. .. 
ра сего язы�ами,, РОЗГОВОРІвал с мною в восхищеНlИО ЯЗИКl 

словянском, бесидуя всіми СЛОВЯНСКИМИ нарічіями, обявил . . 
МИ, что пришел до нас искусити, каковое єсть раЗНІСТВlе 

между угорскорусским а велико и мало-русским язиком, 

аби тое разніствіе легше виглядати и вы�лідитии МОГ, про

СИЛ от меня пісні нашего народа. Я поражен СТЬІДОМ и 

жальом нашего убожества, понурил голову, отвітил: что . . . 
наШІ ПІСНІ еще не суть вьІпечатаны� - и вдруг в ТЬІМ моим 

пораженіем и печалі перепринял я списовати, собирати 

пісні сія . . .» Н. Бачинський в цьому заклику далі просить 

учителів, щоб йому подали «руку ПОМОЩИ» - записували 

пісні від Яремби (Орябини) по Бистру і надсилали йому для 

видання. R1 

В той самий час Олександр Павлович у цій же газеті по

відомляє про заклик до видання наукового збірника -
«Угро-русского сборника», в якому крім інших галузей 

науки й літератури як сьомий пункт було наведено «Народ

не творчество (пісні, легенди, повір'я)>>.Н2 

.. 
НІ Карпат. М21. Унгвар, 1873. 
Х2 Там же. 

5 А cst~ \I~·tm vin~tljcm ... 
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Початком 70-х рр. вже почалось публікування дечого 

з народної творчості та етнографії у газетах та місяцесло ... 
вах-календарях. Друкувалися прислів'я та приказки, ане

кдоти, легенди, повір'я, демонологічні оповідання, описи 

побуту, перекази тощо. 
Юлій СтаВРО8ський-Попрадов, як поетична душа, 00-

черпнув в народі багато з його життя. Він цікавився фоль

клором та етнографією. У «Новому світі» надрукував відо

мі нариси з етнографії: «Робота около льна и полотна у 

списких русских» (1872), «Ярмарка 8 одном городе Вь)шне

го Спиша» (1872), «Очерки ИЗ Подкарпатской Руси» 

(1872), «Нечто о названии деревни Сулин» (1872), «Сказки 
ИЗ Спиской Руси» - «Сказка о происхождении Сулина» 

(1872), «Сказка О Сивом камене» (1872). Він радив вивчати 
і популяризувати народну культуру закарпатських україн

ців. 83 

Так, наприклад, у Місяцеслові на 1870 рік опубліковано 
13 прислів'їв та приказок, 26 анекдотів; на 1871 рік - трак

тування про мертвих «О мертвих та про забобонство» , 
«Суеверіе и предразсудки» та 6 анекдотів; на 1872 рік -
переказ про грецького бога Момуса, легенду про СВ. Ми

колу та словацьку легенду про «Столець ЛУЦЬ)); календар

ну обрядовість буковинців про «Воскресення Христово»; З 

етнографії - описи «Руські монастирі на Угорській Русі» 

(Чернецький, Марії Повчи, Мстичеський, Мало-Берез

ницький, Боронявський, Краснобрідський, Буковський та 

Биксадський монастирі)>>.84 Крім цього були тут поміщені 

8 прогнозів про погоду та 7 анекдотів. У Місяцеслові на 
1873 рік були опубліковані два анекдоти, 20 сентецій та 20 
flрислів'їв і приказок. Так родилися першопочатки збиран

ня та публікування народної творчості на території Закар

паття і Пряшівщини. 

Першим, хто з місцевих збирачів народних пісень видав 

()крему збірочку, був сільський учитель ~1ихайло Врабель 

";3 о. Рудловчак __ Біля джерел сучасності. Пряшів, 1981~ стор_ 198. 
х4 Из Уг()рской Руси. Місяцеслов на 1872 piK~ стор. 114--120. 



65 

з села Вирава на Лабірщині. Свою збірку пісень він назвав 

«Русский соловей» (1890). В ньому поміщено 180 пісень від 
різних збирачів: Івана Поливки (Седлиця), о. Павловича 
(Маковиця), ю. Левканича (Вирава), М. Фиртки (Меджи
лабірці). Збірник складений з різних говірок і присвячений 
головним чином бачківським русинам. 85 

Найактивнішим записувачем народної творчості в другій 

половині минулого століття був вже згаданий Анатолій 

Кралицький, уродженець села Чабини, еромонах, а пізні

ше ігумен Мукачівського монастиря. З народної прози він 

записав казку «Происхожденіе Карпатов» та легенду «Свя

ТИЙ Петер і колесар». Наведена проза опублікована у 

львівській «Бесидї» за 1892 р. під псевдонімом Іван Нодь.86 

Легенда «Видки взялася жаба» та анекдот «Добра баба і 

чорт» були записані на Лабірщині і поміщені в львівському 

журналі «Життє і слово» за 1894 рік. Н7 

Прозові народні твори були ДЛЯ А. Кралицького джере

лом ДО написання ЙОГО власних літературних творів. Таким 

був переказ про облогу Мукачівського замку мадярами, 

який послужив йому для створення повісті «Князь Лабо
рець». sx 
Кінцем ХІХ СТ. записуванням народної творчості захо

пився Ілько Калиняк, народний учитель, уродженець Пря

шівщини. До записування народної творчості І. Калиняка 

спонукав невтомний любитель народної культури о. Пав

лович. В листі з 28 липня 1891 р. він пише ДО І. Калиняка, 
який тоді учителював на Закарпатті (Мараморош): 

«В Унгварі їздається ХОРОlllИЙ місяцеслов, но із Марамо-

~~ Цитоване за: М. Мушинка~ 3 глибини віків. Пряшів, 1967, стор. 16. 
~ Псевдонім викрив у некролозі О. А. МончаЛО8СЬКИЙ. Ю. Яворський. К 

изучению А. О. Кралицкого - відбиток з журнала «Карпатский свет», 

М 9. Ужгород. 193()~ стор. 1094-1096. 
• 

'\7 М. Мушинка, З глибини ..... Ц. Т., стор. 331. 
нн BnepLue опубліковано в журналі ~~ГаЛИЧ(tНИН»), КН. І, вип. ІІІ-ІУ. 

Львів .. 1863 .. стор. 7~5. В останньому часі про видатного культурного 
діяча А. КраЛJlЦЬКОГО вийшла розвідка і вибрані твори: Йолана Голенда .. 
Анатолій Кралицький. Пряшів, 1984 .. стор. 249. 
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творчості, до опублікування його записів казок у «Де
рев'яному чуді».(}() 

В другій половині ХІХ СТ. (БО-ті рр.) на території Закар

паття і Пряшівщини збиранням народних казок займався 

Михайло Фінцицький, юрист за професією. Він посеред

НИЦТВОМ священиків та учителів уклав збірку казок, яка 

нараховувала 92 казки. М. Фінцицький планував перекла
сти казки на угорську мову. В 1910 році він переклав 40 ка
зок. Та збірка не вийшла з друку. Рукопис після його смер

ті (1916) зберігся в угорського фольклориста Д. Шебе

штьєна, а після його смерті в 1946 р. попала у Будапештсь
кий етнографічний музей. Аж після 1 ІО-тьох років УГОРСЬ
кий фольклорист Агнеш Ковач упорядкував її під назвою: 

«д vassorru indzsibaba Karpatukrajraji Nepmesek» (Буда
пешт .. 1970). В 1973 р. казки М. Фінцицького були перекла
дені на українську мову і видані під назвою «Таємниця 

скляної гори» (Ужгород, 1973).Уl 

Треба згадати, що безпосередньо народної творчості до

торкалися й такі історики, як Михайло Лучкай та Юрій Ве

нелін-Гуца. М. Лучкай у своїй «Gramatica Slavo Ruthena», 
ІЦО вийшла друком 1830 р., вмістив У її додатку також 

фольклорні твори як ілюстрацію до простонародної мови 

закарпатських українців, а саме 7 байок в прозі, 101 при
слів'я, 22 народні порівняння, 7 заклинань; 10 народних пі
сень та 3 загадки. 92 

ю. Венелін-Гуца (1802-1839), виходець із Закарпаття 

(Велика Тибава), лікар та історик болгар, цікавився й на

родною творчістю. Юрій Гаджега писав: «Древня славян-. 
ска литература начинается ПІСНЯМИ, поетому 8 разних 

статьях своих он (ю. Венелін-Гуца - М. Ш.) указал на 

большое значеніе зтого предмета 8 «Об источнике народ

ной поезіи вообще и о южнорусской В особенности», Мо-

(}О й. Шелепець. Забутий збирач народної словесності. «Нове житгя» , 
М 11. Пряшів" 1989. стор. 5. 
'11 Нове життя, М R, Пряшів, 1973. стор. 2. • 
LJ2 М. Мушинка, З глибини ... " ц. Т." стор. 186 . 

• 
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сква 1842, в «О характері народних пісень у славян Заду
найских», Москва 1835».93 В його працях розкидано, в ос

новному в примітках, а іноді і в тексті, безліч приміток ет

нографічного, історичного і топографічного характеру 

про так званих «карпаторуссов». 94 Незакінченою залиши

лась його цікава стаття «О песнолюбии славян закарпат

ских» - українців і словаків. Частину цієї праці в 1905 році 
опублікував СвенціцькиЙ. В спадщині Венеліна зберігся і 

невеличкий збірничок закарпатських прислів'їв - «Карпа

торусские ПОСЛОВИЦЬІ».95 Він також цікавився народними 

казками Полтавщини, щоб порівняти їх з казками Закар

паття. 96 В 1893 р. Евменій Сабов у своїй «Хрестоматії« 
. .. .. . 

КрІМ зраЗКІВ ГОВІРОК лишаКІВ, леМКІВ, веРХОВИНЦІВ, зем-

плинських та шариських русинів, ба чванських русинів, го

вірок земплинських слов'ян (сотаків - М. Ш.), подає ко

лядки, ліричні та епічні пісні і прозові твори: 8 казок (з них 
одна сотацька), один переказ та один анекдот. 97 

Етнографічними дослідженнями русинів в У горській Ру

сі займався і священик Юрій Жаткович. Він цікавився по

бутом селян, їх звичаями, календарною обрядовістю. Ці

кавий зібраний матеріал Ю. Жаткович надсилав відомому 

українському вченому В. Гнатюкові, а той за згодою авто

ра підбирав найцікавіші матеріали і публікував у «Етногра

фічному збірнику» Наукового товариства ім. Т. Г. Шев

ченка під редакцією Михайла Грушевського. У згаданий 

збірник крім інших матеріалів увійшли «Казка про Чорта», 

93 Ю. Гаджега .. Краткий обзор научной деятельности Юрія Івановича Ве
нелина (ГУЦЬІ). Ужгород, 1972, стор. 10. 
94 Т. Байцура, Юрій Іванович Венелін. Братіслава-Пряшів, 1968, стор. 49. 
95 Научно-литераТУРНЬІЙ сборник Галицко-русской Матиць). 1905. Цито
ване за: М. Мушинка, До історії збирання українського фольклору Схід

ної Словаччини. Науковий збірник Музею YKpaїHCЬKO~ культури у Свид
нику, 1965, стор. 187. 
96 Н. С. Шумада .. Ю. І. Венелін як збирач і дослідник українського фоль
клору. «Народна творчість та етнографія», М 4, 1961'1 стор. 74. Цитоване 
за: М. Гиряк, Українські народні казки. Пряшів, 1983. стор. 5. 

97 Е. Сабав, Хрестоматія. Унгвар. 1893. стор. 211-232. 
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легенда «Ной і чорти» та анекдот «Іван з l-'ершком у спіль

ві».98 

9Н Ю. Жаткович, Замітки етнографічні з Угорськой Руси. «Етнографl;:r

ний збірник» НТШ, Т. 11. Львів, 1896, стор. 1-38. 
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Дослідження народної творчості на Закарпатті і 
Пряшівщині кінцем ХІХ ст. 

Кінцем другої половини ХІХ ст. спостерігається наплив 

вчених фольклористів ДО Угорської Русі. Першим, хто від

відав Закарпаття та Східну Словаччину, був російський 

вчений і консул в Будапешті Григорій Де-Воллан. Резуль

татом його подорожі став збірник « У грорусские наРОДНЬІе 

песни», виданий у Петерб'урзі в 1885 році, і в якому нарахо

вувалось 525 пісень. Крім його власних записів, збірку до
повнили і два записувачі з Пряшівщини, а саме Андрій Гла

ДОНИК" ДЯК З Пстрини (8 пісень), і ? Левицький (34 пісні), 
а також ? Бачинський (114 пісень), що ввійшли У збірник 
як додаток (<<Песни верховинцев». Сборник Бачинского, 

стор. 179-211). Де-Воnлан звернув увагу на високу худож
ню цінність закарпатського фольклору. Він пише: «Наши 

композиторы� могли Бы� собрать богатую жатву славянских 

мелодий, если Бы� заглянули в Закарпатский край. обитае
мы�й русскими И словаками».99 

Кінцем минулого століття Пряшівщину відвідують два 

галицько-українські дослідники. Першим почав науково 

досліджувати народну творчість лемків по сей бік Карпат 

видатний український вчений Володимир Гнатюк (1871-
1926). Він був першим з українських науковціВ 4t що крім 
областей тодішньої Угорської Русі, відвідав і нинішню 

Пряшівщину. В 1896 р. Володимир Гнатюк побував на 

Снинщині і відвідав села Ублю, Кленову, Розтоки (мабуть, 

йдеться про обидві Розтоки - Кальну Розтоку біля Клено

вої та Стащинську Розтоку), Улич, Збуй (Збой - М. ш.) 

та Новоселицю. В. Гнатюк найбільше матеріалів "разово

го жанру (казки, легенди, анекдоти) записав у селі Збой 

від талановитого казкаря-розповідача Михайла Пустая. 

Тоді за шість днів він записав 14 легенд, 13 казок соціаль-

99 Цитоване за: М. Мушинка .. З глибини ..... Ц. Т ... стор. 16. 
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но-побутового характеру .. 13 фантастичн()-пригодницьких 
казок, 3 легенди та одне оповідання з життя. I ()() 

Через три роки, в 1899 р ... В. Гнатюк вдруге відвідав 
Угорську Русь .. побувавши у північних областях Шариша, 
Спиша та на Північному 3емплині, що теж заселений руси

нами. Тоді він відвідав одинадцять сіл: Шамброн .. Сулин, 
Великий Липник, Орябину, ЛитмаН0ВУ, Якуб'яни, Чертіж

не, Кромпахи, Свидник .. КРУЖЛЬОВУ та Мальців. З цієї по
дорожі В. Гнатюк зібрав багатий ф()льклорний матеріал .. 
переважно народну прозу: 51 казку, 17 анекдотів, 3 оповіді 
(спогади), разом 71 празовий твір від 17 розповідачів, які 
опублікував у етнографічному збірнику .101 

На рік пізніше від першої подорожі В. Гнатюка на Пря-
• w ••••• •• • .., 

ШІВЩИНУ цеи клаптик УКРЗІНСЬКОІ зеМЛІ ВІДВІДУЄ ІНШИИ 

український вчений Іван Верхратський (1846--1919) .. 
український філолог, письменник, природознавець і на

родний діяч. В 1899 р. І. Верхратський відвідує Пряшівщи

ну вдруге. Головною метою його відвідин західних лемків 

було дослідження лемківських говірок. І. Верхратський, 

як довідуємося з його праці «Знадоби для пізнання угрорус

ских говорів», відвідав 36 сіл: Луків, Лівів, Чирч, Орлов, 
Уяк (Удол), Старину, Бехерів, Комлошу (Хмельову), Ва

радку, Вишній Мирошів, Кечківці, Вапеник .. КРУЖЛЬОВУ 48 

Вишній Свидник, Бодружал, Дрічну, Чертіжне, Габуру й 

Збійне. І. Верхратський записав тоді понад дві з полови

ною сотні народних пісень, 83 прозові твори (байки .. казки .. .. . 
легенди, анекдоти, деМОНОЛОГІЧНІ ОПОВІдання, перекази, 

одну казку-небилицю та різні оповіді-спогади з життя), 3 
ОПИСИ обрядів. 217 загадок, 14 прислів~їв.І02 

Слід згада!и, щО І. Верхратському належить і кілька 

науково-популярних статей про народну обрядовість Пря-

10 .. Етнографічний збірник, Т. IV. Львів, 1897. Цитоване за: М. МУІuинка .. 
З глибини ...• ц. т. 
101 Етнографічний збірник .. Т. ІХ. Львів .. 1900. 
IO~ І. Верхратський . Знадоби ДЛЯ пізнання угро-русских говорів. Записки 
НТШ, Т. 44, КН. 6. Львів, 1912. стор. 13--171 . 

• 
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шівщини, З яких на увагу заслуговує окрема стаття «Гоя 

ДЮНЬДЯ і собітки на Угорській Русі» .103 

Наприкінці ХІХ ст. в 1898 р. Пряшівщину, зокрема русь-. . .. . 
Кl села, що межують 13 словацьким реГІОНОМ, ВІДВІДУЄ сло-
вацький мовознавець Самуель Цамбель. Він також дослід

жував зразки говорів русинів на Східній Словаччині та на 

Закарпатті. У своїй праці «Slovenska rec» він наводить сім 

казок. По одній казці записав в Орлові від Васька Попади

ча (1898), у Стебнику від Василя Мадяра (1898) та в Ниж
ніх Репашах від Яна Павлова (1904). Решту казок С. Цам
бель записав на Закарпатті. УДоманінцях одну казку він 

записав від Андрія Червеняка (1898), з Стройної записав 
від Михайла Футули дві казки (1898) та в Оніківцях одну 
казку від Михайла Федора (1904).104 
Дальший слов'янський вчений, що у цьому самому часі 

відвідав Пряшівщину, заселену русинами, був польський 

дослідник Луціян Малиновський. Він відвідав село Остур

ню на Спиші, де записав три казки: «Кривда Й Правда», 

«Правда» та «Неправда». Наведені казки в 1903 р. Л. Ма
линовський опублікував у своїй праці .105 
В 1900 р. в журналі «Slovenske pohfady», X~ 4-5, зразки 

фольклору із сіл Брусниця та Брезниця опублікував Ба-
1.1 

зовськии. 

Великим ревнителем народної культури був я. Стрипсь

КИЙ. Він наголошував про заснування музею ДЛЯ русинів. 

В 1900 р., як гадає о. Рудловчак, я. Стрипський під всев
донімом «Рускоці» друкував у восьми номерах газети 

«Клет» під заголовком «Дещо про нашу етнографію». Ав-

103 Діло. Львів, 1898, N'Q 191. Цитоване за: М. Мушинка, З глибини ... , ц. 
Т., стор. 17. 
104 С. Цамбель, Словенска реч а єй мєсто В родіне слованськіх ЯЗИКОВ. 

Турчанський св. Мартин, 1906. 
105 Л. Малиновський, Повєсьці Спіскіе. Матеріали антропологічно-ар

хеологічні, Д. УІ. Краків, 1903, стор. 141-174. Цитоване за: М. МУШИН
ка., Науковий збірник МУК в Свиднику, 1964. Між слов'янами-поляками, 
крім л. Малиновського, які цікавилися лемківською культурою по той 

бік Карпат були О. Колберг .. Р. Райнфус та деякі інші. 
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. ~ . 
тор у стаТТІ пише, «ЩО вже проидено через почаТКОВІ 

спроби, але оскільки перші кроки зробили чужі дослідники 

(Де-Воллан, Головацький, Гнатюк), навіть не можемо про 

себе твердити, що розпочали цю справу. Етнографічних 

досліджень, навіть найпростіших збірок, в нас немає». я. 

Стрипський закликає до широкоорганізованого комплекс

ного дослідження матеріальної та духовної культури. Ав

тор заохочує до збирання, публікує план і питальник зби-. . . "-' . 
рання матеРІаЛІВ, РОЗПОДІЛИВШИ иого на три веЛИКІ гру-

пи. 1О6 

Початком ХХ ст. фольклор досліджують місцеві нау

ковці, українські і російські вчені та любителі, ЩО запису

ють дорогоцінні народні скарби. До них належали Філарет 

Колесса, Степан Фенцик, Іван Панькевич, Корнелій За

клинський, Николай Бескид, Юрій Геровський" Д. Сева

стянов та любитель селянин і письменник Лука Дем'ян. 

Виростали нові дальші паростки на ниві народної культу

ри. 

Юрій Геровський вже в 1901 р. У львівському «Науково
му сборнику Галицько-руськой МаТИЦЬІ» (т. І, кн. 1, 2) 
опублікував кілька записів народних пісень з Лабірщини .107 

у той несприятливий час для досліджування народних 

скарбів русинів, але також і для словаків, на початку ХХ 

ст. деякі угорські спілки серйозніше приступали ДО збиран-. .. . .. .. . 
НЯ «ПЛОДІВ словаЦЬКОI І рутеНСЬКОІ нарОДНОl ТВОРЧОСТІ в 

Шариському комітаті». В 1907 р. Спілка ім. Сечені ОГОЛО
шує конкурс на запис народної творчості (пісні, народні 

побожні пісні, оповідання, казки, історичні перекази). 

Перший приз тоді отримав відомий фольклорист та етно

граф І. Семан. 1О8 

Та й друга угорська спілка - Спілка ім. Кішфалуді - в 

1909 р. йшла назустріч русинам. Т. Легоцький заговорив 
про нове видання збірки закарпатоукраїнських пісень у 

106 О. Рудловчак, Біля джерел ... , Ц. Т., стор. 219. 
107 Цитоване за: М. Мушинка, З глибини ... ~Ц. Т., стор. 18. 
ІОН О. Рудловчак, Біля джерел ... , Ц. Т., стор. 225. 
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перекладі на угорську мову. Також було розпочато підго

товку до друку збірника українських народних казок на 

угорській мові М. Фінцицького. 109 

Та русини-українці найкраще друкували б свої народні 

скарби на рідній мові. В 1911 р. в додатку «Науки» - В 

«Селі» - друкували менш або зовсім невідомі дрібні «му-
• \01 '" •• 

рашки», що приносили СВІИ скомнии труд на олтар наШО1 

спадщини. Таким був і Якуб'янський (псевдонім - М. Ш.), 

що друкував в газеті серію оригінальних нарисів «Спиш», 

«Шариш» В розділах «Наша Верховина», «Наш народ».11{) 

Иосиф Янков в тому ж самому часі в згаданій газеті ДРУ
кував зібрані у Свиднику народні пісні (<<Як ЄМ ишов З вой
НЬІ», «Мила воду брала ... », «Иде заяць з ГОРЬІ трома да-

· · 111 рами . .. » та ІНШІ. 

В 1913 р. Орест Сабо у «Бібліотеці інформацій про на
ціональності» видав фольклорно-етнографічну моногра

фію «Про угорських русинів». Як зазначає 'о. Рудловчак, 

ця його книжка була фактично монографічного характе-
~ . ~ . 

ру, яка виишла як р,езультат тих намагань, ПРОПОЗИЦІИ 1 

планів, про які згадувалося вище. Книгу укладено за пра

цями ю. Жатковича: «Опис угорських РУСЬКИХ», Т. Ле

гоцького: «Історія Мукачівської грекокатолицької єпар

хії», фольклорними записами І. Семана, матеріалами Я. 

Стрипського, Д. Урайія про православний рух в Угорщині, 

А. Журега про народні вірування в Марамороші, фоль

клорними записами В. Гнатюка та ін. В роботі «Про 

угорських руських» згадуються цікаві розділи з етнографії: 

побут, харчування, родинні звичаї (народження, весілля, 
смерть), календарна обрядовість (Водохреща, Паска, Різ
дво, ніч під Яна, піст, музика, танці, ходіння на Прощу, за

бобони, лікування хворих, народні вірування) .112 

В 1911 р. з Галичини на Пряшівщину приходить вчений-

109 Там же, стор. 224. 
110 Там же, стор. 199. 
111 Там же, стор. 200. 
112 Там же, стор. 229-230. 
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музеолог Філарет Колесса. Він був першим угорським вче-
C.J •• • 

НИМ, якии ЦІкавився не ТІЛЬКИ текстами народних ПІсень, 

але також записував і їх мелодії. Ф. Колесса видав збірки 

народних пісень «Народні пісні з Підкарпатської Русі» 

(Ужгород, 1923) з 55 піснями із села Цигелка і Тварожець. 
у другій збірці - «Народні пісні з Підкарпатської Русі» 

(Ужгород, 1938) - він опублікував 12 пісень з мелодіями, 
записаних М. Рошахівським в с. Радвань на Лабірці. 113 

На Закарпатті селянин Лука Дем'ян, який потім став за

карпатським письменником, в календарі на 1914 р. опублі
кував свої коломийки «Ой, ми собі заспівайме» та «Мой 

"" "" "". 
миленькии такии краснии», І з того часу став ретельним 

збирачем народних скарбів. 

Кінцем ХІХ ст. - початком ХХ ст. для русинів на За

карпатті і Пряшівщині настала важка година за самозбере

ження, за те, чи це населення, як народ, ще буде існувати. 

Це нещасне українське населення було занепале економіч

но, його національне і соціальне становище було таким 

жахливим, що мадярський економ Еган про нього висло

вився так: «Вже тепер можна сказати, коли помре остан-
• IJ 

НІИ русин». 

Коли в 1848 р. було придушене угорське повстання з до
помогою російської армії, то аж до 1867 р. усюди було чу
ти руське слово. Та коли угорці в 1867 р. з'єдналися з ав
стрійцями й дістали свої права (австрійська монархія від 

того часу почала називатися Австро-Угорщина, аж ДО її 

розпаду в 1918 р.), русини зазнали великих страждань. На 
підставі закону 3 3 серпня 1873 р. австро-угорські власті по
чали на території, де жили русини, будувати державні 

школи і заборонили в них вивчення руської рідної мови. А 

в 1907 р. внаслідок брутальнго шкільного закону Аооні по
чалась ліквідація руських церковних шкіл. Старі люди ще 

згадують, коли вони ще були школярами, що вони не смі

ли навіть на перервах говорити між собою на рідній мате-
• 

ринській мові. Коли хтось з дітей порушував такий наказ, 

;I~ :~ив.: іУl. МУІuинка~ 3 глибини ... ~ Ц. Т., стор. lR. 
• 
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вчителі їх били. Мадярські жандарми ходили по селах і шу

кали по хатах руські молитвенники і забирали їх. 114 

В 1912 р. жупні просвітні ради домагаються від шкільних 
інспекторів і ДЛЯ наших церковних шкіл (де ще такі зали

шилися) мадярської викладової мови. Греко-католицькі . ... . 
ЄПИСКОПСЬКІ уряди почали видавати дЛЯ СВОІХ Дlецез 1 пара-

фій всякі розпорядження й хрестильні та вінчувальні листи . "'" . 
виключно на маДЯРСЬКІИ МОВІ. 

Греко-католицький єпископ Надь з Пряшева і його . . . 
СПІвпраЦІВНИКИ домагалися заведення до церкви лаТИНІКИ, 

а в Ужгороді почали виходити греко-католицькі церковні 

календарі цілком на мадярській мові. З цього видно, що 

мадяризація охопила головний опорний стовп народної 

стійкості - народні школи і церковні обряди, і паралізува-
. "'" 

ла наЦІональнии дух. 

Влітку 1916 р. появилося розпорядження NQ 169/1916, ЩО 
від 1 жовтня 1916 р. на цілій Угорській Русі, включно Пря
шівщини, заборонено вести навчання кирилікою в церков

них і громадських школах. Заборонялось також друкувати 

книжки тими буквами, навіть біблію та катехизм. 

Для руських церковних шкіл, що ще залишилися у Епе

рієші (Пряшеві) вийшла «Руська Ч"lтанка» з мадярською 
орфографією «Ruten оlvаsоkбnуv», ухвалена пряшівським 
греко-католицьким єпископом Миколою «<szent MikI6s» 
рііsрбkі). 

В такому стані все завмерло, і не було вже ніякого потя

гу ДО записування народних скарбів. Скасування кириліки 

мадярським урядом в 1916 р. сприяло тому, що наша інте
лігенція (насамперед священики) ДО розпаду Австро-Угор

щини сильно змадяризувалася. 

Національний руський дух над ВОДОЮ цього нещасного 

українського племені під Карпата~1И утримували народні 

традиції: церковні обряди, народні звичаї, фольклор та ет

нографія. Ця нещасна прадідна земля'l про яку часто гово-

114 Календар «Просвіта» на 1939 рік. 
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рили, ЩО «нікому не належить», була орошена кров'ю й 

сльозами. 

Як тільки Австро-Угорщина розпалася, під впливом ді

яльності рад бувшої монархії, особливо Мадярської народ

ної ради в Турчанському св. Мартині, за ініціативою 

уніатського священика Омеляна Невицького і пряшівсь

ких учителів у Старій Любовні 8 листопада 1918 р. була 
утворена Руська Народна Рада як перший орган закар

патських українців-русинів. В її документах говорилось, 

що ніколи не допуститься того, щоб русини проти своєї во

лі були розз'єднані і приєднані до чужого народу_ Через 

одинадцять днів, тобто 19 листопада, центром Ради став 
Пряшів. Рада вимагала для русинів права на самовизначен-

-
НЯ В еТНІЧНИХ межах. 

Чехословацька ліквідаційна комісія в Будапешті, очолю

вана Годжею, Д9водила представникам руських народних 

рад (крім Пряшівської були ще Марамороська, Верецька, 
Хустська), особливо А. Бескиду (який в часі Австро-Угор
щини був послом), що за тодішньої міжнародної ситуації . . 
закарпаТСЬКІ русини мають МОЖЛИВІСТЬ приєднатися ДО но-

воутвореної Чехословацької держави, або залишитися у 

складі Угорщини. 

Та закарпатський народ, що був під тисячолітнім гнітом 

мадяр, вже1-lе хотів залишатися під їх владою. Він був зни

щений фізично й духовно. Ось що пише чеська дослідниця 

етнограф Амалія Кожмінова, яка відвідала Закарпаття в 

перші роки після першої світової війни: «Не знаючи умов, 

важко собі уявити, яку енергію і працю потребує той най

східніший закуток ширшої вітчизни. Земля є напів зане

дбана, позначена з півночі слідами світової війни, яка туди .. . 
валилася, з важким життям народу 1 за ЗМІСТОМ так ПРИМl-

• у. IJ 

ТИВНИМ, щО в КУЛЬТУРНІИ держаВІ належить маиже ДО по-

хмурих рарит. 

Найсумніше зі всього, очев_идно, знайдемо в Карпатах, 
що оточують землю проти території Галичини. ТУТ села 

розпорошені високо в горах, часто без жодної ліпшої ко

мунікації. Це прямо документує, як страшна і цілеспрямо-
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вана була тактика попередньої держави (Угорщини - М. 

ш.), слідуючи одну мету: морально і фізично знищити на-. ~ 

рОД, Вlдсуджении як народ до заникнення. 

Про Підкарпатську Русь, її нарід і про його побут У нас 

майже було невідомо. Аж досі ця частина нашої держави 

була для нас «невідомим суходолом» ... Чутки про неї по
ширювалися завжди уривчасті, неясні і бентежні. Їх прино
сили в ширшу громадськість, мабуть, вояки, сліди яких сві

това війна занесла туди, у північні частини Угорщини».115 

Руська Народна Рада в Пряшеві мала певний вплив та

кож на Північній Лемківщині - західній частині укра

їнської Галичини. 5 грудня 1918 р. У Флоринці була засно
вана Руська Рада Лемківщини, яка проголосила, що при

карпатська територія Галичини становить із Закарпаттям 

нероздільну територіальну одиницю. 116 Та настали незго

ди. Одні разом з о. Невицьким були за державно-правове 

упорядкування, а брати Бескиди - за приєднання Пряшів

щини (руський етнос) до Чехословаччини разом із Закар

паттям. На польській Лемківщині поляки підкріпили 

прикордонні варти, а на цьому боці чеське військо зайняло 

північні округи Списького і Шариськоrо комітатів. 117 

16 травня 1919 р. Центральна Руська Народна Рада від-
.. . .. 

голосувала проект американсько) делегаЦll на державно-

правове становище Закарпаття у складі Чехословацької 

республіки. 118 

Як тільки Словаччина увійшла у склад новоутвореної 

Чехословацької держаВИ tt ЇЇ шкільні власті, які за Угорщи
ни публічно засуджували закон Апоні від 1907 р. як знаряд
дя денаціоналізації, внаслідок якого на Словаччині зали

шилося тільки 339 словацьких церковних шкіл, в яких біль-.. . 
ШІСТЬ предмеТІВ викладалось по-мадярськи, свою ПОЛІТИКУ 

11~ А. Коіmіпоvз, Podkarpatska Rus, prace а zivot lidu. Praha, 1922. 
116 І. Банат, Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини, кн. 
1. Пряшів~ 1979, стор. 72. 
117 Там же. стор. 73. 
118 Там же, стор. 92. 
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по відношенні до українських шкіл почали проводити в ду
сі того ж закону. Опираючись на цей закон, братіславсь
кий шкільний реферат народної освіти і культури дав вка
зівки шкільним інспекторам Східної Словаччини, за якими 

• • w навчальною МОВОЮ греко-католицьких ШКІЛ, 8 ЯКИХ ДО ВІИ-

ни навчання велось по-мадярськи, повинна була стати сло

вацька MOBa.1'Jt) 

І розпочалася драма: у руські школи запроваджувалася 
словацька мова. На сторінках руських газет постійно йшла 

боротьба за руські школи в руських селах. Тоді, як в наших 
селах лютувала чума, Словацька ліга на чолі з Яном Рума

НОМ мала за ціль зліквідувати русинів вщент. я. Руман у 

своїй брошурі «До питань словацько-русинських відносин 
на Східній Словаччині» намагався довести, що ніби русини 
на Словаччині не існують. Сам забув, що не так давно за 
у горщини Іштван Тісса говорив те ж саме про словаків. 
Для підтвердження вище сказаного ще хочеться навести 
такий факт: «На засіданні Словацької ліги, яке відбулося 
21 лютого 1930 р. в Братіславі, було прийнято ряд мір про
ти Т. 38. русинського руху. Керівний працівник крайового 

управління Словацької ліги д-р Лішка на засіданні заявив, 
»ЩО fud oznacovany za rusky, пета dosiaf шіrоdпеhо uvedo
тепіа а пеыlспоuu kulturnou pracou а hospodarskym povzne
senim Ьу Ьоlо mozne 90 ООО Rusinov па Slovensku v pomernej 
dobe zlikvidovat« .120 

Та Словацька ліга тепер свій намір вже застосувала на 
практиці. У шкільній хроніці села Сулин на Спиші читає
мо: «Doterajsia dvojtrieda Ьоlа rozsirena о tretiu postupnu 
triedu, ktora pri~la v platnosi dfta 1. okt6bra 1936. Nakofko je 
miestna оЬес financne vycerpana, а nem6ze sama znasai 
osobny а vecny naklad, tol'ko ucitefskych s11, odhodlala sa Slo
venska liga k tomu, ze роmбzе svojmu bratu Rusinu vydrzia-

119 Там же, стор. 301. 
I~O І. Банат, Нариси новітньої ... , ц. Т., стор. 314. 
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vai jednu slovensku skolu а bude znasaf vsetky vecne naklady 
tretej postupnej triedy».121 
Ось якою була «братня» допомога, щоб пословакізувати 

русинів!! Про наслідки словакізації статистика говорить 

сама за себе: якщо за переписом населення в 1930 р. на 
Словаччині було ще 91.079 русинів, то в 1944 р. їх вже було 
тільки 80 ООО. Та після закінчення другої світової війни зра
зу зголосилося 180 ООО русинів. (Газета «Праце», Прага, NQ 
293, 20. ХІІ. 1946). В той час Пряшівська і Михалівська 
православні єпархії нараховували разом 277 487 віруючих. 
«<Православний церковний календар» на 1951 р.) Зрозумі
ла річ, що православні і греко-католики були виключно 
русини. 122 В 1980 р. (через п'ятдесят років від 1930 р.) кіль
кість русинів зменшилась більш, ніж на половину. 

Це саме робили і по той бік Карпат польські шовіністи. 

Вони між двома світовими війнами силоміць відділили лем

ків від українців, що жили в панській Польщі. Про це вже 

згадувалось вище. 

А русин, від природи покірний, якому накидають ярмо 

на шию, відсувають далі до гір, відбирають від нього його . ... . 
праДІДНУ ВІРУ І наЦІоналЬНІСТЬ, терпко зносить знущання, 

\J 

думаючи, що так має бути. Иого обдурюють національно, 

а він безпомічно дивиться на світ, як побита собака, як ви-. 
лякане ягнятко, що «пониже вовка ВОВКОВІ коломутить во-

ду». Вороги з одного і другого боку Бескидів злорадно ки

далися с.упами на безборонне українське лемківське 

плем'я. 123 

121 М. ШмаЙда .. Ой, верше мій, верше ... «Дружно вперед», H~ 9. Пря
шів, 1961, стор. 13. 
122 Цитоване за: І. Шлепецький, История развития ... , Ц. Т., стор. 122. 
123 Те, що не вдалося здійснити (заполонізувати лемків) польському 

ксьондзові ч. Войтисаковї, «пощастило» польському уряду під проводом 

робітничої партії в 1947 р., коли лемків виселили з їх рідних земель: од
них розкинули серед польського «моря», других вигнали до Радянського 

Союзу. Поляки пішли за зраком «великого вождя народів» - найбільшо

го злочинця в світі, якому в жертву впали мільйони людей його країни і 
. . 

в результаТІ виселення та РІЗНОГО переселення. 
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Польські лемки мусили залишити свої рідні землі, на 

яких родилися і вмирали - свою рідну батьківщину, яку 

так прегарно, доводячи до сліз, описав її найбільший син 

- найвидатніший лемківський поет Богдан Ігор Антонич: 

«Що Є батьківщина?» - раз питала Оля, 

А батько радо відповів на це дитині: 

«Знай - батьківщина - це ріка, що серед поля, 

Поза селом ген тихо пливе, 

Це в саді нашому дерева, зілля, квіти, 

Це на ланах пшениця золотоколоса, 

Це той, що віє з піль пахучий теплий вітер. 

Що на левадах скошена трава в покосах. 

Це наші всі пісні і молитви щоденні. 

Це рідна мова - скарб, якого ти не забудеш, 

Це небо синє в день, а серед ночі темне, 

Це, моя ДОНЮ, все те, що ти так щиро любиш» . 

• 
Замовкнеш, а груди наповняться жалем, що на цих зем-

лях вже не чути рідної пісні, що її співала молодь, не чути 

лемківської говірки. Не чути вечірнього дзвону, голос яко

го лунав понад соснові бори. Все замовкло . . . 
Про долю свого знедоленого українського племені, роз

киданого по чужих сторонах, виливає глибокий жаль 

перед своєю смертю інший лемківський поет Іван Русенка: 

А тепер смутно нам в Карпатах, 

Нигде не дзвонить в церквах ДЗВОН. 

Не видно там нашого брата 

- Ани в Висові, 

- Ани в Лабові 

Вшитко вон! 

Лемковськой не чути бесиди, 

Затихли пісні серед гор, 
Лем духи дідов-прадідов, 
Блукають сами, 
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Межи горами 

С бору в бор. 

Гей, наши лемки в Кошалині , 
В Зеленій Горі плечі гнут, 

А в родной нашой Лемковщині 

Репатріанти 

І окупанти 

Всяди СУТ. 

Гей, бідни лемки висилени, 

Од Одри-Ниеи по Донбас, 

А села, поля залишени 

Опустошали , 
Позарастали 

Терньом зас. 

• 

(Карелу с. Т. в Бориславі, 20. ІІІ. 1959) 

Драма асиміляції лемків, що живуть компактно, продов

жується й по сей бік Бескидів. Українське плем'я від мадя

ризації колись відстоювали церквоні обряди, що мають 

глибоке коріння у Київській Русі. Його не було так легко 
асимілювати ані за мадяр, ані за Словацького штату і його 

клеро-фашистського уряду. 

Виривати ці історичні коріння вдається аж тепер завдяки 

«братньої політики». Дехто з словацьких шовіністів добре 

собі усвідомив, що на «руські свята» (Різдво, Великдень) 

діти мусять йти до школи. Цього вистачило батькам, щоб ... ... 
кинули СВО1 «РУСЬКІ свята», заМІНИЛИ ІХ за римо-католиць-. . .. . . 
КІ, а з ними І свою украІНСЬКУ наЦІонаЛЬНІСТЬ за словацьку. 

Далі прийшла «одноголосно» відголосована інтеграція 

шкіл, а з нею і свобода (хоч тільки в ЦЬОМУ!), щоб кожний 
батько й дитина «вибирали» собі школу, яку хто хоче (зви

чайно словацьку!). За бувшої Чехословацької республіки 
і за Словацького штату цього не було, хоч, наприклад, 

гардисти собі це могли дозволити, та не дозволили! 

Тепер українська інтелігенція, що жила в містах і міетеч-
.. . .., 

ках, першою почала давати СВОІХ ДІтеи ДО словацьких 
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шкіл. За ними пішли й селяни. Все це фактично знищило 
.. . \.І.. 

украlНСЬКl школи, мову, а, може, и наЦІонаЛЬНІСТЬ. 

Подібну аналогію знаходимо після ліквідації Общества 

Василія Великого (1902), коли був сильний натиск з боку 
мадяризації. С. Гойдич писав: «Русская річ и русскіе оБЬІ

чаи (розумій: русько-українські) сохранились только среди 

крестян и никоторих учительських сімях».124 

Кінцем ХІХ ст. при жорстокій асиміляції о. Павлович 

передбачав неминучу загибель цього нещасного руського 

племені, коли наша бідна інтелігенція (священики та півце
учителі) під тиском всесильних мадяризувалися. Він тоді 

написав «Заповіт»: 

Нещасний мой народ! 

Тебі 6езпощадная судьба назначила неменуєму смерть, 

Смерть насильственную и наглую. 

Нанесенную как просто безумним самоубійством, 

Подготовленую твоими уродливими чадами. 

МаЛОДУШНЬІе, обманом ВОДИМЬІе люди 

В ожидании личних ВЬІГОД 

Не прочь даже от святоцьтва, 

Пожертвуют ряди мнимих наград 

Наследственную от прадедов святиню! 

'3такий род повинен смерти! 

Сниди ИЗ жизни неДОСТОЙНЬІЙ род в могилу! 

И ЗРЬІТУЮ собственними КОГТЯМИ. 

Не раздается над могилою твоею 

РЬІдание остаЛЬНЬІХ твоих братев" 

Ибо таких уже не станет. 

Крами того по уставу церковному 

С,lмоубійці не поется вічная память!! 

Та о. Павлович не передбачав скоропостижногt) кінця 

Австро-Угорської монархії, коли після війни виникли нові 

слов"янські держави, як Чехословаччина, Польша., Юго-

I~-t с. Гойдич, 06разованіе. Пряшів" 1943. 
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слаВіSl. Тоді і в нас, русинів, почали появлятися нові па
РОСТl<инародного відродження. Та цю радість зажила тіль
ки ОДlІа генерація. В 60-х рр. Почали інтегруватися округи, 
а з н»ми й школи. Люди ПОКИдали свої прадідні візантійсь
КО-РУські обряди, бо ставалося таке, що деколи на свої 
PYCbl<i свята селяни мусили Відходити на новітню «панщи
ну». Інтелігенція, яка за часів о. Павловича мадяризувала
ся, тепер словакізується. І от нові «уродливі чада»! 
Пр» ДОСЛіджуванні нашого українського етносу в 1965 р. 

в РОЗмові з 95-річним дідусем Юрієм Гомолою з села Беня
тина Він про занепад нашої національності і свідомості сум
но Сl<азав: «Не розумію: РУСЬкі люди, pY~ЬKi діти - слова
ки!» (Підкр. - М. ш.). 
о. Павлович не перебачав, що церква, яка найбільш 

.УТРИМувала у народі його традиції, у наш час стане помит
ком. Деколи не знаємо, на КОтрий день припадає неділя, бо 
часто замінюємо її за робоч»й день. Наша інтелігенція не 
та, .що була в кінці минулого століття, але високо освідче
на І Скоріше підлягає асиміЛSlції заради свого повного ко
Р~ТЦSl і заради своїх дітей, Щоб через словацьку національ
H~CT~ вони мали краще суспіJIьне становище. А за ними, як 
ВІВЦІ За баранами, покидає свою національність і селян
ство . 
ЯІ<ЩО наші недоБРОЗИЧЛИві сусіди не зупинять колесо, 

ЩО ТРощить нашу святу національність, то незабаром ще 
через одну генерацію лемків ие стане. Їх історія буде згаду
ватись, як історія сумерів ЧИ етрусків, які назавжди вимер
л~. Польський ЧИ словацький народи не стануть ні. більші, 
НІ СJIавніші, якщо асимілюють лемків, і це не придасть їм 
на честі. Їхні нащадки можуть тільки соромитися перед сві
том За нерозважність своїх Попередників. А лемки - це як 
н~за.будка, що могла б тілы(и украшати їхні квітучі сади 
РІДКІСною квітинкою для слави їх культурності. Та ж лем
ки ПРИнесли у світову КУЛЬТуру шедеври дерев'яних ікон, 
СВОЄРідну народну культуру, визначних людей. 

· Невеличка лемківська віТочка українського народу, ві
ДlРВаиа від Свого народного стовбура, століттями жила си-
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ротою подальше від своєї матері-України, яка не могла їй 

допомогти, бо й не могла ... Той малий народ завдяки ре-
• • u • • • ••• 

ЛІГІИНИМ траДИЦІЯМ не аСИМІлювався ПІД ТИСЯЧОЛІТНІМ ГНІ-

том поневолювачів. Він свято зберігав свою прадідну віру, 

народні традиції, в біді, злиднях і неволі творив свої чудові 

народні пісні, які співав під батогом феодалів. 
А тепер все заникає, ЯК роса на сонці. І наш дальший 

лемківський поет Іван Мацинський з наболілим серцем жа-. . . 
ЛІЄТЬСЯ У своєму ВІРШІ: 

Чи вже справді ми своє не любим, 

І після рабства десяти віків, 

Наче діти пустотливо губим, 

І рідне слово, і материнський спів?! 
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Між двома світовими війнами 

Після розпаду монархії по першій світовій війні ДЛЯ руси

нів Закарпаття й Східної Словаччини почав виходити ці

лий ряд різних газет і журналів, більшість з них у Пряшеві. 

Вони виходили на язичію, на російській, але й українській 

мовах. Гноблений тисячоліттям народ зразу провидів, від

чув національну любов до свого рідного. Ширилася доріж

ка до бідних карпатських сіл, була надія ДО збирання і пуб

лікування народного багатства. 

«ГОЛОС РУССКОГО СЛОВА» - тчжневик, орган 
«Карпаторусской народной Ради» (Пряшів, 1918-1920). 
«ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА» - «официаЛЬНЬІЙ орган епар

хиального управления», часопис, що був продовженням 

угорської попередниці (Пряшів, 1918-1919). 
«РУСЬ» - народна просвітительська газета (Пряшів, 

1921-1923). 
»РУССКОЕ СЛОВО» - виходило як додаток до сло

вацької газети «Словенски ВИХОД» (Кошиці, 1919-1920). 
«РУССКАЯ МОЛОДЕЖЬ» - «журнал русской учащей

ся молодежи» (Пряшів, 1924 1939). Ця газета мала дода
ток «ДА ПРИЙДЕ ЦАРСТВІЕ ТВОЕ», деколи друкова
ний латинїкою (1928-1938). 
«НАРОДНАЯ ГАЗЕТА» - орган «Русской народной 

партии на Словакии» (Пряшів, 1924-1939). Згодом газета 
перебирає нову назву «РУССКАЯ НАРОДНАЯ Г АЗЕ

ТА» (Пряшів-Ужгород, 1937-1938). 
«РУССКИЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ» - орган Союза земле

дельческой Республиканской партии (1928-1939). Спо
чатку він був додактом до словацької газети «Газдовске 

новини», що виходила в Кошицях, а від 1935 р. була само-
• IJ 

СТІИНОЮ газетою. 

«РУССКАЯ ШКОЛА» - офіціальний орган С()юза рус

ских учителей на Словакии (Пряшів, 1926--1932). 
«ПРЯШЕВСКАЯ РУСЬ» - «орган свободной русской 
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общественной МЬІСЛИ», частково друкувався і латинікою 

(Пряшів, 1938-1939). 
«ДЛЯ НАС» - орган 'Спілки руських студентів (редак

ція в селі Чирч, Східна Словаччина) ім. Добрянського в 

Братіславі. Здається, що вийшов тільки один номер. 

«ЗОРЯ» - «орган фронта русских земледельцев и рабо

ЧИХ». Газета мала антифашистський характер і скоро була 

зліквідована. Вийшов тільки ОДИН номер (15 лютого 1937 
р.) . 
Скоро почали ВИХОДИТИ і різні журнали, починаючи ди-. . . 

тячими аж по ЛІтераТУРНО-СУСПІЛЬНІ. 

«ПЧІЛКА» - ДИТЯЧИЙ журнал на українській мові. В 

ньому містилися байки, казочки, стародавні ДОХРИСТИЯНСЬ

кі колядки, загадки тощо. Журнал почав ВИХОДИТИ в Ужго

роді 8 1920 р. 
1..1 1..1 

«КАРПАТОРУССКИИ КРАИ» _. . «ежемесячны�й лите-

ратурно-исторический журнал Общества ИМ. А. Духнови

ча». Журнал започатковано в Ужгороді (1924). 
«ДУШПАСТЬІРЬ» - урядовий духовний орган Мука

чівської єпархії, його початок датується 1923 р. 
«ТРЕМБІТА» - альманах письменників Підкарпатської 

Русі. Упорядник Василь Гренджа-ДонськиЙ. Альманах на

раховує 99 сторінок і був виданий в Ужгороді (1926). 
1..1 

«КАРПАТСКИИ СВЕТ» - «литературно-обществен-

НЬІЙ журнал Общества ИМ. А. Духновича». Журнал почав 

ВИХОДИТИ в Ужгороді (1928). 
Бідні русини почали дихати на повні груди своєю народ

ною культурою. Стало появлятися багато книжок різної 

тематики з області літератури .. історії та інших ділянок. 

Цікавою книжкою на той час була «КАРПАТОРУССКАЯ 

ДРЕВНОСТЬ» Н. А. Бескида. Книжка приносить цікаві 

спостереження про нашу історію та етнографію, Дl)ТОР

кається й нашої теми. (Ужгород", 1928). 
В 1921 р. Степан Фенцик видає в Пра'3і збірочку народ

них пісень з нотами «Пісні подкарпатских РУСИ~ІОВ» .. Ч. І (36 
пісень), а через два роки (1923) ВИХОДИТЬ збір()чка «Пісні 

• 
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поДкарпатских РУСИНОВ», ч. 11 (також 36 пісень). В 1921 р. 
Олександр Кізима уклав «Подкарпатські співанки для хору 

з нотами» (10 пісень), видані товариством «Просвіта» і над
руковані у Празі. Володимир Ульвінський видав в Ужгоро

ді «Стародавні коляди Підкарпатської Русі» (1923/1924). 
Великою мірою на дослідженнях на Закарпатті і на Пря

шівщині поділявся Іван Панькевич. Він проводив свої до

слідження в 1925-1938 рр. В селах, які він відвідував, на 
фонограф записував казки, легенди, перекази, оповіді з 

життя, описи звичаїв, пісні і т. Д. Під час своїх експедицій 

відвідав 109 сіл, з того 42 на Пряшівщині, а з них 40 сіл УК
раїнських: Улич, Ублю, Коромлю, Прииопу, Пудгородь, 

ВалаЦlківці (село в 1936 р. виселене у новозбудоване село 
поблизу Гуменного, сьогодні вже пословакізоване), Коло

ницю, Пихні, Звалу, Машківці, Дідачів, Суків, Суху, Чаба

лівці, Нягів, Красний Брід, Рожківці, Нижню Ольку, Кай

ню, Руську Пору бу , Рафаївці, Вальків, Кобильницю, Щав
ник, Млинарівці, Рімне (Рівне), ОРТУТОВУ, Ладомирову , 
Никлову (тепер Микулашова), Бехерів, Шому (тепер Дре
ниця)~ Ястраб'є, Обручне, Ольшавицю, Блажів (село в 

1951 р. виселене), Завадку, Порач .. Гельцманівці та Бансь
ке. У вище наведених селах І. Панькевич записав: казок та 

переказів (12), анекдотів (4), легенд (2), бувальщин - де

монологічних оповідань (5) .. казок-небилиць (1) та опові
дей (21). 
В 30-х рр. проф. Діонисій 3уб,рицький збирав народні 

звичаї через учнів пряшівської горожанської школи і над

силав їх І. Паl-Іькевичу" який їх публікував у журналі «Под

карпатська Русь». 

На Закарпатті збиранням H~lPOДHOЇ прози займався дирек

тор гімназії проф. Корнило Заклинський. Посередниц

твом своїх студентів він зібрав цінні народні перекази і 

опублікував їх під назвою «Народні оповідання про давни

ну». Збірка мала 126 сторінок з ілюстраціями й такими 

розділами: 1. Князь Лаборець~ 2. Як повстали наші села; з. 
Наші сусіди~ 4. Татари~ 5. Інші народи на Підкарпатській 
Русі; 6. Замки~ 7. Князь Федор Корятович; 8. Монастирі~ 
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9. Владики; 1(). Суспільні верстви; 11. Господарство; 12. 
Панщина; 13. Повстання; 14. Опришки; 15. Кінець панщи
ни; 16. Революція 1848; 17. Пам'ятки давнини. Згаданий 
збірник «Народні оповідання про давнину» був виданий Че

хословацьким Червоним Хрестом в Кощицях в 1925 р. 
Збиранням народних скарбів, передусім народних пі

сень, займалися учителі (вони їх також записували з описа

ми обрядів у сільські хроніки), російські емігранти, а та

кож селяни. Деякі любителі народної tbopt-Іості, за інфор

мацією тодішніх газет, мали свої власні рукописні збіроч

ки народних пісень. На Лабірщині таким, хто власнив ру

кописну збікру народних пісень, був Василь Галь, уродже

нець з красного Броду, вчитель у Варехівцях. В «Народній 

газеті» він опублікував баладу «Єдна мати сина мала» з 

приміткою: «Из сборника рус. нар. пісень учителя Василія 

Галя».25. Надійний майбутній фольклорист важко захворів 

на туберкульоз, а в 1936 р. помер 29-річним. Пісенник зго-
. .... ... ..., 

РІВ разом з хатою в чаСІ ДРУГО) СВІТОВОІ ВII1НИ. 

Другим збирачем народних пісень, про якого нам відомо 

'3 тої Ж самої газети, був російський емігрант проф. Д. Се

вастьянов (жив в 30-х рр. дуже бідно у Видрані на Лабірши

ні). Він займався підготовкою учнів до гімназіальних екза

менів. Потім перебував у СТ,.1lцині Н,} Снинщині. В газеті 

«Народна газета» Д. Севастьянов опублікував пісню: «Да

ла мені мати корову» З приміткою «Из сборника Д. Сева
стьянова».12h 

В Музеї української культури у Свиднику зберігається 

рукописна збірочка народних пісень, записаних Д. Сева-

стьяновим від народної співачки Анни Ябур із Стащина. Збі

рочка народних пісень (2-23 сторінки, перша сторінка від
сутня) містить 120 народних пісень, записаних олівцем. У 
примітці Д. Севастьянов пише: «Стакчин. Анна Ябур. Єя 

мать" отец. Ссмейн()е положеніе. Работа на семю. Талант 

к пінію. Память. Любов к лінію. Еще маленькой запоми-

l~-; НаРОДНа r(l]eTa .. NQ 11 .. Пряшів .. 1933. стор. 3. 
12(1 Народна r(l]CT(l, NQ 5 .. Пряшів .. 1<)33 .. стор. 3. 
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нала пісні. 3та любов заставляла ее собирать пісні. Сама 

записала 1 500 пісень, при чем тщательно сохраняла все 
старое, охороняя от новшества. Собрала стаРЬІе песні, ка

ТОРЬІе уже не поют. 3та же любов привела ея сюда (напев

но, у Прагу, де А. Ябур давала свої концерти - М. ш.) 

указать С80еродную русскую пісень». Пісні згаданого ру

кописного збірничка разом з іншими фольклорними жан

рами під назвою «Срібна роса» (139 стор.) видав М. М у
шинка окремою книжкою (Пряшів" 1970). 
В 30-х рр. молодий селянин Бенько із села Борів на Ла

бірщині записав понад 400 текстів народних пісень і послав 
• 

їх на конкурс ДО Пряшева, виписаний якоюсь культурною 

установою чи редакцією якогось часопису. Туди .. напевно, 
були надіслані записи народних пісень і з інших сіл. 

В тому самому часі на Лабірщині, в селі 3будська Біла .. 
учителював Олексій Сухий, який записував .~apOДHi пісні і 

музично ЇХ обробляв. Одночасно він був диригентом учи

тельського хору в Меджилабірцях. Та досі Й()ГО музичні 

обробки народних пісень (багато з них втрачено в часі вій

ни) компактно- не були видані, ЯКЩ() не рахувати репер

туарний збірник H~ 3, в який було ВКJ110чен() 1I народних 
пісень і в якому був поміщений короткий життєпис о. Су

хого. 

у 30-х рр. з народною україНСЬКОI{) ІІРt)ЗОЮ {Іеського чи-
.., .... .. 

тача знаиомив ВІДОМИИ приятель украІНСЬКОГО народу 

Франтішек ТіхиЙ. На чеській мові він Вl-fдав І-Ісвелику кни

жечку (всього 74 стор.) народн()ї ~'KpaїIICbK(lї пр()зи під за
головком «Poviesti z Porkarpatske RllSЇ» (Жіліна, 1930). 
Збірник містить 5 переказів .. 2 КCl]КИ та З легенди. Матеріа
ли передруковані з різних джерел. ABT()pa~lli Jlереказів бу

ли А. Кралицький, В. ПаЧОВСЬКИ~І" К. ЗаКJllіIJСЬКИЙ., Л. 

Дем'ян та Ф. Дутко. В T()~11Y C(\M()~1Y P(lI~i В Ужг()роді вихо

дить збірник казок БОРІіса М~lrТИНОВИLlа «Підкарпатсью 

казки». 

В 1935 р. америкаНСhкі JICMK~I видаJ1И ]бірник «Лемков
СКЬІ наРОДllЬІ співанкы�).. На 62 <.:торінках поміlцено 99 на
родних пісень. ПЇсеНJ-IJ1К було р()]іслан() I)УСИНU~1 ДО «старо-
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го краю« по обох боках Бескидів, щоб хоч трохи заповни

ти прогалину пісенного друкованого слова. В тому ж році 

в польскому журналі Wierchi була поміщена етнографічна 
студія про найсхідніше лемківське село Остурню з дослід-. . 
женням остурнянського ДІалекту, сильно ПОЛОНІзовано-

го. І :!7 Шкільний інспектор у Бардієві Варфоломій Крпелец 

видав монографію « Бардейов а єго околіє давно а днес». 

Він крім СЛОВ,tЦЬКОГО фольклору із словацьких сіл барді

ївського округу помістив 1 КІлька десятків народних пісень 

та описав звичаї з українських сіл: Свидника, Вапеника, 

Млинарівців, Вишнього Орлика, Рівного .. Вишньої Полян
ки та Фрічки. Він цікавився і описом побуту колишніх пів

l~е-учи'телів (сільських дяків), казками, переказами, леген

дами тощо, які збирав посередництвом учителів та свяще

ників в околиці Бардієва. Про це св,ідчать і його письмові 

-звернення. 27 січня 1933 р. він звертається ДО парахіально
го уряду в Нижнім Тварожці, 12Х В якому просить MiCI~eBOГO 

священика, щоб той йому записав перекази про Бусівський 

]амок «3амчиско», про пастуха, що пас свині, та про 

MOHaxiB~ що мали бути в Бусові. Б. Крпелец 10 лютого 
1933 р. знову просить скоріше надіслати записи перека

зів. 129 Через шість днів., за свідченням копії ДВОХ перека-

]ів 1ЗО , що раз()м із згаданими двома листами Б. Крпелца 

]найшлися у парахіальн()му архиві у Нижньому Тварожці, 

бажані перекази були над,іслані існпектору Б. Крпелцу. 

Псрекази написані по-словацьки. Оскільки на копіях пере

казів бракує підпису записувача, здається, що ним був 

Олександр Чабиняк~ священик у Нижньому Тварожці .. 
який там в той час був одночасно, за свідченням інших до

KY~IeTЇB., і учителем. ІЗІ 

I~"7 Вітольд Мілескі (Ян Рейхамн'І O(T~ рніа'l Бісе спіска на кресах лемков

скієго засіенту. Вієрхі'l Краков .. 19З5~ стор. 117-136. 
I~~ Архів МУ'3ею української культури в Свиднику. 

І2'І ТаМ же. 

IJCI Там же. 

1'1 "Гам же. 
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Як видно з передмови до згаданого збірника, який Б. 

Крпелец закінчив 1 квітня 1940 р. і підготував до друку, ні . 
словом не згадується, що серед перекаЗІВ ІЗ словацьких СІЛ . .. 
знаходяться І перекази, записаНІ, як ТОДІ говорилося, з 

руських сіл на Пряшівщині. Б. Крпелец до згаданих, ним 

зібраних, матеріалів підходив тенденційно. Він не лише що . .. . . 
не наводить наЦІонаЛЬНО1 приналеЖНОСТІ руських СІЛ, В де-

яких випадках як, наприклад, у переказі «Вищерблений 

дзвін» З українського села Регетівки, словакізує руську на

родну пісню (стор. 34 рукописного збірника). Але і напере
кір тому Б. Крпелец залишив цінний фольклорний і етно

графічний матеріал, який, коли б не бути його, напевно, 

запав би порохом забуття. 

В 1937 р. Державне видавництво у Празі видало збірник 
«Підкарпатські казки» (який нараховував 144 сторінки) 
Василя Гренджі-Донського. Тут було поміщено 20 казок 
від тридцятьох записувачів. В тому ж році і те ж видавниц

тво видало книжечку «Вибір чехословацьких та під кар

патських переказів» (98 сторінок). Вона містить 34 чеські 
тексти і 28 українських переказів на українській мові. У по
рядниками та перекладачами чеських текстів були А. Со

ва-Поливкова і А. Штурм, українські перекази упорядку

вали Петро Світлик і Семен Петрашко. 

Другою книжечкою, що вийшла за бувшої Чехословаць

кої республіки у Пряшеві (рік видання не наведений) був 
«Сборник казок російських, арабських та історичних», 

укладений ігуменом православного монастиря у Владими

ровій , Свидницький округ. Ігуменом там був Сава, горо
жанським іменем Струе. Книжечка на 48-х сторінках мі

стить всього 12 казок, 6 переказів та одну байку. 
Українське видавництво в Кракові видало в 1937 р. під 

редакцією з. Лиська співаник лемківських пісень «Вели

кий співаник «Червона калина»132. Іван Вавринчик., педа

ГОГ, письменник і культурно-освітній діяч опублікував «Се-

132 Зіновій Лисько" Лемківська музика. АНМ Світової федерації лемків. 

США" 1974" стор. 103. 
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ло Фольварк» (1934) «Трядициї селая Яk)'б'яни» (1934), «Дол
гими вечерами» (1935). «Пасхальні обичаї села Фольварк» 
(1938). Подкарп~т~ко~ о.бщество наук в УЖГ?РОДі в 1941 р. 
видало «НаРОДНІ ШСНІ Пlдкарпатських русинІВ», Зібрані Д. 
Задором, ю. Костюком і п. Милославським. В Таму ж ро
ці Подкарпатское общество наук видало перший Том «Под
карпатских народних сказок» Антона ПодгаЄЦЬІ<ого (дру_ 
гий ТОМ вийшов з друку в 1942 р.). 
За Словацького шт~ту виходили такі газети і *урнали: 
«СТУДЕНЧЕСКИИ ЖУРНАЛ» - орган СПіЛІ<И сту

дентів ім. Добрянського ~ Братіславі (1940 41). Журнал 
вихоД~~ на. ~есят~ох СТОРІНках у двох сотнях еКземплярів 

на РОСІИСЬКІИ МОВІ. 

«ЯРЬ» - філософсько-суспільний двоміСЯЧНИІ<, Виходив 
на російській мові У Братїславі (1942-43). 
«НОВОЕ ВРЕМЯ» - газета з додактом «ІОНОШЕ

СТВО» (Меджилабірці-Пряшів, 1941 44). 
«ПР Авосл.АВНАЯ РУСЬ» - церковно-наР~ДIІИй ор

ган правослаВІЯ з додатком «ПРАВОСЛАВНЬІI1 ПУТЬ» 

(Ладомирова, 1927 43). Згуртовані студенти-русини тоді 
вважали себе «русскими», оскільки в той час на Пряшів
щині був досить сильний російський напрям, і Видавали 

вже з~~дувани~ «Студенческий журнал». Цей *урнал у 
ВСТУПНІИ стаТТІ закликав ДО записування та ПРИсилання 

фольклорних і етнографічних матеріалів. Вже в першому 
номері журналу була надрукована соціально-поБУТова каз
ка «Дав злаТЬІ РОГЬІ за біЛЬІ НОГЬІ», записана віц селянки 

Насті Медвідь з села Палота. H~ Лабір~ині. Хо: В журналі 
не наведено автора запису, ПІЗНІше ДОВІдались ВІД казкарки 

Насті Медвідь, що цю казку від неї записав МИхайло За
річняк, за походженням з села Видрань, студент Філософії 
у Братіславі, який одночасно був і відповідальним редакто
ром «Студенческого журнала». 

В 1943 р. Олексій Фаринич уклав у Пряшеві Збірочку на
родних казок на російській мові «Сказки» · Здається, що це 
був останній доробок з області фольклору на ПРSlIuівщині 

• • • у 

МІЖ ДBO~ СВІТОВИМИ Вlинами. 



94 

Ще в часі бувшої Чехословацької республіки народною 

прозою Закарпаття цікавився також чеський вчитель 
Йозеф Спілка, теперішній член Етнографічної академії 
наук у Празі. Вчителюючи на Закарпатті, він зібрав серед 

пастухів гарний матеріал і в 1946 р. книжкова видав ЙОГО 
на чеській мові під назвою «Napucanek». 
Жаль, що між двома світовими війнами майже ніхто з на

шої інтелігенції не приділяв більшої уваги збереженню на

родного багатства. Між священиками (крім Степана Па

па), які мали найбіл ьше часу і найближче до народу, не 

знайшлося послідовників, подібно до наших попередників

будителів, які займалися фольклором та етнографією. В 

тому часі наші села ще жили ПОВНО кровним життям, бага

тим на фольклор., вони ще дихали патріархальністю віків. 
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Післявоєнний період 

Після другої світової війни Пряшівщина (південна Лем

ківщина) У складі Чехословаччини залишилась сама на се
бе (Закарпаття возз'єдналося з Радянською Україною). 

На згарищах руських сіл почалось національне відроджен

ня. У Пряшеві була заснована Українська народна рада 

Пряшівщини, від 1 квітня 1945 р. почав виходити її офіцій
ний друкований орган «Пряшевщина». На всій території, 

де жили русини, були засновані руські школи з викладо

вою руською мовою або народною говіркою і язичієм, 

тобто в тих руських селах, де перед тим Словацька ліга по

засновувала словацькі школи. Всіх руських шкіл було 363, 
навчання забезпечувало 676 учителів. 1З3 Продовжувала 

свою працю руська (українська) редакція Чехословацько

го радіо. Вона почала діяти ще за бувшої Чехословацької 

республіки (від 1934 р. У Кошицях, потім -Братіславі, а від 
1948 р. в Пряшеві). Засновником і поборником українсько
го радіомовлення був невтомний культурний діяч Андрій 

Рудловчак. У Пряшеві був заснований Український народ

ний театр, основоположником якого і його душею був Іван 

Гриць-Дуда. Були засновані російські гімназії в Гуменно

му, Свиднику і Меджилабірцях. В 1947 р. почав виходити 
ДИТЯЧИЙ журнал «Колокольчик-Дзвіночок». Видання 

проіснувало три роки. В 1951 р. газету «Пряшевщина» за
мінило «Нове життя», незабаром почав виходити журнал 

«Дружно вперед». В 1952 р. дійшло до заснування Спілки 
українських письменників, яку очолив Іван МацинськиЙ. 

Через рік почав виходити орган української Спілки «Ду

КЛЯ». 

В 1953 р. У всіх школах, де дотепер вчили по-російськи 
~ .. 

чи по-народному переишли на YKpalHcbKY викладову мову. 
Перейшли з дня на день. Про цей «ЗЛОМ» у викладовій мові 

133 В. Капішовсь~ий, Не було взято до відома. «Нове ЖИТТЯ», М 20, Пря· 
шів, 1989. стор. 5 . 

• 
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. . .., . 
в наших школах пише ТОДІШНІИ начальник ШКІЛЬНОГО ре-

ферату для українських шкіл Василь Капішовський: «Від

діл агітації та пропаганди Крайового комітету КПС скли

кав на 6--7 червня 1949 року актив директорів тодішніх УК-.. . . . 
раlНСЬКИХ горожанських ШКІЛ 1 дальших педаГОГІВ - чле-

нів партії. На активі в центрі уваги була проблематика ви

кладової української мови. Було запропоновано: почина-. 
ючи новим навчальним роком ВІД першого класу початко-

вих шкіл вчити дітей з «букваря», а з кожним роком посту
ПОВО в тодішніх руських школах запроваджувати україн

ську літературну мову навчання. Виходить, що ця зміна ма-. .., . . . 
ла ЗДІИСНИТИСЬ на ПРОТЯЗІ КІЛЬКОХ РОКІВ, а не раптово з дня 

на день. Та, на жаль, переважна більшість присутніх педа
гогів цю пропозицію не підтримала» .134 

Зміну мови населення не прийняло, ставилося до неї з . , . . 
неДОВІР ЯМ, щО ТІЛЬКИ ПІШЛО на шкоду нашому населенню, 

бо поступово почало міркувати про дальшу зміну викладо

вої навчальної мови. 

Та й наперекір тому, ЩО той клаптик української землі 

- Пряшівщина - зазнав стільки історичних змін. викла-. 
ДОВИХ навчальних мов у школах, СТlЛЬКИ «хрещень», тут 

витворилось таке духовне багатство, яким наш край може 

рівнятися з будь-яким великим народом, що за тисячу літ 
не зазнав ніяких змін, як це було у випадку лемків. 

Вже в 1948 р. ініціативні люди організовують першу екс
педицію ДО руських сіл. До неї входять Олексій Сухий і 
Юрій Костюк, які записують пісенний фольклор, Іван Ма
цинський, Степан Гапак, Орест Дубай та інші. 

І знову заклики на сторінках місцевої преси ДО запису
вання народних скарбів. Закликає Федір Лазорик, Іван 

Прокіпчак, Іван Панькевич, Андрій Рудловчак. 
Ф. Лазорик, тогочасний редактор дитячого журналу 

«Колокольчик-Дзвіночок», вже в першому його номері 

опублікував 4 народні пісні, а в п'ятому номері звертається 
ДО молоді із закликом записувати народні пісні. Він пише: 

134 Там же. 
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«Наш народ на Пряшівщині не обдарований ані білим хлі

БОМ tt ані золотом. Але і він має чим пишатися: своїм духов
ним скарбом - народними піснями . . . Щоб про цей скарб 
знали і другі народи, треба його показати перед світом. 

Наші народні пісні треба позбирати, записати і видрукува

ти. Не сміємо допустити, щоби ті пісні пропадали, затрачу

валися або переходили до чужої скарбниці, як чужий твір. 

Треба наші пісні захоронити від затрати. Важливість того . . ... 
ДІла ЗРОЗУМІЛИ СВИДНИЦЬКІ ШКОЛЯРІ, ЯКІ З великою охотою 

взялися збирати пісенний матеріал Маковиці».135 

І. Прокіпчак, освітній інспектор у Снині, на сторінках 

газети «Пряшевщина» В 1948 р. У статті «КОЛЬІбеЛЬНЬІе 

песни Межилаборской ДОЛИНЬІ» заохочує ДО збирання на

родних перлин: «Жемчужиной художественного ТВОР

чества народа является наРОдllая песня. Она слагалась сти

хийно, ВЬІРЬІвалась наружу из глуБИНЬІ души многостра

дального народа И передавалась из поколения в поколе

ние. В ней опечатлена такая подлинная искренность и 
1,,1 '" 1,,1 '" 

простота, какои МЬІ не наидем ни в оДнои искусственнои 

песне» .136 

Відразу після війни у більшості наукових кіл була тен

денція писати по-росіЙськи. Георгій Геровський у своїй 

розвідці «Народная культура населения ПряшеВЩИНЬІ» 

стисло пояснює календарну обрядовість (Сава і Варвара, 

Андрій, Різдво, Новий рік, Великдень, Богоявлення, Руса

ля, Благовіщення, Юрій) та сімейну обрядовість (весілля), 

історичні перекази, народний побут, архітектуру, народну 
ношу, народні пісні тощо. Стаття має наукову вартість. Та 

автор русофільського напряму не міг не відпустити собі 

тенденційність. Про духовні пісні він говорить: «Современ

НЬІЙ песеННЬІЙ состав ПряшеВЩИНЬІ знает и ДУХОВНЬІе сти-
а 

ХИ, КОТОРЬІе принято считать особенностю великорусекой 

135 Ф. Лазорик, Свидницькі школярі збираІОТЬ пісні. «Колокольчик-Дзві

"ОЧОК», NQ 5, Пряшів, 1974, стор. 28. 
1.16 І. Прокіпчак, КОЛЬІбеЛЬНЬІе песни Межилаборской ДОЛИНЬІ. «Пря

Іuевщина .. NQ 9. Прага, 1948 .. стор. 5 . 

• 
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народнои словесности, отсутствующую в устнои словес-

ности украинской. Примером может служить следующий 

стих из Чертижного в верховьях Лаборца: 

ТЬІ, дзіячку учеНЬІЙ, 

Нашто ші' сь просвіщеНЬІЙ? 

Повіджь нам, што ест еден. 

Еден СЬІН Марії, 
Што кралюе и панує над нами».l37 

Якось кумедно виходить назвати лемківський українсь-
u • u 

КИИ ВІрШИК «отсутствующим В устнои словесности украин-

ской». Та цей віршик говорить сам за себе! При побутово-
•• • u 

му ОПИСІ автор наРОДНІ слова перекладає на РОСІИСЬКУ мо-

ву: полова (МЯКИНЬІ), комора (клеть), поніб'я (поднебье), 
сипанец (амбар), подолок (узкая юбка). Якби таку моно
графію написати на російській мові, то слова в описі зви

чаїв і побуту кожне друге чи третє мусило б перекладатися 
. '-' 

на чужу РОСІИСЬКУ мову. 

Іван Панькевич вже 8 другому номері «Дружно вперед» 
на 1951 рік звертається ДО учителів і студентів, щоб йому . .. . 
за питальником надсилали МІсцеВІ ДІалеКТНІ слова ДО 

«Словника українських південно-карпатських говорів». 

А через рік знову дальший заклик до збирання народних 

цінностей, тепер від Андрія Рудловчака. У с'-гатті «Про на

шу народну творчість» він в другому номері «Дружно 

вперед» на 1952 р. писав: «В нашого українського населен
ия, яке живе в Східній Словаччині, є багато пам'ятників, 

які говорять про його історичне минуле. Ці пам'ятники не 

були ще систематично збирані і немає ще у нас досі фору

~"y, який би брався за збирання та упорядкування цих цін
них річей, щоби при їх допомозі скласти точну і правдиву 

• U • • ••• 

документаЦІЮ про минуле наизаХІДНІШОl ВІТОЧКИ великого 

137 г. Геровський, Народная культура населения ПряшеВЩИНЬІ. «Пря

шевщина», Прага .. 1948, стор. 147-162. 
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українського народу ... В статтях, поміщених в нашій 
пресі, не раз піднімалися голоси наших патріотів, щоби 

приступити до збирання і УІІорядкування цих наших скар

бів. З-за недостатку матеріальних засобів та з-за недостат-
.. . '" . 

ку ВІДПОВІДНИХ для таких Цlлеи культурних ПІДПРИЄМСТВ нам 

дотепер не вдалося указати нашому населеНІ-ІЮ на його ба

гату народну творчість. Не мало закликів в цьому напрямі 

було передано через наше радіомовлення, яке працює від 

1934 року. Особливо в останньому часі якраз воно було 
'" . . 

ТИМ чинником, якии звертав увагу культурних праЦІВНИКІВ 

на цінний пісенний, музичний, словесний та інший фоль

клористичний матеріал, що зберігся ще досі між нашим на

родом. . . Коли Українська народна рада Пряшівщини 
в 1948 році приступила до здійснення акції збирання пі

сень, казок, записування обичаїв нашого народу, для утво

рення закладів майбутнього народного музею, наше радіо

мовлення широко пропагувало цю акцію і так помагало її 

успіху. Це, можна сміливо ствердити, була ІІерша серйозна 

спроба систематичного збирання скарбів нашої народної 

творчості, але і тут зістали ми тільки при спробі. Деякі зі

брані зарисовки, фотографії та інші фольклористичні ма

теріали були високо оцінені спеціалістами. ВОНИ знахо

дяться в будинку Культурного союзу українських трудя

щих в Пряшеві . . . 
У країнське радіомовлення в Пряшеві знайшло багато 

оригінальних речей - пісень, народних звичаїв, свадебних 

обрядів, які буде треба також збирати в окремий збірник і 

видати їх. Були вже записані і передані по радіо опис весіл

ля в Легнаві В. Баволярем, свадьба в Андрійовій, опраць

ована В. Коленкою, свадьба в Бехерові, записана В. ГРИВ

ною, опрацьована о. Рудловчак, свадьба в Збудській Бі

лій, опрацьована о. Сухим та п. Бунганичем, свадьба 

в Чабинах, записана А. Таптич. Під час 'поїздок по селах 

Пряшівщини працівники радіомовлення знайшли цінні ма
теріали в Рокитівцях, Рошківцях, Калинові, Стащині, Уб

лі, Гаваї, Орябині, Великому Липнику, Странянах та в се
лах, які лежать в Долині смерті біля Свидника. Крім цього 

• 
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багато досвіду в збиранні народної творчості мають вже 

проф. г. Геровський, А. Фаринич, художники М. Дубай і 

с. Гапак, які брали участь в етнографічній експедиції 

УНРП в 1948 році під веденням В. 30зуляка».138 
Дальша експедиція кафедри російської та української 

мов філологічного факультету Пряшівськогопедагогічно

го інституту при підтримці Культурного союзу українських 

трудящих в Пряшеві від 7 по 25 серпня 1953 р. організувала 
комплексне діалектологічне, фольклористичне та етно

графічне дослідження в селах з українським населенням 

Пряшівського краю. В експедиції прийняли участь Г. Ге

РаБСЬКИЙ, М. Затовканюк, В. Латта, я. Mop~aBeць, Е. 

Врабцова, М. Голечек, с. Гапак, о. Нагоділ. Організацій

ним керівником був В. Латта. Вони відвідали села Звала, 

Паризівці, Пчолинне, Страняни,(Фольварк), Орябина, 
Стащин, Колбасов, Тополя, Рунина, Руський Потік, Улич, 

Улич-Криве, 3бой, Новоселиця, Березовець, Убля, Дуб

рава, Руський Грабовець, Грабова Розтока, Шмиговець, 

Стриговець і Пихні ,139 

Народною творчістю цікавились не тільки науковці, 

учителі, священики, студенти. Збирали її і школярі та зви

чайні собі селяни - любителі цього дорогоцінного скарбу. 

Такою була і селянка Юлія Сопира із села Видрань на Ла

бірщині (померла в 1962 р. як 82-річна). Юлія Сопира зна
ла багато пісень (її часто кликали за першу свашку на ве
сілля), казок, замовлянь, календарних і сімейних обрядів. 
В останні роки свого ЖИТТЯ Ю. Сопира записала багато пі

сень, казок, а також видранське весілля. Записувала їх, як 

вона-казала, «жеБЬІ не взяти їх з сабо в до гробу». Написані 
•• • •• u •• • 

тексти нарОДНОl ТВОРЧОСТІ передала СВОlИ ВНУЧЦІ-ЛІкареВІ 

до Банської Бистриці, деякі роздала своїм близьким і рід

ним. Тексти пісень і казок Ю. Сопира також пересилала в 

Америку своїй подрузі з дитячих років, 84-річній Марії 

138 А. Рудловчак, Про нашу народну творчість. «Дружно вперед», М 1, 
Пряшів, 1952, стор. 15-16. 
139 В. Латта, Комплексна експедиція 8 Пряшівському краї. «Дружно 
вперед», М 9-10, Пряшів, 1953, стор_ 59. 
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Клопко. Згадана М. Клопко У листі від 7 травня 1961 р. 
просить свою подругу ю. Сопиру, щоб вона надіслала їй 

народні пісні та казки. Обидві подруги не знали, що на 

Пряшівщині вже в той час вийшло кілька збірників пісень. 

Народний скарб вони розуміли по-своєму. М. Клопко пи

сала з Америки: «Моя дорога камаратко, Ульо Васькова 

(дівоче ім'я ю. Сопири - М. ш.) ... Та писала'сь мі, 
же'сь ходила до Пряшова на радійов співати, та ті платили 

200 корун, ай приповідки. Та пішлий мі приповідку ай спі
ванки. Я тото люблю». 

В другому листі від 7 червня того ж року про отримання 
пісень і казки М. Клопко відповідала подрузі: « . . . а ТОТЬІ 

письма єм достала, што'сь післала на рецепт, єднім ПРЬІПО

відку, а другім співанку, то барз ШУМНЬІ. Але ТЬІ тату ПРЬІ-.. . . 
ПОВІДКУ ШІ толь ПОВІдала, як я ДО вас ходила, лем кус ІН-

шак. То ті зяло вельо часу написати, а барз на дрібно, то 

мої очі уж слаБЬІ таке читати, але моя сусідка мі почитала 

- Уля Васькова» (так, певно, називалась і ЇЇ сусідка В А
мериці, тобто як і Ю. Сопира дівочим іменем -- М. ш.) .140 

В 1961 р. ю. Сопира передала в Музей української куль
тури в Красному Броді (В 1964 р. музей перейшов ДО Свид
пика) 10 зошитів записаних казок і пісень. 

Ті дві селянки, одна на Пряшівщині, а друга в Америці, . ... 
ВІдчували красу в народних ПІСНЯХ, ТІЛЬКИ не ВМІЛИ висло-

.. .. 
витись про них так крилато, як великани украІНСЬКОІ чи 

російської культури. М. Гоголь з чутливою українською 

душею захоплювався народними піснями: «Моя радість, 

життя моє, пісні . . . я не можу жити без пісень!» А як пре
красно говорив о. Довженко: «Українська пісня! Хто не 

був зачарований нею, хто не згадує її як своє чисте, прозо

ре дитинство, свою горду юність, своє бажання бути кра

сивим і ніжним, сильним і хоробрим?» 

Народна творчість - насущний хліб, що ніколи не при-

14О Уривки з цитованих листів були опубліковані в статті: М. ШмаЙда. 

Любов ДО народної ТВОРЧОСТЇ. «Дружно вперед», NQ 10, Пряшів, 1962, 
стор. 18. 
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ЇСТЬСЯ і завжди буде джерелом свіжого струмочка, що буде . . 
кропити КОРІННЯ висихаючого наЦІонального дерева. 

Народ любить свої звичаї. Заслугою нової ДОГМИ наші 

традиції дуже потерпіли. Багато наших звичаїв, які ще по

бутували перед 40-50 роками на селі, як веснянки, то
плення смерток, палення собіток, вітання нового року чи 

інші, вже давно перестали бути звичаями дозріваючої мо

лоді. Вони в декотрих селах ще трохи довше проіснували 
. "" . 

серед ДІтеи-паСТУШКІВ, але 1 ТІ З вимираючими селами ско-
ро поминулись, багаті й гарні традиції та звичаї в селах 

вже замовкли. Їх вже не можна бачити в оригіналі, а тіль
ки У стилізованій формі ВОНИ ОНОВЛЮТЬСЯ на фестивалях і 

різних фольклорних святах. 

Про те, що селянський люд любив і любить свої звичаї, . . .. . .. . 
наРОДНІ траДИЦІІ, СВІдчать І СІЛЬСЬКІ ХРОНІКИ, В яких описаНІ 

звичаї календарної обрядовості та сімейні обряди. Сільські 

хроністи уболівають над зникненням цих народних скарбів 

з наших сіл. Вони тільки в сільських хроніках можуть їх 

зберегти для майбутніх поколінь. Сільський хроніст Сте

фан Данчак з села Лівів пише у хроніці: «БЬІЛО БЬІ дуже не 

хорошое заБЬІвати о наШЬІХ краСНЬІХ наРОДНЬІХ ЗВЬІчаях, . . . 
КОТОРЬІЯ В тепеРІШНЬОМ времени ЦІЛКОМ изчезают ІЗ нашо-

го села. Но должно описати іх так, як они перебігали перед 

нісколька годами, і перебігают в не меншій мірі і тепер на 

свадьбі в нашом селі. Опісаніе звичаїв будет дуже цінним 

документом про будущие РОДЬІ в нашом селі» (випис з 
сільської хроніки у 1966 р.). 

Після другої світової війни, у 1952 р., на Пряшівщині 
у світ виходить перша «ластівка» - збірник пісень «Пісні ДЛЯ 
жіНОЧОІ~О-ДИТЯЧОГО хору», упорядкований Ю. Костюком та 

А. Бубаком. Збірничок має 80 сторінок. Він починається 
розділом державних гімнів та політичних пісень. Крім ро

сійських та українських пісень з Радянського Союзу, збір

ничок містить і вісім українських пісень із Східної Словач

чини. Пісні покладені на ноти. 141 

141 Пісні для жіночого-дитячого хору видав Культурний союз українських 
трудящих. Пряшів, 1952. 
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в 1953 р. о. Фаринич підготував ДО друку збірку казок 
(на російській мові). Та культ особи, наслідки ЯКОГО відчув 

і о. Фаринич, негативно вплинув і на видання його збірки. 

В часі ув'язнення о. Фаринича набір був розсипаний. І на

родні казки, підготовлені ним, так і не побачили світло сві
ту .142 

В 1955 р. у видавництві КСУТ вийшов збірник «3 уст на
роду». Він містить різні дрібні фольклорні жанри із Закар

паття. Збірник уклав і вступну статтю написав Євгеній Не

дзельський. Збірник має 354 сторінки, охоплює 

3 165 прислів'їв та приказок, 69 заклинань, 263 загадки та 
75 дитячих примовок. 
Збірник містить доступний матеріал з друкованих видань 

та рукописних збірників ХУІІІ-ХХ століть. Матеріали ос-
. ... . 

нащеНІ паспартизаЦІЄЮ 1 поставлеНІ паралельно: на Дlалек-
. ... ..... 

ТІ, ЯЗИЧІЮ 1 МІСЦЯМИ пристосоваНІ до украІНСЬКОІ мови з су-
часною транскрипцією. 143 

Треба додати, що книжку «3 уст народу» було забороне
но продавати. Автор цих рядків в 1958 р. був свідком того, 
як працівники ЦК КСУТ в Пряшеві звинувачували Є. Не-

• u • 
дзельського Із-за иого речень у вступному СЛОВІ, а саме, що 

« . . . збира чі цих видів народної творчості не керувалися 
. . . 

метою допомагати наУЦІ встановити ДЛЯ РІДНОГО племеНІ 

ЙОГО місце в поняттю всея Русі» (стор. 23) та за речення: 
«Але крепка Русь - все переможет!» (стор. 43). 
В 1956 р. виходить збірник народних пісень Ф. Лазорика 

«Спїваночки МОЇ». Збірник на 316 сторінках містить 513 пі-. 
сень. Біля кожної пісні наведена тільки локаліта без даль

шої паспортизації і без НОТ. Переважну частину пісень за

писав сам Ф. Лазорик, а решту школярі. Збірник має такі 

розділи: 1. Співаночки мої. 2. Соціально-побутові. 3. Лю-

142 В 1968 р. після весняного проміння і ЙОГО РаПТОВОГО замороження під

готовлені до друку «Народні балади» О. Зілинського спіткала та ж ДОЛЯ, 

що й казки О. Фаринича. 

143 є. Недзельський, З уст народу. Культурний союз українських трудя

ЩИХ, Пряшів~ 1955. 
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бовні. 4. Весільні. 5. Колискові. 6. Балади. 7. Жартівливі. 
8. Обрядові. 144 

В 1956 р. виходить збірник «Українські народні пісні», 
упорядковані Юрієм Млинаричем. Збірник охоплює крім 

гімнів 179 українських пісень (3 України), зібраних з різних 
джерел, та 21 народну пісню із Східної Словаччини, які за
писав сам Ю. Млинарич. Всі пісні покладені на ноти. 145 

В 1956 р. Юрій Цимбора видає «Народні пісні для міша
ного і жіночого хорів». У цьому збірнику містяться пісні, 

записані виключно в українських селах Східної Словаччи

ни. Цей збірник без паспортизації, містить 17 пісень для мі
шаного хору і 13 пісень для жіночого. Пісні походять з 15 
сіл .146 

В тому ж році ЦК КСУТ в Пряшеві та Пряшівським фі

лологічним факультетом була організована експедиція 

в села Снинського та Гуменського округів: Гостовиці, 

Осадне, Чукалівці, Вишню та Нижню Яблінки, Колоницю 

та Остурню. Експедицією керувала Є. Вра60цова, а брали 

в ній участь празькі та пряшівські студенти: І. Легдан, Ю. 

Железник , Ю. Гамрак та ін. 
В 1958 р. невтомна фольклористка, викладач Карлового 

університету Є. Врабцова організувала експедицію на 

Снинщину .. де з студентами Празького інституту російсь
кої мови та літератури і Пряшівського педагогічного фа

культету записала багатий прозовий матеріал, займалась 

науковою діяльністю В. Гнатюка та записала біографію 

його кращого розповідача селянина Михайла Пустая. Є. 

Врабцова записувала народні казки, легенди від таких каз

карів, як Ян Гирич з Ублі та Юрій Хома із Збоя. Жаль, що 

зібраний матеріал з експедиції ще до нині не побачив світ, 

не повернувся тому народу .. який його породив. (Є. Враб-

1~4 Ф. Лазорик, Співаночки мої. Словацьке видавництво художньої літе

ратури, Пряшів, 1956. 
1~5 Ю. Млинарич~ Українські народні пісні. Словацьке видавництво ху

дожньої літератури, Пряшів~ 1956. 
146 Ю. Цимбора, Народні пісні ДЛЯ мішаного і жіночого хору. Словацьке 

видавництво художньої літератури, Пряшів., 1956. 
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цова видала в 1954 р. по-російськи «колхозныIe частушки»" 
які у нашій лемківській фольклористиці не мають ніякого 

значення.) 
Орган ЦК КСУТ «Нове ЖИТТЯ», так як і перед ТИМ орган 

Української народної ради Пряшівщини, наголошував на 

невідкладному збиранні народних скарбjв, як музичного, 

так і фольклорног:о матеріалу, а також народної хореогра

фії. ЦК КСУТ на своїх 11 Загальних зборах звертається до 
української інтелігенції: «Увагу нашої інтелігенції зверну

ти на розробку питань нашого минулого і прогресивні ре

волюційні культурні традиції зробити доступними широ

ким масам українських трудящих. В цій роботі максималь-. . . 
но ПІдтримувати наукових праЦІВНИКІВ». 

Та справжні науковці не чекали ні на заклики, ні на по

станови. Один з наших вчених, Василь Латта, кожної віль

ної хвилини відвідував села на Пряшівщині і досліджував 

лексикографію і топографію. В 1954---1965 рр. він відвідав 
села і особисто дослідив мову русинів приблизно в 300 з 
них. Крім багатьох наукових праць, розкиданих по різних 

.. . 
сучасних словацьких, украІНСЬКИХ 1 закордонних журналах 

на увагу заслуговують дві його праці: «К вопросу диалек

тологических атласов областного типа»147 і «Принципи 

картографування і побудови атласу українських говірок 

Східної Слова ЧЧИНИ» 148. Та найцінніша і основна його пра

ця - «Атлас українських говорів Східної Словаччини» -
вже готова ДО друку, над якою він працював в 1954 1965 
рр., за чверть століття так і не побачила світ. На велике 

нещастя і наукову шкоду з його спадщини загубилася 41 
IJ ... • 

карта ДО атласу, не знаишлася передмова до згадаНОІ праЦІ 

та загубилися коментарі до окремих карт .149 Важко зрозу-

147 дИВ.: Zbornik Fi lozoficke j fakulty {) njverzi ty Komenskeho. Philologica'l r. 
ХУ (1963). Братіслава~ 1964, стор. 89-101. 
14Х Див.: Українська лінгвістична географія. Республіканський міжвідом-

чий збірник, серія «ПитаннSI мовознавства». Київ, 1966'1 стор. 76--85. Ци
ТОВ'ане за: й. о. Дзендзелівський, Наукові записки, NQ 8--9, Пряшів, 
1979--1981'1 стор. 5--17. 
1.t9 J. Stolc, Atlas ukrajinskych патесі па vychodnom Slovensku. Наукові за
писки, NQ 8--9'1 Пряшів, 1979--1981, стор. 164-175. 



106 

міти, ЯК могли загубитися такі цінні документи до наукової 

працї Василя Латти, та не важко зрозуміти, чому саме так 

сталося. 

Цьому визначному науковцеві був присвячений «Науко

вий збірник Музею української культури» В Свиднику, 

упорядкований Миколою Мушинкою (перший номер за 

1966 р.). В цьому збірнику М. Мушинка надрукував розвід
ку про вченого «Василь Петрович Латта (1921-1965»>. 
у Пряшеві не було організованого відділення САН, ні, 

фактично, якоїсь іншої культурної інституції, крім Пря

шівського українського музею, яка дбала б про захист на

родної української культури. На допомогу ПрИlfШОВ актив 

культурно-освітніх працівників 27-28 лютого 1960 р., 

скликаний ДО Пряшева ЦК КСУТ та ЧСІ САН в Братісла

ві , щоб обг,оворити питання дослідження духовної та мате-
. .. 

рlалы-ill культури. 

І знову, як це було в минулому, З'ЯВЛЯЮТЬСЯ поодинокі 

голоси, закликаючі ДО збереження народних скарбів: Анд

рій Шлепецький: «Прислухайтесь до голосу народу»150; 

Олена Рудловчак: «1960 рік ... визначався переломним 
ЩОДО досліджування минулого і сучасного українців в Сло

ваччинї»;151 Микола Мушинка, «Визбируймо народну 

творчість». 152 

У Постанові Пленуму ЦК КСУТ від 7 липня 1962 р. між 
іншим говориться: «Більше ініціативи проявляти при нау-

. . .. . . 
ковому ДОСЛІджеННІ украІНСЬКОГО етносу І СПІвпрацювати 

з відповідними інституціями». 153 

В 1960 р. Пряшівський музей української культури пере
йшов до Красного Броду і почав діяти під новою назвою 

«Східнословацький український музей». Головними ініціа-

150 Див.: «Дружно вперед», N~ 13" Пряшів, 1958" стор. 20. 
151 О. Рудловчак, До питань науково-дослідної роботи. «Дружно вперед»" 

N2 2" Пряшів, 1960, стор. 14. 
152 М. Мушинка, Визбируймо народну творчість. «Нове життя», NQ 5, 

Пряшів, 1961, стор. З. 
153 Див.: «Нове ЖИТТЯ», N2 28, Пряшів, 1962, стор. 2. 
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торами старо-нового музею був Михайло Дубай та Василь 

Зозуляк. У ньому почали працю Іван Ча6иняк (директор), 

Марія Чабиняк та автор цих рядків. Назва музею пізніше 

змінилася на «Музей української культури», а в 1964 р. він 
перейшов у Свидник. 

В лютому-березні 1963 р. Східнословацький українсь
кий музей в Красному Броді організував першу свою екс

педицію, фольклорно-етнографічну, у С. Якуб'яни. Експе

дицією керував Іван Чабиняк .. а її учасниками стали Ю. 

Костюк, М. Мушинка, Н. Шуркала, С. Швецова~ Я. Олій

ник і М. Гиряк. 

Східнословацький український музей в Красному Броді 
. .. 

своєю ланкою залучився у ланцюг вже ІСНУЮЧИХ украІН-

ських культурних установ на Пряшівщині. Це вогнище 

української культури розгорнуло небувалу збирацьку і по

ступово ДОСJІідницьку, а, нарешті, і публікаційну діяль

ність. Перші паростки збирацької роботи починають дру

куватися на сторінках «Нового ЖИТТЯ», «Дружно вперед», 

«Дуклі» та «Піонерської газети», У «Новому житті» почи

нають Вl1ХОДИТИ додатки (маленькі 16-сторінкові брошур
ки) .. присвячені різним жанрам,15~ фольклорні додатки до 
«Дуклі» (45-50-сторінкові брошурки) 155 та окремі репер-

154 М. Шмайда~ Балади (NQ 31~ 19(3): Собітки (М 42~ 1963); КОЛЯДКИ (М 
50. 19(3); Обжинки (Ng 32, 1964); Вечірки (NQ 50, ]964): Утішки (NQ 38, 
1965)~ Перекази (NQ 50~ 1965); 3ВУКОН(lслідування (N~ 12 .. 1966); Великодні 
звичаї (NQ 15, 1966)~Бупальщина (.NQ 52~ 1966); Регруцькі пісні: Новорічні 
]вичаї (N~ 2 .. 1968). 
1~:, М. Шмайда~ З народної пам'яті~ І. Народна поезія. Додаток до ЖУРf-!а

лу «Дукля», Пряшів" 1969" 46 стор.; З народної пам"яті .. 11. Народна про
]3. Додаток до журналу «Дукля», Пряшів" 1970'\ 50 стор. 
Ю. ЦимБОРа видав такі збірники: 

Співаю і граю. Збірник українських пісень в обробці Ю. Цимбори. Вид. 

ЦК КСУТ. Пряшів~ 1971,54 стор. 
3аспівайме собі двома голосами. Словаць.ке педагогічне видавництво" 

Пряшів" 1974~ 24() стор. 
Поляна .. ПОЛЯНа. Вид. ЦК ксут, Пряшів" 1978 .. 64 стор. 
На майданах. Вид. цК КСУТ" Пряшів. 1979" 53 стор. 
Кам'яна" Кам·яна. Вид. ЦК КСУТ, Пряшів, 1980. 
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туарні брошурки ЦК КСУТ, в яких друкується місцевий 

фольклор. 

В червні 1963 р. ЦК КСУТ та Східнословацький 

український музей в Красному Броді створили комісію 

У складі ю. Костюка, М. Мушинки, ю. Цимбори, С. Гапа

ка, п. Марковича, М. Гиряка, І. Легдана, В. Гривни та ю. 

Цигри. Комісія не змоглася на щось грунтовного. Тільки 

М. Мушинка за власною ініціативою уклав репертуарний 

збірник з власних фольклорних записів. 1Sб 

В тому ж році на Пряшівщині виходить 11 книга «Україн
ських народних пісень Східної Словаччини», упорядкована 

ю. Цимборою. У збірнику вміщено 487 пісень та 26 їх ва
ріантів, разом 513 мелодій. Пісні розділені за групами: 1. 
Колискові пісні. 2. Парубоцькі. 3. Дівоцькі. 4. Любовні. 5. 
Опришківські та пастуші. 6. Регрутські та воєнні. 7. Обря
дові. 8. Жіночі. 9. Танцювальні - карічки. 1(). Жартівливі, 
насмішливі й пияцькі. 11. Соціальні та побутові. 12. Бала
ди. 

В 1964 р. Павло Маркович видає в Пряшеві « Українські 

наРОДІ-Іі хрестикові вишивки Східної Словаччини». В тому 

ж році видано збірник прислів'їв та ПРJ.IК,130К «Народ ска

же, як зав'яже» (упорядники: ю. Цигра та І. Легдан). 

В лютому 1965 р. фольклорно-еТН()ГР~lфіІ-І.fа комісія ЦК 
КСУТ разом '3 Музеєм українськ()ї ку.Т1ьт)'ри організувала 

фольклорно-етнографічну експедицію на T~peHi Свиднич

чини. Члени експедиції відвідали такі се.ПСl: Д()вг\'ня, Вапе-... 

ник, Гавранець, Вишня і Нижня ПисаН(1~ Капішова, Круж-

льова, Доброслава, Свидничка. В експеДИІ~ії брали участь М. 

Мушинка, М. Гиряк, А. Дулеб[l~ і!\. K)'l~ep, г. Таптич, І. 

Молоді серця. Словацьке педагогічне видавництво - українська редак

ція, Пряшів~ 1981 ~ 145 стор. 
Останній збірник Ю. Цимбори - це його власні мелодії H(l власні слова 

та на слова наших українських авторів: В. Гайного. rv1. Дробняка~ Ф. Ла
зорика~ І. Мацинського, й. llІеJ1СПЦЯ~ І. Галайди~ 10 Бабина, с. Макари. 
І. ГРИІ\Я-ДУДИ .. І. Гербута .. о. НеВИЦI>КОГО та Г. tlypoBol

O

• 

1St) М. МУllIинка .. З українського фольклору Східної Словаччини. Східно-
словацький український МУ'3еЙ. Пряшів. 19(13. 
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Фіркаль, М. Білоруський, о. Білоруська, г. Чурова та М. 

Шмайда, який одночасно був керівником даної експедиції. 

У видавництві ЦК КСУТ в 1965 р. вийшли з друку два 
«Збірники українських народних пісень ДЛЯ дитячого та жі

ночого хорів» (48 і 44 сторінки) Степана Микити. В тому 
ж році вийшов «Репертуарний збірник» NQ 2, присвячений 
українському фольклору Східної Словаччини. Василь Зо

зуляк написав статтю «3 українського фольклору Східної 
Словаччини», (Репертуарний збірник, 48 стор., Пряшів, 
1965 .р.) Андрій Куцер - «Дитячі пісні», а Андрій Дулеба

«Народні пісні». А Куцер в наступних роках (1967, 1968, 
1972) видав «Дитячі гри на луці» (<<Репертуарний збірник», 
ЦК КСУТ, Пряшів), «Дитячі гри» (додаток до газети «Но

ве ЖИТТЯ», NQ 47, Пряшів) і «Гей, діточки, дайте ручки» 

(дитячі ігри українців Чехословаччини, видало СПВ-ВУЛ, 

Пряшів). 

В 1965 р. фоль~лорист Михайло ГИрЯК видав І том «УК
раїнських народних казок Східної Словаччини» (із серії за

планованих томів). Збірник на 220 сторінках містить 35 ка
ЗОК. Ці казки - це популярне перевидання народних ка

ЗОК, записаних наприкінці минулого століття Володими

ром Гнатюком на Пряшівщині і перший раз надрукованих 

в «Етнографічному збірнику Наукового товариства імені 

Т. Г. Шевченка» (т. ІІІ, ІУ і У, Львів, 1897-1899). 
М. Гиряк ще як аспірант, ГО1'УЮЧИСЬ до видання серії 

ним записаних казок, в 1963 р. видав «Казки», додаток ДО 
газети «Нове ЖИТТЯ» (NQ 51-52, Пряшів, 1963). В наступ
ному, 1964 році, він публікував казки в журналі «ДPY~HO 
вперед» від 2-го до 12-го номера. 

В 1966 р. виходить 11 том «Українських народних казок 
Східної Словаччини». Він містить 77 казок, записаflИХ 

в Гуменському та Попрадському округах. В 1968 р. вихо
дить ІІІ том казок, в наступному році мимо серії ВИХОДlІТЬ 

збірник українських народних казок Східної Словаччини 
«Гора ДО неба». Запис і впорядкування текстів Мих. і Мик. 

Гирякових (<<Карпати», Ужгород, 1968). Цей з6ірНІІК казок 
був перекладений на словацьку мову і виданий під назвою 
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«Заклятий ліс» Мар'яном Гевеші (<<Виходословенске вида

вателство», Кошиці, 1975). 
В 1972 р. ВИХОДИТЬ ІУ том з серії «Українських народних 

казок Східної Словаччини». Через чотири роки (1976) ви
ХОДИТЬ V том, а через дальші два роки (1978) - УІ том, в 

якому охоплено казкарів з Лабірщини. В 1979 р. ВИХОДИТЬ 
УІІ ТОМ. ЯК говорить сам автор, «даною публікацією за

вершується семитомне видання украІНСЬКИХ народних ка

зок». 

М. Гиряк тепер вже приступає до літературної обробки 

«Українських народних казок Східної Словаччини». 

В 1982 р. випускає І том казок «Дзвони не втихають». 

В 1983 р. мимо серії оброблених «Українських народних . . 
казок» виходить якась ІнвентаризаЦІЯ дотепер вже виданих 

казок Східної Словаччини та слово про казкарів. Через 

два роки (1985) виходить 11 том оброблених місцевих на-
родних казок «Шляхи віків». • 

Великі генії творили власні казки. Таким були Л. Тол

стой, великий данський казкар я. х. Андерсен, українська 

поетеса Леся Українка та інші. Наші місцеві українські 

письменникї і фольклористи також створювали власні каз

ки. Ф. Лазорик написав казку про «Мороза-Лиходія та Со

нечко-Добречко». М. Гиряк видав книжечку ним створе

них казочок для дітей «Чарівні стежки» (Пряшів, 1979). 
В 1965 р. Музей української культури видає І том «Нау

кового збірника Музею української культури у Свиднику». 

Організаційною душею і упорядником цього збірника був 

фольклорист М. Мушинка. У вступному слові пишеться: 

«Музей української культури у Свиднику вирішив присту

пити до видання щорічного «Наукового збірника», в якому 

будуть друкуватися праці, присвячені дослідженню україн

ського етносу Східної Словаччини, а саме його історії, лі

тератури, етнографії, фольклору, мистецтва та інших ді

лянок. Перший том «Наукового збірника» присвячений 

157 Іван Чабиняк .. Музей української культури і його завдання. Науковий 
збірник Музею української культури в Свиднику, Т. І. Пряшів, 1965. 
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пам'яті діалектолога В. Латти. 157 В 1966 р. виходить 

з друку другий том збірника, присвячений спогадам і доку

ментам про боротьбу українського населення проти фа
шизму в 1939-1945 рр.; в 1967 р. - третій том, присвяче

ний пам'яті видатного вченого-етнографа Володимира 

Гнатюка; в 1969 р. - четвертий том у двох книгах, присвя

чений пам'яті Івана Панькевича. В 1971 р. У світ ВИХОДИ'ff:. 
п'ятий том збірника, який присвячений дерев'яній архітек

турі (<<Дерев 'яні церкви схіДJIОГО обряду на Словач~~ині»). 

Авторами цінної праці були Бланка Ковачов~чов~"Пушка

рова та Імріх Пушкар. В 1972 р. в двох книгах виходить 
шостий том збірника. Перша книга присвячена історії 

фольклору та етнографії, друга містить монографіl() Пав

ла Марковича «Українські писанки Східної Словаччини». 

Далі збірники МУК виходили таУ.: 1176 р. - УІІ Т., 1978 р. 
- УІІІ Т., 1979 р. - 2 книга ІХ том)·, 1980 р. - 1 книга ІХ 
тому, 1982р.-Хт., 1983P.-ХІт., 1985p.-ХІІт., 1986 
р. - ХІУ т., 1988 р. - ХІІІ Т. 

В 1965 р. Юрій Бача видає публікацію про художню са
модіяльність українського населення «Народ співає» 

(СПВ-ВУЛ в Пряшеві). Ю. Бача, як і десятки його попере

дників, з наболілою душею звертається до всіх нас у статті 

«Зберігаймо народні скарби» (<<Дукля», 1962) зберегги те, 
що творив наш народ століттями. Скільки він міг ще сказа-. . 
ти теплих СЛІВ про нашу народну культуру 1 сам записати 

цінні матеріали з великого багатство наших традицій, якби 

1968 рік несправедливо не змив його з кафедри української 
мови та літератури філософського факультету у Пряшеві. 

В 1967 р. Микола Мушинка видає антологію усної на
родної творчості Східної Словаччини «3 глибини віків» 
(СПВ-ВУЛ, Пряшів). Автор охоплює майже всі фоль

клорні жанри .. а публікація стає першим науковим ТВОРОМ
хрестоматією на Пряшівщині для широкого користування 
місцевими науковцями. М. Мушинка початком 70-х рр. був 

звільнений з роботи в дослідному інституті У Пряшеві, та 
не покинув своєї любимої науки - етнографії і фолькло

ристики. Свої студії про вчених і власні праці публікував за 

.. 
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кордоном: в Югославії, Польщі, Франції, Канаді і в США. 

Це, наприклад, «Володимир Гнатюк - дослідник фоль

клору Закарпаття» (Париж-Мюнхен, 1975); «Життя і нау

кова діяльність Ореста Зілинського» (Див.: о. Зілинський, 

Іскри Прометея, ч. І, Торонто, 1978); «Матеріальна куль
тура», «Духовна культура» (ДИВ.: «Лемківщина», ч. 11, .., 
Нью-Иорк-Париж-Сідней-Торонто, 1988). 
В 1971 р. вийшла праця автора цих рядків на словацькій 

мові Povercive sрбsоЬу lіесепіа а zaklfnania v ukrajinskych 
obciaeh severovychodneho Slovenska» (N ove obzory, r. ХІІІ, 
Kosice, 1971).15Н 
В 1972 р. ЦК КСУТ в Пряшеві починає видавати «Нау-. . . 

КОВІ записки», призначеНІ науковим праЦ.Івникам, вчите-... . . 
лям, КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІМ праЦІвникам, студентам І ВСІМ 

ТИМ, хто цікавиться українською культурою. У НИХ Друку-. . . .., . 
ються стаТТІ І матеРІали з ІСТОРІІ МОВИ, ЛІтератури, ОСВІТИ, 

фольклору .. етнографії, мистецтва, архітектури та з інших 
ділянок життя і побуту українців Чехословаччини. Кож

НИЙ номер має від 100 до 150 сторінок. Досі вийшло 14 но-. 
мерІВ. 

Іван Чижмар видає в 1972 р. У «Науковому збірнику Му
зею української культури у Свиднику» (т. УІ., КН. 1, Пря
шів) «Чотири віфлеємські гри із Свидниччини». Далі він 

видав каталог «Музичні інструменти» (МУК, едиція «Ко

еиба», NQ 3. Нітра, 1972), «20 років Фестивалю пісні і тан

цю українських трудящих ЧССР у Свиднику» (МУК, еди

ція «Коеиба», NQ 4, Пряшів, 1974) та «ХХУ років Свята 
культури українських трудящих ЧССР» (Східнословацьке 

видавництво, Кощиці, 1979). 
Починаючи 1972 р., ЦК КСУТ почав видавати серію 

«Науково-популярної бібліотеки ЦК КСУТ», в якій між 

іншими почали виходити і книжочки, присвячені фолькло

ру. В 1973 р. Василь Гривна в цій серії видає «Народні зви-

15Х Збірник «Nove obzoгy» із-за поміщення в ньому вищенаведеної статті 
було заборонено розповсюджувати та запропоновано весь тираж збірни

ка знищити. 
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чаї Маковиці» (N'Q 5, Пряшів ). Павло Маркович видає 
«Українські народні хрестикові вишивки Східної Словач

ЧИНИ» (СПБ-БУЛ, Пряшів). В тому ж році Андрій Карш

ко видає «Народні балади» (ЦК КСУТ, Пряшів), ~l в 1976 
р. - «Пісні з-під Газдорані» (ЦК KCYT~ Пряшів). 

Б 1976 р. Антоній Подгаєцький видає збірник україн
ських пісень Східної Словаччини «Карпатські мелодії» 

(СПБ-ВУЛ, Пряшів). 

Олена Рудловчак в 1976 р. публікує науковий трактат 
«До історії вивчення закарпато-українського фольклору 

ХІХ та ХХ століть» (<<Науковий збірник МУК у Свидни

ку», Т. УІІ, Пряшів). Її перу належить і монографія «Біля 
джерел сучасності» (СПБ-БУЛ, Пряшів, 1981). 
В тому ж році Мирослав Сополига видає монографію 

«Народна архітектура українців Східної СловаtІЧИНИ» 

(Східнословацьке видавництво, Кошиці). Б УІІ томі «Нау

кового збірника» він також публікує матеріал «Народне 

будівництво українців Східної Словаччини» (Пряшів, 

1976), У УІІІ томі - «Просторове планування та внутрішня 
характеристика народного житла в області Північно-Схід

ної Слова1.IЧИНИ», а в першій книзі ІХ тому - «Музеоло

гія» (Пряшів, 1980). 
Б 1977 р. Андрій Дулеба підготував третій том (книга 

третя) «Українських народних пісень Східної Словаччи

НИ». А. Дулеба далі публікує додатки до «Нового життя»: 

«Пісні-балади» (X~ 52, 1965), «Маковицькі балади» (X~ 51, 
1966) , «Пісні на слова о. Павловича» (N'Q 24, 1967) «Пере-
селенські пісні» (N'Q 10, 1968), «Рекрутські пісні» (N'Q 29, 
1969), «Ліричні пісні на козацькі МОТИВИ» (N'Q 32, 1971), 
«Народні прозові твори» (N'Q 9, 1972), «Дівочі пісні з Мако
виці (N'Q 43, 1972), «Маковицькі жартівливі пісні» (X~ 21, 
1973), «Парубоцькі пісні Маковиці» (N'Q 37,1973); матеріа-
ли в репертуарних збірниках: «Монтаж ліричних пісень на 

козацькі мотиви» (N'Q 2, 1973), «Весільний фрагмент - вит

тя вінків» (NQ 3, 1968), «Великодні гри - веснянки» (N'Q 4, 
1970), «Бесільний фламент-чепчіння-знімання парти» (N'Q 
3, 1971), - «Зустріч на поляні» (NQ 4, 1973), збірник пісень 
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«Як си заспіваме, далеко нас чути» (ЦК КСУТ, Пряшів, 

1976), а в «Інформаторі міста Свидник» В 1986--1988 рр. 
він опублікував 58 матеріалів прозових, а також пісенних 
жанрів (пісні з мелодіями, оповіді, перекази, легенди, ане

кдоти, казочки, байки про звірят, календарну обрядовість, 

сміховинки тощо). Матеріали були публіковані' азбукою, 
. ..... .. 

але переважно латиникою на наРОДНІИ ГОВІРЦІ. 

В 1979 р. Іван Калиняк видає «Народне весілля з села 
Рівне» Свидницького округу «<Наукова бібліотека ЦК 
КСУТ», Пряшів). В 1980 р. Іван Мигалич видає збірник пі
сень з Лабірщини «Кам'яна, Кам'яна». В 1982 р. ВИХОДЯТЬ 
«Пісні Юрка Колинчака», упорядковані Михайлом Гиря

КОМ. Крім власної поезії автора - народного поета -
збірник містить веснянки, весільні обрядові пісні, балади, 

історичні пісні та пісні ліричні «<Наукова бібліотека ЦК 
КСУТ», Пряшів). В 1985 р. виходять «Народні загадки», 
записані Надією Вархол (<<Наукова бібліотека ЦК КСУТ», 

Пряшів). В 1986 р. виходять «Народні піснj села Орябини», 
упорядковані М. Гиряком З записами мелодій Анни Де

рев'яник (ЦК КСУТ, Пряшів). 

В 1987 р. Зузана Ганудель видає книжку «3 лексики УК
раїнських говорів Східної Словаччини» (СПВ-ВУЛ, Пря

шів). їй належать і такі матеріали: «Назви посуду і КУХОН
ного начиння в українських говорах Східної Словаччини» 

(<<Науковий збірник МУК у свиднику», Т. УІІІ, Пряшів, 

1976) та «Лексика хліба в українських говорах Східної 

Словаччини» (<<Наукові записки», т. УІ, ЦК КСУТ, Пря

шів, 1978). 
Крім наведених авторів, що вже видали свої праці книж

ково З області фольклору, етнографії чи лексикографії 

або вагомі праці друкували в «Наукових збірниках МУК» 

чи в інших виданнях у нас і за кордоном, є ще багато . . . 
скромних ДІЯЧІВ культури, ЯКІ жменьками вносили дорого-

цінні зерна у народний сипанець. Між ними були і є учите-
•• \.І 

ЛІ, студенти, праЦІВНИКИ культури, священики и селяни. 

Всіх їх не перелічити, але згадаймо хоч би кілька прізвищ, 

під якими у наших газетах, журналах, репертуарних зрір-
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никах, народних і церковних календарях публікувались різ

ні матеріали: І. Вавринчик, ю. Железник, Г. Ольшавська 

(Таптич), ю. КИНДЯ, І. Куцер, П. Дзяк, І. Дерцо, В. Кра

вець, ю. Булка, М. Стренк, І. Кремпа,159 ю. Прохазка,160 

М. Гірка, Ю. Панько, ю. Галаган, А. Шлепецький, свяще

ник ш. Пап, селянка М. Рогач та багато інших. В оста

нньому часі зарекомендувався й збирач фольклору, MOJIO

дий вчитель Юрко Харитун (учителює на Спиші). 

Нашим лемківським фольклором цікавились й словацькі 

етнографи та фольклористи. До НИХ Н:lлежать Ян Кома, 

Ян Олейнік, С. Швецова та інші. Вони часто відвідували 

наші українські села, брали участь в різних спільних експе

диціях з українськими етнографами і фольклористами й 

опублікували зібраний матеріал. Ось деякі з них: 

Bartolomej Krpelec, Bardejov а okolie davno а clnes (Mar
tin, 1935). 

'" Jan Кота, Uvod k studiu fudoveho odevu па vychodnom 
Slovensku (Kosice, 1962). Stav l'udovej architekturyna de
dішісh Sarisa (Kosice, 1964). О narodopisnom badanf па 
vychodnom Slovensku (1968). Spolocne а diferenciacne rysy 
]'udovej kultury Slovakov а Ukrajincov (1968). 

lап Olejnfk, Osturna, Zdiar, Lendak (podtatranske оЬсе) 
(Vysoke Tatry, L964). Ludovy odev v lakubanoch. Науковий 
збірник Музею української культури у Свиднику, Т. І, 

Пряшів, 1965. Zimny slnovrat, jarne novorocie а letny slno
vrat v lakubanoch, Jarabine, Litmanovej, OsturIli а Vefkom 
Lipniku v sucasnosti. Науковий збірник Музею української 
культури у Свиднику, т. УІ, кн. 1, Пряшів, 1972. 

Alexander Fricky, Ikony zo severovychodneho Slovenska. 

1~9 І. Кремпа'l Парубоцькі пісні. Додаток до газети «Нове ЖИТТЯ», NQ 51-
52~ Пряшів" 1967; З пісенного багатства. Додаток ДО газети «Нове ЖИТ
ТЯ», N~ 10" Пряшів, 1971. 
IhO Ю. Прохазка'l Обливачки. Репертуарний збірник, NQ 1" Пряшів. 1967; 
Ставляння маlО. Репертуарний збірник" М 3~ Пряшів, 1960: Jlюлікай, лю
ЛЇК(lЙ. Репертуарний збірник, N~ 2~ Пряшів, 1972~ Качаний танець. Репер

туарний збірник~ М 1-2'1 Пряшів, 1976. 
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Umeni а remesla. Praha 1968; Pamiatky ikonopisneho итепіа 
па vychodnom Slovensku. Bratislava 1969.161 
Нашою календарною обрядовістю цікавляться також і 

за кордоном. Етнограф Богдан МИКИТЮК з Мюнхена видав 

на німецькій мові монографію про українські андріївські 

звичаї. 162 В монографію залучені записи від югославських 

русинів, а також з Пряшівщини (Марія Пірош і Юрій Ша

мулка з Руського та Юлія Шмайда з Красного Броду). Б. 

Микитюк популяризував українські казки із Східної Сло

ваччини, записані М. ГИРЯКОМ. Він переклав їх на німецьку 

мову і одна з них була опублікована в одному німецькому 
. 

журнаЛІ. 

На малому клаптику української землі Пряшівщині на 

народній культурній ниві розгорнулася небувала кропітка . .. . 
праця ВІдданих СИНІВ І дочок, ДОСЛІДЖУЮЧИХ ІСТОРІЮ, куль-

туру, етнографію та фольклористику, мовознавство, літе-. . . 
ратурознавство, мистецтво, музеОЛОГІЮ та ІСТОРІЮ мистец-

тва. 

Євгенієві Сабову навіть не снилося, що так розгорнеться 

культурна праця на народній ниві. Він свого часу писав про 

збереження «устних переданій»: «А воспомінанія свои, что 

осталися у вас от ваших предків, давайте записовать. Они . 
УСТНЬІЯ передания пополнять ТО, что писатеЛІ до сих пор не 

записали. Так і напишут ваші діти нашу безкористную ис-. 
ТОРІЮ». 

Та прорачество Є. Сабава сповнилось. Почали запису-. . . 
вати внуки 1 правнуки ТИХ., ДО котрих ВІН ТОДІ звертався. 

Правда, коли Є. Сабов закликав записувати «устних пере

даній», тоді ще був час «фольклорних ЖНИВ»: усюди справ

ляли народні весілля у своїй подобі, У своїй величі і багат

стві, відбувалися хрестини з Н,lРОДНИМИ мотивами, відбува-

lhl У декотрих вищенаведених працях помітна тенденція" аби .. борони бо
же .. не сказати .. що на Східній Словаччині, на території .. де живуть україн-. ... .. . 
ЦІ .. власну культуру творили сини-украIНЦІ, наВІТЬ в ІКОНОПИСІ. 
16~ Bohdan Mykytjuk. Оіе ukrainischen Andreasbrauche und vcrwandtes 
ВгаuсhtUП1. Wiesh~dan .. lЧ79. 
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лися прощі lt ярмарки, вечірки, жнива зі своїми звичаями, 
діти виконували свої пастуші ігри. Та було ще багато, ба-. 
гато ІНШОГО. 

Тоді були лише любителі, що по-скромному записували 

наш фольклор. А тепер маємо науковців, автомашини, 

фотоапарати, магнетофони, відео-камери та інше технічне 

приладдя, але фольклору на селах вже поменшало. Біль

шість носіїв того чудового багатства вже повмирала. На 

відході є й дальша середня генерація. Нам би ще прискоре

но підхопити останні залишки народного багатства. 

Та і наперекір всім труднощам, збирацька, дослідницька 

і публікаційна діяльність у фольклорі та етнографії зро

сла. Розгалузилися й інші науки. Почали виходити наукові 

трактати, підручники, довідники, словники. Наука, літера

тура і культура на Пряшівщині про Пряшівщину розви

вається якраз тепер небувалою швидкістю - вона подібна 

ДО перекиненої піраміди. Як фольклор, художня літерату

ра, мистецтво, так і наука русинів-українців відома не тіль

ки у самій Чехословаччині, але й за її межами. 
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Польські лемки 

По той бік Бескидів ще ДО другої світової війни русини

лемки жили компактно. Тепер вони розпорошені по цілій 

Польщі. Сучасні лемківські фольклористи та етнографи 

мають мало можливостей збирати народні лемківські 

скарби і зберегти їх через друковане слово для усіх. Творці 

і спадкоємці народних багатств відходять у вічність, а з ни

ми й народні духовні та матеріальні скарби. 

Народне життя лемків у Польщі несміливо й з великими . . 
труднощами знову почали пускати НОВІ паростки на заХІД-

них землях, куди їх було виселено. 

В 1956 р. русинам-лемкам та україНЦЯ~1 було дозволено 
створити власну культурну організацію Українське су

спільно-культурне товариство (УСКТ), а одночасно вида

вати друкований орган товариства «Наше СЛОВО», а згодом 

і «Нашу культуру». У газеті «Наше слово» Є додаток «Лем-. . . .., 
КІвська СТОРІнка», на ЯКІИ з самого початку друкували лем-

ківський фольклор. В газеті виступали спеціалісти-науков

ці, фольклористи та етнографи, як Павло Стефанівський, 

Ярослав Полянський, Іван Красовський (із Львівщини), 

Ірина Добрянська, Михайло Дзвінка, та любителі народ

ного багатства, як Василь ХОМИК, Михайло Дзіндзьо 

(переселенці на Україні), я. Мерена .. А. Кобелик, г. Бо
ванко, С. Трембач, М.Бугель, Ваньо Чепер, Стефанія Ро-. . 
маняк та ІНШІ. 

Час від часу на сторінках цих публікацій почали виступа

ти українські науковці з Чехословаччини: Орест Зі

линський та Микола Мушинка, які друкували різні наукові 

статті з області фольклористики. 

Українці в Польщі видають і дуже високоякісні «Народ-. . 
НІ календаРІ». 

Публикаційно українці в Польщі стоять дуже бідно. Во

ни не мають змqги видавати друком СВОІХ науково-попу

лярних праць. Окремою публікацією, що побаЧИJїа світ у 

книжковому виданні, є збірка Павла Стефанівського 

«Lemkowskie piesni ludowe, Rzseszuw, 1964. 
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з дослідницьких робіт від найдавнішого часу аж ДО сьо-. . . 
ГОДИ1 ПР'О леМКІВСЬКУ тематику привертають увагу наУКОВІ 

праці й студії Олекси Торонського, Володимира Кубійови

ча, Юлія Тарновича, Івана Красовського, Ірини Добрян

ської, Миколи Сивицького та інших. 

• О. Торонський, Русини-Лемки, «Зоря галицька», 1860. 
• W. Kubijowisz, Ziczie pasterskie w Beskydach Wschod

nich, Krakow, 1926; Badania nad zyciem pasterskym па Slo
waczyznie, Bratislava, 1929; Туру pastierskeho zivota па Slo
vensku, Martin, 1930; Ucast obyvatel'ov Spisa v zivote pastier
skom, Bratislava, 1932. 

• Ю. Тарновський, Історія Лемківщини. Львів, 1935; Мо
ва століть. Лемківщина в переказах. Вид. «Наш Лемко», 

Львів, 1938; Лемківщина. Матеріальна культура. Україн
ське ВИД., Краків, 1941. 

• І. Красовський , Лемки - етнографічна група україн
ського народу. «Народна творчість та етнографія», Київ, 

1969; Велич стародавнього мистецтва лемків. «Народний 
календар». 1969. Матеріальна культура лемків. «Наше 
СЛОВО», Варшава, 1974--1975; З історії та культури лемків. 
«Наше СЛОВО», Варшава, 1977-1980; Історія досліджень
Матеріальна культура (стор. 7-13), Нарис етнографії -
Матеріальна культура (стор. 31-101). «Лемківщина», 

Нью-Йорк, 1988. 
• І. Добрянська, Село Команча - життя, звичаї, по

вір'я. «Наше СЛОВО», Варшава, 1965; Хатні розписи україн
ців західних Карпат. Київ, 1954; Настінний розпис Лемків
ЩИНИ. «Жовтень», Львів, 1968. 
Дослідженням польської Лемкі~щини увагу звертали та

кож польські досліДНIІКИ в минулому й сьогодні Оскар 

Кольберг та PO~laH РаЙнфус. 

• R. Reinfuss, Budownictvo ludowe па Zachodniej Lenl
kowszinie. Lwov., 1945; Ze studiou nad kulturow Letko\vsz
czyzny ро оЬои stronach Karpat. Polska sztuka ludo\va, 1, 
1966; Народна арх.ітектура лемків. Карпатский сборник, І, 
Москва, 1972. 

О. Ко,льберг в другій половині ХІХ ст. записав багато 



120 

лемківського фольклору, зокрема народних пісень (20 ко
лядок, 16 варіантів весіль, 10 похоронів). Зібраний фоль
клор був опублікований під заголовком «Sanockie - Kros
nienskie» в 1971-1974 рр. Його збірка лемківських пісень 
стала значно більшою, ніж Якова Головацького. Та його 

записи (за М. СИВИЦЬКИМ), особливо фольклорні, не ма

ють великої вартості., оскільки о. Кольберг не володів ні 
.. ... 

украlНСЬКОЮ МОВОЮ, НІ леМКІВСЬКИМ ДІалектом. 
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R)гославські русини 

Русини, що переселилися з «Горної землі» (3 тепері

шнього Шариша і 3емплина) до Бачки в Югославії, завдя

ки своїй прадідній вірі східного обряду зберегли своє націо

нальне відродження. В них є «гуторацька» говірка півден

ного 3емплина, на якій видають газету, журнали й книги. 

«РУСКЕ СЛОВО» - тижневик, орган культурного 

життя русинів в Югославії. 

«ШВЕТЛОСТЬ» - науково-популярний журнал. 

«НОВА ДУМКА» - літературно-науковий журнал, в я-
.. ... '-' . 

кому друкуються матеРІали І на украlНСЬКlИ МОВІ. 

І ця вітка українського народу має цілий ряд науковців, 

дослідників своєї рідної культури~ Їх праці друкувалися 
в газетах, журналах, календарях та окремими книжковими 

виданнями: 

• Габор Костелник, З мойого валала. Жовква, 1904.163 
• Дюра Биндас, О бачванско-стримских рус ких народ

них обичайох. «Руски календар»., Руски Керестур, 1921. 
• Осиф Костелник и Дюра Биндас, Югославских руси

нах народии "ісии. Руски Керестур., 1927. 
• Николай Олеяров., История руского народа. Вид. На

тошевич, Нови Сад, 1934. 
• Онуфрій ТИМКО, Наша народна пісня. «Руски кален

дар», Руски Керестур, 1936; Наша пісня. Збарнік народних 
и популярних писньох югославянских русинах зоз нотним 

укладом. Вид. «Руске слово», Руски Керестур, 1955. 
• Дюра Латяк, Народии приповедки бачванских руси

нах. По етнографічних материалох Володимира Гнатюка. 

Вид. «Руске слово», Руски Керестур., 1957. 
• Яким Сивич, Забавии мелодиї и романси. Вид. «Руске 

слово», Руски Керестур, 1965. 

I()J Дані югославських джерел запозичені у М. Мушинки. «Див.: Лемків

ЩИНCl .. ч. І. Нью-Йорк, 1988. 
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• Дюра Латяк, Народии приповедки бачванських руси
нах. Вид. «Руске СЛОВО», Руски Керестур, 1967. 

• Дюра Папгаргаї ., Фольклорна архитектура Костельни
кового иДилицкого венца. «3 мойого валала» , Нови Сад, 
1971. 

• Традиційна культура югославянских русинах. Вид. 

«Руске СЛОВО», НОВИ Сад, 1971. 
• Дюра Латяк, Рус ки народни писнї В. М. Гнатюка. Вид. 

«Руске СЛОВО», НОВИ Сад, 1972. 
\J 

• Иоаким Сегоди, Було то кедишка у Керестуре. Руски 
Керестур., 1973. 
Крім домашніх дослідників фольклором бачванських ру

синів час від часу цікавились науковці Богдан МИКJfтюк 164 

та Микола Мушинка,lб5 які ідуть в слідах видаТНОГl1 україн

ського вченого-фольклориста Володимира Гнатюка. 

i6·~ Звичаї югославських русинів у І(ни]j: У. G. I\1ykytjllk~ Dіс ukrainische 
Andreasl)ratlche und vеrwап(ltсs ~3rauclltUI11. \VЇesbadeIl. 1979. 
1()~ М. МУШИНКа. Фольклор руснакох ВоЙводини. РУСКІІ Ксрестур. 1989. 
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Лемківські організації в Америці і Канаді 

Багато лемків із «Старого краю», з польської Лемківщи

ни та з Пряшівщини, ще до першої світової війни емігрува

ло до Сполучених Штатів Америки, в Канаду чи Західну 

Європу. В 30-х рр. нашого століття вони почали організо

вувати своє суспільно-культурне життя. В 1929 р. у Вініпе
гу заснували організацію «Лемко-Союз» і свої друковані 

органи: газету-двотижневик «Лемко»,166 яка згодом пере

йменувалась на «Карпатську Русь», та «Лемкожурнал» на 

англійській мові, який був започаткований в 1931 р. 
Крім газети і журналу, які приносили вісті з Америки і 

«Старого краю», любов ДО рідної землі і до своєї лемківсь

кої бесіди будив і «Карпаторусский календарь». Перший з 

них - «Карпаторусский календарь Ваня Гунянки» - вий

шов у Клівленді в 1931 р. Далі під тим самим заголовком 
були ще надруковані календарі на 1932, 1933, 1934 та 1935 
рр. Згодом календарі почали виходити вже під скороченим 

заголовком «Карпаторусский календарь» і видавалися в 

Юнкерсі (Нью-Йорк). 
Зміст календарів був цікавий тим, щО в них багато публі

кувалось фольклорних матеріалів переселенців, як весіл

ля" вечірки, різдвяні гри (вертепи), короткі сценки з життя 
лемків, пастуші сценки, апокрифічні легенди, анекдоти, 

народні пісні, оповіді, прислів"я та загадки, бувальщина, 

етнографічні описи про залишені села в Карпатах, які пі

сля виселення лемків були вщент знищені, та історичні 

описи першої і другої світових ВОЄН. В календарях друкува

лися лемківські поети, письменники і фольклористи, ЯК 

Дмитро Вислоцький (псеВДОflім Ваньо Гунянка), Іван Ру

сенко" М. Волошинович (Березина), Володимир Хиляк та 

lh() Попередниця газети «Лемко» почала ВИХОДИТИ ще на Лемківщині в 

Новому Сончі (1911-1934), а потім [це виходила газета «Halll Лемко» (від 

1934р.). 
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народні поети, як Степан Ткач, Петро Цирка та багато ін

ших. 

Календарі прикрашували рисунки з життя лемків Івана 
v 

Русенка та И. Цисляка та безліч фотографій з вистав на-

родних звичаlВ. 

На сторінках календарів «Лемко-Союзу» друкувалися 

фольклорні записи і з Пряшівщини. Учитель Юрій Млина

рич надрукував «Стародавне лемківське весілля», записане 

в селі Нижній КомаРНИК,167 згодом також «КомаРНИЦЬКЬІ 

ПРЯДКЬІ» теж з Нижнього Комарника. 168 

Інший учитель і письменник Андрій Кусько в лем

ківських календарях друкував «Народні загадки і народні 

приповідки ( прислів'я)169 З села Чабини, «Весільні пісні»170 
і знову «Прислів'я і загадки»171 із вже згаданих Чабин. 

Лемки в Америці і Канаді мають будинки відпочинку -
Лемкопарки. У них щорічно відбуваються свята: Русаля, 

кермеші, СПОІ'ади про Талергоф (де під час першої світової 

війни загинуло чимало руських патріотів). На цих святах 

ставили картини з народних звичаїв. Це були фрагменти з 
. .. .. 

народних веСІЛЬ, веЧІРОК, рІЗДВЯНИХ звичаlВ; влаштовува-. . .. 
лись свята народних ПІсень І таНЦІВ І т. п. 

Крім цього артисти-самоуки власними силами створили 

фільми про лемківське весілля. Перший - в 1933 р., а дру
гий вже озвучений і кольоровий, - в 1964 р. Крім того 
лемки видали біля 200 пластинок з хрестинами, весіллями 
та народними звичаями. 

у 30-х рр. почали виходити й інші лемківські газети та . .. 
журнали, навколо яких групувалася СВІдома леМКІвська ІН-. . 
теЛІгеНЦІЯ. 

«ЛЕМКІВСЬКИЙ ДЗВІН», місячник, що виходив у Фі
ладельфії а потім у Пейссаку від 1936 р. Газета перестала 

. ... ... .., 
виходити в чаСІ ДРУГОІ СВІТОВОІ ВІНИИ. 

167 Карпаторусский календарь, Юнкерс, Нью-Йорк, 1956" стор. 97-112. 
16Н Там же, 1961, стор. 97-129. 
169 Там же, 1962, стор. 146----153. 
170 Там же, 1963" стор. 159-175. 
171 Там же., стор. 127-130. 
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«ЛЕМКІВЩИНд», двотижневик (1949-1953), орган 

трьох лемківських організаціЙ. 172 

«ЛЕМКІВЩИНА - ЗАКЕРЗОНЯ», щО проіснувала ДО 

1953 року. 
«ЛЕМКІВСЬКІ ВІСТІ», місячник (1958-1979), орган 

Організації оборони Лемківщини, поступово виходили в 

Юнкерсі, Торонто, Пейссаку та в Камелюсі. 

В 1963 р. почав виходити «ГОЛОС ЛЕМКІВЩИНИ», 

незалежний місячник в Юнкерсі. 

«АНАЛИ», від 1974 р., орган Світової організації лем
ків, досі вийшло 4 ТОМИ. 
«ЛЕМКІВЩИНА», від 1979 р., квартальник, орган ФУН

дації дослідження Лемківщини, потім як орган трьох лем

ківських організацій: Організації оборони Лемківщини, 

Об'єднання лемків Канади і Світової федерації лемків. 

«ЛЕМКОВИНА», місячник, орган Світової федерації 

лемків, видаваний в Юнкерсі Степаном Кичурою в 1971-
1981 рр., ЯКИІІ порвав зв'язки з «Лемко-Союзом» і редакці

єю «Карпатської Русі». 

«CARPATHO-RUSSIAN-AMERIKAN», кваРТ'альник 

Карпаторуського Дослідного Центру, від 1978 р. присвяче
ний проблематиці закарпатців і південних лемків (пряшів

чан). 

Українці в Америці та в Канаді по змозі піклуються про 

своїх братів у «Старім краю» і час від часу видають ДЛЯ них 

публікації, окремі книги і студії. Деякі, які нам доступні, 

наводимо: 

172 Існували такі організації: 

Організація оборони Лемківщини 'І що виникла в 1935 р. В 1975 році ка
надські відділи утворили окрему організацію - Об'єднання лемків Кана

ди. 

Світова федерація лемків, заснована в 1973 р. 
Організація об'єднання лемків Канади .. заснована в 1975 р. 
Фундація дослідження Лемківщини. 

Крім того ще існували братства: Соєдиненіе Грекокатоличеських Русь

ких Братств .. засноване в 1892 р ... та Український (тоді ще: Руський) На
родний Союз" заснований в 1895 р. 
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Володимир Бучанський, Лемки - українське гірське 

плем'я. Побутово-історична монографія. Вініпег, 1963. 
В 1965, 1966, 1967 та 1968 рр. в Америці вийшли 4 томи 

«У країнських народних мелодій», зібрані і відредаговані 

Зіновієм Лиськом (дальші томи в друку). У збірники 

ввійшли всі доступні матеріали з різних збірників лемківсь

ких пісень (Польщі, Чехословаччини, Югославії), пісні із 

збірників Ярослава Баранецького: «Лемківські пісні на мі

шані хори» із збірки Менцинського .173 

Микола СИВИЦЬКИЙ, Історія досліджень - Духовна куль

тура; Нарис етнографії - Духовна культура. Див.: Лем

ківщина, ч. 11, Нью-Йорк, 1988, стор. 14 19, 102-194. 
Іван Гвать, Історія Північної Лемківщини до вигнання 

лемків; Історія Північної Лемківщини від вигнання лемків. 

Див.: Лемківщина, ч. 11, Нью-Йорк, 1988, стор. 149-211-
241-276. 

о. Баран, Історія Північної Лемківщини (Пряшівщини) 

до 1867 р. Див.: Лемківщина, ч. І, Нью-Йорк, 1988. 
Богдан Струмінський, Назва. Історичний нарис погля

дів. Фізична географія. Географія людини. Див.: Лемків

щина, ч. І, Нью-Иарк, 1988, стор. 9-25, 87-115-148. 
Михайло Дзвінка, Література північних земель. Див.: 

Лемківщина, ч. І, Нью-Йорк, 1988, стор. 379 415. 
IJ 

Иосиф Сірка, Література південних лемків. Див.: Лем-

ківщина, ч. І, Нью-Йорк, 1988~ стор. 416 464. 
Богдан Струмінський, Теорія. Історичний нарис погля

дів. Див.: ЛемкіВІЦина, ч. І, Нью-Йорк, 1988, стор. 25-86. 
І. Стебельський, Фізична географія, Географія людини. 

Див.: Лемківщина, ч. 11, Нью-Иарк, 1988, стор. 87-122, 
113-148. 
В 1968 р. на Пряшівщині побував український науко

вець-лінгвіст Олекса Горбач із Західної Німеччини. Він за

писав у селі Красний Брід лемківську говірку і видав дру-

17) Зіновій Лисько" Лемківська музика. Анали Світової федерації лемків'І 

ч. І" 1974. 
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ком «Південно-лемківська говірка й діалектичний словник 

села Красний Брід» (Мюнхен, 1972). 
Всі русини, що живуть в Чехословаччині, на Україні, в 

Польщі, США, в Канаді та Югославії вносили і ВНОСЯТЬ 

цінний влад у скарбницю народної культури русинів-лем

ків. У зв'язку з тим напрошується, щоб ЛЮДИ, які мате

ріально забезпечені, обладнані наймодернішою технікою 

(друк, фото і фільм) і їх культурні установи: Світова феде

рація лемків, Організація оборони лемків, Об'єднання 

лемків Канади, Фундація дослідження Лемківщини, Това
риство «Лемківщина» на Україні, КСУТ в Чехо- Словач

чині, УСКТ в Польщі та русини Югославії спільними сила

ми подбали про те, щоб викопати з пороху забуття все те, . . 
що писалося про нас, РУСИНІв-леМКІВ, протягом двох сто-

• •• • • \.І • • • • 

ЛІТЬ вдома 1 у СВІТІ на РУСЬКІИ 1 ІНШИХ мовах про ІСТОРІЮ, 

архітектуру, мистецтво, музику, літературу, фольклор та 

етнографію j видати усе в кількох десятках томів. За це їм 

були б вдячні і наші нащадки, і світ. 

У нас в Чехословаччині всі наші культурні організації: 

Культурний союз українських трудящих з своїми газетами 

і журналами, Святом культури і фольклорними фестива

лями приносить всім нам радість: Український національ

ний театр і Піддуклянський український народний ан

самбль вселяють любов ДО сценічного мистецтва; на хви

лях ефіру Українська студія Чехословацького радіо що

денно з Пряшева приговорюється рідною мовою ДО своїх 

земляків; Музей української культури у Свиднику прово

дить велику науково-дослідницьку роботу, організує ви

ставки, видає популярні «Наукові збірники». 

Ціла плеяда науковців, письменників, композиторів, . .. . 
МИТЦІВ, редаКТОРІВ, вчитеЛІВ, предстаВНИКІВ духовенства . 
вносили в народну гущавину та ще вносять СВІТЛО культу-

ри. Тепер всі стоїмо безрадно, як ті, що програли своє май

но в карти. Бо із колишніх 363 українських народних шкіл 
залишилося тільки 22 основні школи, де ще існує україн
ська викладова мова. І чому такий катастрофічний стан УК

раїнських шкіл в часі «реального соціалізму»?! Тут потріб-

t) д t:sl~ "o;il11 \'ЇflSLIJt:m ... 
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на не тільки відповідь, але негайна відбудова того, що нам 

знищено. 

І чому ж МИ боїмося сказати слово на компете~тних міс

цях, де треба вимагати виправлення недоліків? Чому через 

страх не любимо свою маму, її колискову пісню, що співа

ла нам на полі над розставленою польовою колискою? Чо-
о У' оу IJ 

му наШі люди покидають наш прекраснии ВlзаНТlИСЬКИИ 

церковний обряд і переходять на римо-католицький, який 

ЇМ чужий? Чому треба забувати про унікальну архітектуру 

дерев'яних церков, про хатинки під солом'яною стріхою, в . .. . 
яких зимовими вечорами ДІТИ слухали казки СВОІХ ДіДУСІВ І 

бабусь, про пісні, що лунали з грудей наших простих се

лянських матерів? Чи можна забути цей казковий світ? Чи 

можна це не любити? Чи можна його лише так легко забу

ти? А ми нашими традиціями дуже багаті. Лише скільки 

знаходимо у фольклорних жанрах відмінностей, які не зна

ходимо у фольклорі інших українських племен, чи то вже 

вітання Нового року «новорічним колачем» або «Юліянку» 
\J IJ IJ IJ •• 

русальнии звичаи, якии є адекватнии украlН-

ському звичаєві на Україні, званому «Прогон», ЧИ 

слугівський хліб-коляда, від якого, за повір'ям, хворі ЛЮДИ 

виздоровляли, бо він був зароблений кривавими сльозами. 

А скільки інших звичаїв, цікавих відмінностей - багатий 

народний скарб - у наших братів по той бік Бескидів за

ник назавжди ... 
Нашим прадідам у важкі хвилини життя опорою були 

традиції, збережені в заповіті їхніх прадідів. Як карпатські 

велетні відстоювали всі бурі національного гноблення. Во

ни любили свою рідну пісню, і молитви з «Хліб Душі» о. 

Духновича" і красу чарівних гір і бистрих річок, і шум бу

КОВИХ лісіtl, смерекових і соснових борів, і вечірній дзвін. 

Їм до серця приросла батьківська хатинка, солом'яне село 
з церковкою на бережку, а біля неї цвинтар почорнілих 

І. • ••• • 

хреСТІВ, ПіД якими ВlЧНО сплять ІХ ДІди-праДіДИ. 

Все це творило казковий світ прироДи, релігії, звичаїв і 

творчої фантазії русинів, помноженої генами наших дааніх 

предків від незапам'ятних діб. 
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Русин-патріот ніколи б і нізащо на світі не замінив би 

цей, хоч бідний, але серцю милий, рідний край, який за

ВЖДИ його полонив, КОЛИ він повертався додому. Так, не 

замінив би нізащо! 

Народна творчість - це невисихаюче джерело кожного 

народу, що завжди буде бити з людської душі і пробивати-
• '.J • 

ся через ВСЯКІ перешкоди и орошувати вегетаЦІЮ народно-

го життя. Етнографія та фольклористика, як наукові дис-. .. . 
ЦИПЛІНИ" ПОВИННІ ДОСЛІджувати це велике духовне І мате-

ріальне багатство свого народу і далі його поширювати й 

ІІередавати друкованим словом своїм нащадкам. А в разі 

тотальної асиміляції це залишиться для історії У країни . , . 
граНІТНИМ пам ятником, що тут колись жило леМКІвське 

плем'я, висунуте найдальше на захід. Чи справді повто

риться історія сумерів або етрусків?! .. 
І ТОЙ, ХТО любить велич і красу духовної і матеріальної 

культури русинів-лемків, хто в дитинстві виростав у бід-
, 

них, але милих дерев яних селах, коли з уст селян слухав 
. . . .. 

задушеВНІ РОЗПОВІДІ, чаРІВНІ казки, легенди, "РИСЛУХОВУ-
... .. .. . . 

вався дО МИЛОЗВУЧНОІ РІДНОІ мови, ДО ЧУДОВО І ПІСНІ, ЩО лу-
.. ... ,-,. . '-' 

нала з ПРОСТОІ сеЛЯНСЬКОl ДУШІ, тон НІКОЛИ не зрадить еВІИ 

народ. 

Михайло ШМАЙДА. 
/989 рік. 
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ВВЕДЕННЯ 

(21. Х І. с. СТ. - 4. Х І І. н. ст.) 

За лемківською говіркою - Воведеніє 174 . ЦІІМ днем «ви

ВОДИТЬСЯ» зима. В Карпатах тоді, здебільшого, тверда зи

ма. За астрономічним календарем зима починається 21 
грудня і триває ДО 21 березня. Деколи зиму зустрічали вже 
й на св. Михайла, що приїздив «на білому коні» 21 листопа
да (Н. ст.). 

Люди кажуть, що сніг не нападе, поки дощові зливи не 
. . 

вимиють ВСІ потоки ВІД нападаного листя. 

Закостеніла земля вкрита білою пери ною , надворі дзе
ленчать сани. Господарі в той час порались тільки на обій-. . 
стю: заготовляли дрова, РІзали СІЧКУ, справляли сани, пле-

ли коші ДЛЯ возів і ДЛЯ зберігання зерна, ремонтували 

сільськогосподарський реманент: плуги, граблі, коси, ціпи 

тощо. Жінки у таку зимову пору пряли, ткали, шили для . . . , 
чеЛЯДНИКІВ одяг, латали МІХИ, пороли ПІР Я'І мололи на руч-

них жорнах (млинцях) зерно. 

Дітвора раділа білому покривалу, робила снігові баби, 

возилась на доморобних санях, ковзанах (<<КОРЧУЛЯХ» ). у 

бідному вилиняному лахмітті, в подертих черевиках, не

зважаючи на холод й голод, діти весь час проводили на сні

гу. А КОЛИ вони промерзли , то дмухали в холодні руки теп
лого повітря й приказували: «ГУГЬІ, ГУГЬІ - заб'ємся в но

ГЬІ; ГУКЬІ, ГУКЬІ - заб'ємся в РУКЬІ». 

За церковним уставом Введення - одне із найбільших 

церковних свят. Селяни в той день після богослужби нічо

го не робили. Жінки навіть не брали яєць з гнізда, бо, МОВ

ляв, великий гріх це робити у таке велике свято. Люди в 

174 За християнською легендою батько привів у Єрусалимський храм три

річну ізраїльтянку Марію~ пізніше матір Ісуса Христа .. яка там, у кам"яній 
кімнаті біля стіни храму, прожила до чотирнадцяти років й обіцяла засвя

тити своє дівоцтво богу. Введення у храм Діви Марії східна церква свят

кує від ІУ століття~ західна церКRа - аж від ХУІ століття. 
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той день не відвідувались взаємно, щоб не стати полазни

ком l75 . Навіть рідня до рідні не приходила. Полазник, за 

народним віруванням, міг принести у хату нещастя. Якщо 

полазником був молиДий мужчина і приходив «здоли» - З 

нижнього кінця села, то такий полазник був вітаний, бо ,се

ляни вірили, що господарство такої хати піде вгору, буде 

успішним. Гірше це виглядало, коли полазник приходив 

«згори», тобто з вишнього кінця. Та вже зовсім великим 

нещастям вважали те, коли у хату прийшла стара баба або 

хвора жінка, до того ж ще й з ВИШНЬОГО кінця. Люди віри-
• ~ w • • 

ли, що такии полазник принесе у хату, та и взагаЛІ на ЦІле 

господарство, готове нещастя. 

Аж ввечері хату сміли відвідати полазники, але тільки 

малі хлопці і тільки з нижнього кінця села - «здали», щоб . 
господарство ПІШЛО ВГОРУ. 

Розповіді про полазників 

На Воведеніє прийшла до нас сусідка - молода невіста. 

Коли вона увійшла в хату, тоді моя мати аж «са не зазнала» 

(знепритомніла) від такого полазника. Щоб паралізувати 

злу дію небажаного полазника, моя мати, опам'ятавшись, . ... ... ...., . 
ВІдвернулася ВІД СУСІДКИ 1 не сказала ІИ НІ слова. 
Коли сусідка-невіста повернулася додому, каже своїй 

матері: «БыIа'мM у Старанкових, а они мі ніч якось не гва

рили». А свекра злісно до неї: «Та бодай тя лем Перун за

'бив! Та днесь Воведеніє, а ТЬІ пішла по сусідках!» 

На другий день на Воведеніє вже могли ходити полазни

ки. Селянки ВИХОДИЛИ на вулицю й самі кликали хлопців

школярів, щО ЙШЛИ з нижнього кінця села до школи (якщо 

у них ще ніхто не був перед хлопцями), як полазників, аби 

добре велося на господарстві. Моя мати таким хлопцям-

17" Полазник (із сербського - «полазити» - «відвідати») - відвідувач. 

Полазник в той день (а також і на інші свята) був ніби обдарований таєм

ничою силою, ЩО в ту ж МИТЬ" КОЛИ він прийшов у чужу хату чи на обій

СТЯ~ міг принести добро чи якесь лихо. 
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школярам за це давала лісові горіхи або «планки» (дикі лі

совіяблука). (1) 
«Моя мама мені казала, що на Воведеніє прийшла до нас . . 

крива ДІвчина як полазник, а ПОТІМ дО рока здохло нам 

шість поросят і три корови. Мама завжди нарікали, що 

причиною була та дівчина, що прийшла ДО хати як полаз

ник на Воведеніє». (2) 
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КАТЕРИНА 

(24. ХІ. с. ст. _. 7. ХІІ. н. ст.) 

На Пряшівщині день Катерини як свято селяни не від

значають. Люди працюють, як і в інші будні дні. В той 

день святкують лише в тих селах, де св. Катерина є патро

ном церкви. В таких селах здійснюється обхід навколо 

церкви, а селяни після богослужби влаштовують гостини, 
так звані « ке Р меш і », на які запрошуються рідні, близькі 

та знайомі з сусідніх сіл. Звичайно, що ці ЛЮДИ спочат

ку приходять у церкву, а вже звідти потім домашні забира

ють їх з собою до своїх хат. У русинів на Катерину нема,є 

особливих звичаїв, як це було на Україні, де днем Катери

НИ був прикритий поганський звичай «Дівочої долі». На 

Україні напередодні Катерини дівчата займались ворожін

ням - гаданням своєї майбутньої долі (що у нас перейшло 

на Андріїв день), приворожували собі парубків, бо невдов

зі прийдуть зимові тижні, а з ними й м'ясниці, колу будуть . 
справлятись веСІЛЛЯ. 

На У країні напередодні Катерини парубки колись по

стили, щоб дістати дівчину за жінку. Жінки молилися ДО 

св. Катерини, щоб мали легкий поліг. Також у росіян Ка

терину вважали «добру на весілля, а помічну на важкі по

роди». А в південних СЛОВ'ЯН часто вибирали для вінчання 

день перед Катериною. 

у нас на Катерину вжився одинокий звичай, коли селя

ни прогнозували погоду, передбачали, якою буде зима: чи 

твердою або чи буде сльота з дощами чи сніговими завірю

хами. 

176 Катерина - християнська церква канонізувала св. Катерину як вели

комученицю, відкривши мощі в УІІІ столітті. Її мученицьку смерть відно
сять до 307 року за цісаря Макценсція. 
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Якщо на Катерину гуска на льоді, то Різдво «буде на бо

лоті». А коли гуска на Катерину на болоті, то на різдвяні 

свята вона «пхає лабку під пір'я»: Різдво буде з морозами й 

снігами. Інша приказка про Катерину говорить: «На святу 

Катерину сховайся під перину». Тобто на св. Катерину бу

ває вже сувора зима. (3) 
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АНДРІЙ 

(30. ХІ. с. ст. - 13. ХІІ. Н. СТ.) 

Апостол Андрій Первозванний 177 прикрив поганське 
свято «Калиту» (Калита - колись поганське свято Сонця). 

В давнину свято «Калита» було лише парубочим святом, а 

Катерина була поганським святом дівчат. В сучасному свя

том дівчат є день Андрія. Андріївські звичаї - це залишки . . . . 
з даВНІХ поганських чаСІВ, коли люди ВІрИЛИ У маГІЧНУ силу . 
слова, що давала ДІвчатам змогу приворожити хлопця -. 
партнера дЛЯ СПІЛЬНОГО життя. 

Придбати собі партнера - це одне з головних завдань 

молодої дівчини. Прекрасне адекватне порівняння знахо-
• w • • 

ДИМО В наРОДНIИ ПІСНІ: 

Смутна та герлічка 

Котра пары� не мать. 

Она на зелену 

Тополю не сідать. 

Лем она ся блукать 

По сухій вербині, 

А все роздумує, 

Ці скоро загы�е •. 

Андріїв день не святкують як церковне свято, подібно як 

і день Катерини. Він був святковим днем тільки там, де 

апостол Андрій був патроном церкви. В цей день селяни 
. . . 

чарували: НІЧОГО не позичали 3 хати, не 81ДВІдувались 8за-

177 Апостол Христовий - провісник величі Києва .. столиці України. Ста
родавній літопос зберіг легенду про подорож ап. Андрія до Києва: «Дні

про втікає в Понтійське море трьома джерелами. Море ж те "Jветься РУСЬ
ке і по ньому (П.'1звав) і навчав апостол Андрій, брат Петровий. Після то

го .. як Андрій прибув у Корсунь і довідався. що недалеко від Корсуня є 

гирло Дніпрове ... і сталося, що спинився він на березі під горами. І рано 
встав він і сказав своїм ученикам: «Бачите ці гори? На горах цих засяє 

блаГ(Jдать божа і буде тут місто велике, і багато тут І(СРКОВ бог побудує». 

Апостол Андрій ПеРВО"Jванний, за легендою, був РОЗП"ЯТИЙ на скісному 
хресті у виді літери «Х» ВНИЗ головою. 
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литтям олова, воску, сіянням сіменцю178 , льону, киданням 

кукурудзи у вікна хат, де був парубок, рахуванням коликів .. . . . 
у ПЛОТІ, краДіжками дров ВІД СУСІДІВ, ваРІННЯМ вареНИКІВ 

(пирогів), киданням черевиками понад голову, ворожінням 

з тарілками, черешневою галузкою тощо. Ворожіння 

'3діJ1снювалось увечері напередодні Андрія та в його день. 

Вночі напередодні Андрія ДО хати, де була дівка, сходи

лися 5-6 сусідських дівчат, інколи й більше. В селі було 
більше таких місць, де сходилися дівчата з метою ворожін-

. .... 
НЯ І гадання ДІВОЧа) ДОЛІ. 

ЛИТТЯ олова (СВИНЦЮ) 

Дівчата розтоплювали олово у якійсь бляшанці" набира-
u • 

ли НОГО ложкою 1 лили через вушко ключа у мисочку ЧИ 
горнятко з водою. З нетерпінням вони слідкували й чека

ли, що ЇМ виллється, бо на підставі відлитих фігурок гада

ли про майбутнє. Кожний відлиток олова на щось подобав

ся, щось нагадував, залежно від сформованої у воді фігу

ри. Коли вона нагадувала перстень .. СКРИПКУ чи вінець -
маJІИ бути заручини або весілля. Дівчата тішилися, ЩО ско

ро вийдуть заміж. Коли фігурка нагадувала ГОРЩИК, це оз

начало, що дівчина вийде заміж., де не буде свекри і вона 

сама собі буде газдинею. Якщо появилось щось подібне на 

хрест чи труну, - це була ознака смерті. Фігурка у виді 

миски пророкувала голод, шабля - війну, лялька означа-
. 

. па .. що ДІвчина стане покриткою. 
у В а рад Ц Ї, коли дівчата лили олово, приспівували: 

JІіЙся .. лійся .. оловонько, 
lllВИДКО~ 

Повіч мі о моїй долі вшитко! 

I~.~ Сімснсць - насіння конопель. 

Лем .. Андрію, мі добрі 
ворож, 

Дам ті зато єден злаТЬІЙ 

грош! (4) 
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УГр а б і в чик У "римовляли : 
Анрію, Андрію, Дай ся мі дознати., 

Олово на тя лію, Кого буду мати! (5) 

у Кийові: 

Андрею, Андрею, 

Я на тя олово лєю. 

Хтіва Бы� я знати, 

Цо шя ма мі вляти? 

ЛИТТЯ воску 

(6) 

В декотрих селах на Маковиці дівчата замість олова чи 

свинцю вживали віск. У розтопленому виді його також ли

ли через вушко ключа. При ЦЬОМУ примовляли: 

Андрію, Андрію, 

Віск на тебе лію. 

Дай мі, боже .. знати. 
Кого буду мати! 

Сіяння сіменцю 

(7) 

В інших селах дівчата сіяли сіменець. Сіяли надворі на 

дровітні навколо ковбиці або просто в хаті, коли надворі 

був поганий час - непогода. При сіЯI-Іні сімеНI~Ю дівчата 

приспівували коротесенькі приспівки про Андрія. 

В селі С у х а напередодні Андріlіовоrt) ДНЯ дівчата схо-
.. . .. . .., 

ДИЛИСЯ ДО ОДНОІ хати 1 там «СІЯЛИ» CIMeHeL\b, 110TIM иого 
«боронили» чоловічими підштаНКаМИ, приспівуюtІИ: 

Андрію, Андрію, Дай Mi~ боже .. знати .. 
Я сімениць сію. З кы�M Я БУJ~У спати! 
Потім кожна дівчина лягала спати на Такі 11ідштанки. Вони 

вірили в те, щО СОН, ЯКИЙ ЇМ присниться У Андріївську ніч, 

сповниться. (8) 

у Рус ь к і й Пор у б і приспівуn,tли ЇН,lкше: 

Андрію, Андрію, Дай ~1i~ боже .. знати, 
Конопельки сію. З кы�M ЇХ буду браТИ! 

Потім вони співали балад}r про Андрія. (9) 
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Сіяння льону 

в Кра с ном У Б род і напередодні Андрія, коли вже . . . , . .. 
звеЧОРІЛО, ДІвчата виходили на ПОДВІР я І В ДРОВІТНІ навко-

ло ковбиці «сіяли» ЛЬОН, примовляючи: 

Андрію, Андрію, Дай мі, боже, знати, 

Лен на тебе сію. З кы�M го буду брати! 

Дівчата одночасно прислуховувались, звідки цочують со

бачий гавкіт, бо вірили, що з того боку треба очікувати 

сватів (просотарів, прохачів). (10) 

у Г а ч а в і цей андріївський звичай мав місце в самий 

день Андрія. Після обіду дівчата з парубками виходили за 

село на найвище місце (на гору або скелю). Там парубки . . 
розкладали ВОГОНЬ, а ДІвчата СІЯЛИ навколо нього льон, а 

потім до вогню кидали принесені з дому кички. 179 Після то

го всі разом перескакували через багаття, СJІіваючи: 

Ондрею, Ондрею, 

Сієм на тя лену. 

Дай мі, боже, знати, 

На Острогурки сидит серна, 

Пребера ножками, жеби 

жерла. 

Яко серна, яко серна 

з КЬІМ тя будем торгати! 

Бреш, псиtІКУ, бреш ~ 

Де мой фраїр єст! 

І я Бы� так преберала .. 
кеБы�мM такы� НОЖКЬІ мала, 

Бреш, псичку, бреш, 

Де мой фраїр єст.! 

Дівчата прислуховувались, з котрого боку озвуться соба

ки, бо з ТОГО боку мали прийти просотарі . (11) 

17
1

J Кичка - скручений жмут соломи, якою покривалась стріха. 
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Пересування тарілок 

у Андріїв день, коли дівчата посходилися ДО одної хати, 

на стіл вверх ДНОМ клали чотири тарілки. Під першу таріл ... 
ку клали гребінь, під другу - клубок ниток, під третю -
ляльку з ганчір'я, а під четверту тарілку - перстень. По

тім тарілки перемішали, щоб не знати, під котрою що зна

ходиться. Після того кожна дівчина притягувала ДО себе 

одну тарілку. Якщо котрійсь дівчині попалася тарілка, під 

якою був клубок НИТОК, вона вважала, що вийде заміж на 

інше село. Якщо дівчина вибрала тарілку з лялькою, то це 
означало, що вона стане покриткою. Перстень під таріл

кою віщував, що дівчина вийде заміж, а гребінь - що вона 

ще рік буде дівчити. (12) 

Кидання кукурудзою 

у вечір перед Андрієм дівчата набирали у фартухи куку

рудзи та ХОДИЛИ по селі. Зупинялися переlД хатами, де були 

парубки. Брали у жменю кукурудзу й кидали нею у вікна. 

Потім чекали, як відізвуться з хати. Якщо звідти відгукну

лись словами: «Бодай'сь ся оддала!», дівчата вірили, що 

вийдуть заміж. Але якщо з хати закричали: «Бодай'сь ся 

скопилила!»19fl, то дівчата не мали надії, що вийдуть заміж 

цього року. Та коли з хати ніхто не відзивався, то дівчата 
• у' • 

СЛІдкували, хто першии гляне у ВІКНО: мужчина чи ЖІнка. 

Якщо у вікні показався мужчина" дівчата все ж мали на

дію. що до рака вийдуть заміж. (13) 

Варіння галушок 

з тіста дівчата вирізали три більші галушки. До одної 
. ... . 

ДІвчина вкладала паПІрець з СВОІМ Іменем, а ДО решти ДВОХ 

- папірці з іменами декого з дівчат або парубків. Ці га-

190 Скопилитися - стати ПОКрИТКОЮ. 
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лушки кидали у горщик варити. Чия галушка першою . .. . 
сплила на поверхню води, з ТІЄІ швидко витягували паПІ-

рець й з великим інтересом читали. Чиє ім'я було на папір

ці, той до рака одружиться. (14) 

Варіння пирогів 

в Андріїв вечір дівчата варили пироги (вареники) з му

ки, змеленої у млинці навпаки, тобто крутячи рукою верх

ній камінь в жорнах не вліво, як звичайно, але вправо. Із 

змеленої муки замішували тісто. Кожна дівчина варила 

свої пироги окремо. На папірці писала імена своїх ймовір

них женихів (на кожний папірець окремо одне ім'я) і залі

плювала у пироги. Потім їх кидала у горщик й варила. Ко-
~ • w 

трии ПИРІГ В горщику першим сплив на поверхню води, тои . . .. 
ДІвчина швидко ловила 1 витягувала з нього паПІрець з Іме-
нем парубка. Тоді вона вірила, що він стане її женихом. 

В той час парубки ходили попід вікнами хат, щоб довіда

тись, де дівчата варять пироги. Вони швидко забігали у ха

ту, щоб відібрати у дівчат папірці, довідатись, чиї імена на 

них написані. В хаті зчинявся крик, гамір, сміх. Парубки 

виривали з рук дівчат папірці, а дівчата від парубків, хова

ючи папірці або кидаючи їх до вогню у печі. Коли гамір 

утихав, дівчата з парубками разом співали: 

Ленок з головками, 

Дівки з парубками, 

Так ся любували, 

Ленок поламали. 

Треба би нам, треба, 

Тот ленок підняти, 

жеБы� зме ся могли 

Дальше любувати. (15) 

у Ч а б и н а х дівчата також варили пироги. На пироги 

мусили змолоти на ручному млинці муки з дев'ятьох видів 

зерна і бобових: пшениці, вівса, жита, ячменю, кукурудзи, 

гречки .(татарки), проса, бобів і квасолі. Зерно мололи 

навпаКIt- вправо від себе. З цієї муки замісили дев'ять ті

стечок і робили пиріжки. До кожного пиріжка заліпили па

пірець з іменем якогось парубка. Потім їх кидали у воду. 
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Як вода закипіла і починали спливати ПИРОГИ, то перший 
ШВИДКО витягували, розламлювали і вибирали папірець з 

іменем парубка. Яке ім"я було написане на ньому" таке бу
де мати й майбутній жених. (16) 
у Рус ь к і й Пор у б і робили так само, тільки до замі

шення тіста на пироги дівчата мусили принести води в у
стах аж з потічка, що протікав селом. 

Рахування коликів 

у селі К лен о В а перед Андрієвим днем дівчата ввечері 
йшли в сад і рахували колики у плоті. Колики рахували по 
дев'ять. Який виходив дев'ятий колик: простий чи кривий, 

w w • 

малин чи великии, старого дерева чи молодого 1 Т. П., та-

ким, за повір'ям, мав бути й майбутній жених дівчини: 

стрункий, малий або високий, старий чи молодий і т. п. 
( 17) 
У Ч а б и н а х дівчата рахували колики у саду так, що на 

.., . .. 
КОЖНИИ Колик вимовляли по одному склаДІ з тако} ПРИМОВ-

ки: «Кіл кі-ли-ця, ці я бу-ду мо-ло-ди-ця?» Якщо при раху-
• w • w. w 

ваННІ ВИИlIJла пара КОЛИКІВ, то И ДІвчина ДО рока мала знаи-

ти собі пару. (18) 

Обертання подушкою 

Коли дівчата розходилися з Андріївських вечорниць, то І 
вдома брали подушку, на якій спали, й ДО кожного ріжка 

• 
подушки під наволочку засували по одному папірчику з на-

писаними на них іменами парубків. В кожний ріжок з іме

нем одного. Потім таку подушку обертали ДО себе дев'яно

сто дев'ять разів. При цьому з ніким не сміли говорити. 
Коли дівчата йшли спати, подушку клали собі під голову. 
Вранці ВСтавали, і котрого ріжка подушки доторкнулися, 
з того витягували папірець і читали. Чиє ім'я було на па

пірці, той і мав стати майбутнім женихом дівчини. (19) 
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Крадення дров 

Дівчата ввечері перед Андрієм сходилися ДО одної хати 
.., .. 
И ДОМОВЛЯЛИСЯ, ЩО ПІДУТЬ по сеЛІ красти др()ва там, де є па-

рубок. КОЛИ поверталися у хату знакраденими "олінами, 

кожна рахувала свої. Якщо приносила ЇХ ДО пари~ тішила

СЯ~ що ДО рака вийде заміж. (20) 

Кидання черевиками 

Дівчата у Андріївський вечір ставали посеред хати спи

ною до дверей. Кожна з них кидала свої черевики понад 

голову у напрямі ДО порога. Якщо черевик полетів понад . ..... . 
ПОРІГ через наВСТІЖ ВІдчинеНІ дверІ геть ІЗ хати, ця ДІвчина 

до рака мала вийти заміж. (21) 

Гадання з черешневої галузки 

На Андрія дівчата наламали стільки черешневих галу

зок, скільком особам хотіли поворожити. Кожний собі 

(дівчата й парубки) вибирали одну галузку й означували її 

окремим знаком. Потім всі галузки вкладали у склянку з 

водою і поміщали на теплому місці на печі. Чия галузка від 

Андрія до Різдва розквітала першою, той ДО рока одру

ЖИТЬСЯ. (22) 

Відвідування кучі 

у вечір на Андрія дівчата бігли до хліва (кучі) .. де було 
порося" стукали на дверцята й запитували: «Цінько, ціньо, 

ці скоро я буду газдиня?» Як свиня в кучі захрюкала, дівчи

H~l вийде заміж. (23) 
На еви дни ч чин і у Андріївський вечір парубки не 

приходили на веtlорниці .. щоб дівчатам не перешкоджати 
в їхніх t.lаруваннях. В декотрих селах дівчата при тім співа

ли балади [ІРО Андрія. 
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Іде Андрій з-за гур, іде, 

Младу жену веде. 

Мати приспішіла, 

ЇДЛО зготовила: 
Пред невісту їду, 

Пред Андр,ія меду. 

Панбіг ся приспішил, 

Їдло ЇМ перемінил: 
Пред невісту меду, 

Пред Андрія їду. 

Андрій їду укусил, 

Поручення просил : 
-Тобі, брате, тобі, 

Ш тири коні враНЬІ, 

Штири коні враНЬІ, 

Два ВОЗЬІ кованы�. 

Тобі, сестро, тобі, 

Штири краВЬІ ДОЙНЬІ. 

Тобі, отче, тобі, 

Ш тиристо на столі. 

Тобі, жено, тобі, 

ШЬІТКО, што В коморі. 

- А мі, СЬІНУ, а мі, 

Моїй сивій главі? 

- Тобі, мамо, тобі, 

Тот камінь у воді. 

На шию вадити, 

у Дунай дрилити. 

Там твоя слобода, 

Тихий Дунай вода. (24) 

в Андрівський вечір співали й інші пісні, наприклад, про 

сорочку «<кошулю») для Андрія: 

Конопля, конопля, 

Тоненька конопля, 

Ніт У Свиднику 

ШУВНОГО парабка. 

КОШУЛЯ леняна, 

Шита горі крайом , 
Шила єй миленька 

Під зеленим гайом. 

Як єй вишивала .. 
Красненько співала, 

Красненько співала, 

Жаласно плакала: 

А кедь ня поранять, 

А кедь ня забиють, -

Лем тот єден Андрій 

І то лем в неділю, 

Кед на шя облече 

Леняну кошулю. 

- Нашто ті, МИЛЬІЙ мій, 

Та КОШУЛЯ буде, 

Кедь на войну підеш, 

Хто насити буде? 

- Кедь піду на войну, 

Возьму єй зо сабав, 

Буду.з ньов тішитись, 

Як з женов молоДов. 

Буде мі на раНЬІ. 

Б уде мі ДО ЯМЬІ. (25) 
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Крім пісень-балад співались також жартівливі пісеньки 

про Андрія: 

Андрію, Андрію, 

Я тобі не вір "ю, 

Ці ня будеш любил, 

Як япостарію? 

Андрію, Андрію, 

Коноплі я сію, 

Я свої виберу .. 
На твої нас ... (26) 

у Андріїв день, крім любовних чарувань, 8ИКОРИСТОВУ-
w • • • ... •• 

вались и рІЗНІ ВІНШІВКИ, ПОВІР Я 1 звичаl. 

ВЇншівки 

у селі Вапенику дівочки ходили віншувати по хатах, де 

був парубок з іменем Андрій: 

Вінчую, вінчую, 

Бо Андрія на пецу чую. 

Треба Андрія з пеца зняти" 
А нам орішки дати. 

Таких відвідувачів щедро обдаровували горішками. А ті 

додавали: 

жеБы� вы� тівко яєчок мали, Тівко вы� нам орішків дали. 

Господарі радо приймали таких віншувальників, якщо 

вони приходили «ЗДОЛИ», тобто з нижнього кінцях села, бо 

ставали полазниками, що приносили в хату щастя. Вірили, 

що у них будуть нестися кури. (27) 

Повір'я 

Люди вірили, що в Андріїв день не слід відвідувати таких 

господарів, що мали бджоли, бо, МОВЛЯВ, Андріїв дух в ро

лі полазника міг би наробити багато шкоди у нього. У та
кого господаря потім бджоли не випускали б РОЇВ. А селя

нин бажав мати на своєму господарстві якнайбільше 

бджіл. Бідному селянинові бджоли приносили поживу -
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мед, а також віск для виробництва свічок. Селянин не мав 

грошей, щоб купити керосин, а у довгі зимові вечори було 

потрібно чимось світити. Люди навіть на вечірках пере

важно світили тільки лучинами (березовими або липовими 

скіпами). Отже, господарі перестерігали полазників таки

ми приказками: «На Андрія не їдь до дому того" де мають 

улів много, де мають ПЧОЛЬІ свої, бо не будуть там раї». 

(28) 

Парубоцькі звичаї 

Вночі перед Андрієм в декотрих селах Лабірщини витво

ряли всякі жарти-витівки. Як вже згадувалось вище, госпо-. . . . 
дарям вони ЗНІмали ворота 1 кудись ВІДНОСИЛИ; ІЗ стодоли 

на подвір'я витягали віз, розбирали на частини і виносили 

на стріху хати й знову там складали; якщо парубки у ко-
.... . 

гось знаходили кросна, що звичаино ВИСІЛИ на СТІНІ сипан-

ця, то їх також виносили на стріху й там їх складали. Вран

ці, коли селяни вставали кормити худобу, не було кінця

краю насолодам молоді з таких «жартів». Люди в сусідстві 

перегукувались понад плоти, чиї ТО могли бути парубки, 

що таке «чудо» вчинили. А господар, якому винесли на . . . 
СТрІХУ ВІЗ, сани, кросна чи щось Інше, тимчасом кляв, на 

чім земля стояла, й мав цілий день повно турбот, поки все 

познімав із стріхи. (29) 

Назва Андріївського вечора 

В декотрих селах Верхнього Шариша Андріївський ве

чір називали «перепрядений», бо прядки були довші .. ніж 
було звичаєм. Це тому, ЩО В той вечір прялось для дома

шньої господині, У якої відбувались вечорниці. Від цього 

вечора на вечорниці вже не ходилося. (30) 
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Прогноз на Андрія 

Якщо в Андріїв місяць спочатку замерзло, а потім стало 

пускати (отеплюватися) ~ то потім кожного місяца буде 

так. Замерзне, потім відлига. (31) 
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ВАРВАРА 

(4. ХІІ. с. ст. - 17. ХІІ. н. ст.) 

Варвара 191 - християнська великомучениця. Церква цей 

день ніяк окремо не відмічає. Тільки в народі витворився 
звичай, що у цей день не вільно було ні прясти, ні прядена 

зваряти 192 , ні золити 193 білизну, ні молотити ціпами, бо, 

мовляв, дух Варвари міг би прийти до хати й помститися

наробити якогось нещастя. 

І селяни великомученицю Варвару не відмічали, вона . . 
СКОРІше в УЯВІ народу стала нечистим духом, ЩО приходив 

У виді старих бридких жінок, і шкодив тим, хто працював 

У день Варвари. За уявою селян Варвара не мала своїх ді-
'-'. · .. .... 

теи, І ГНІвалася на тих ЖІНОК, ЯКІ В день 11 народження пря-

ли. Вона могла помститися таким прядильницям так, що 
.. . . '-' 

спекла ІХНІХ ДІтеи. 

у зв 'язку з Варварою в народній творчості часто згаду·

ється і Сава, церковний святий, свято якого припадає зразу 

на другий день після Варвари, на 5 грудня за с. ст. Люди ча
сто вживали сполучення слів: «На СаВЬІ й Варвари». 

В інших легендах зустрічаємо, що Варвара мала багато 

дівчат і сама мусила прясти. Тому В декотрих демонологіч

них оповіданнях Варвара приходить з повним кошиком по

рожніх веретен на вечорниці і наказує, щоб прядильниці 

191 Варвара була ДОНЬКОЮ поганського багатія і без його відома прийня

ла християнство. Коли її батько довідався про це .. всіляко пробував її від
говорити, обіцяв їй велике багатство. Як це не допомогло, наказав замк

нути її ДО великої вежі. Коли й це не допомогло, він почав її бити і мучи
ти, а потім сам стяв ЇЙ голову у 29() р. У 1109 р. її мощі були перенесені з 

Константинополя до Києва у Михалівецький золотоверхий монастир. 

192 Зваряти - виварювати пряде на у дерев'яній зварці, ДО якої у воду кла

ли нагріте у вогні «зваряче каміння»" від якого у зварці кипіла вода. 
193 Золити - посипати білизну попелом замість мила .. а потім виварюва-
ти ЇЇ у горшку. 
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Bapвal}a~ Фото із ее а Ваврuнець. 

ДЛЯ еї на ряли пов . веретена. Про Варвару є кілька про
тилежних при азо оли раз , е вільно прясти: « - а ВаРІВ -
у не пряли бо би Варвара веретена покрл » і тим ра-
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зом можна було прясти, бо: «Варвара пряла, бо вельо ді

вок мала, а Сава не прял, бо БЬІЛ сам». Варвару також .. вва
жали за велику ГРІШНИЦЮ. 

Про Саву знов ГОВОРИЛИ, щО Сава мав багато дівчат; ін
ші казали, що мав багато синів, а ще інші вважали, що Са

ва був жінкою. 

Демонологічні оповідання, 
коли жінки пряли або зваряли на день Варвари 

Коли жінки пряли 

стары� бабы� повідали, же на день савы� і ВарваРЬІ не мать

ся прясти, бо давно, як ходили бабы� на вечуркы�' то повіда

ли, же Сава мав вельо дівок, а Варвара же Бы�аa грішниця. 

Та бабы� повідали, же як раз так пряли на Варвару, та же 

ПРЬІшла до той ХЬІЖЬІ, де пряли, якась чорна баба, облече

на до чорних шмат, а обута ДО великы�x бочкорів, з коши

ком в руці, а в нім мала повно порожніх веретін. Тота чор

на баба розклала в пецу огень, а таТЬІ веретена, што із со

бов пры�еслаa поставила до горце ДО пеца. БаБЬІ, што пря

ли, СЯ міцно пострашы�и •. Але міджі прядками БЬІла єдна . 
стара мудра жена, розказала ШЬІТКЬІМ остаТНІМ женам, 

што там БЬІЛИ, жеБы� собі кажда перевернула «присідку» 

куделі горі, а на ТОТУ прыIідку,, жеБЬІ собі кажда насыIалаa 

солі, і жеБЬІ до нєй ТЬІцяла хлібом. А сама тота мудра жена 

вхопила ДВОЄ ведер і пішла на воду. Як ПРЬІшла назад із ВО

ДОВ до ХЬІЖЬ1'І та скрічала: 'І'ІСаВСЬКЬІ, варварськы� ГОРЬІ го

рять!» 

Та як ТОТО почула тота чорна баба, што пры�ла з вере-
\J 

тенами., зйойкнула: «И()Й, та уж мої діточкы� ПОГОРЯТЬ!» 

Рипнула з дверима і ВЬІ6ігла із ХЬІЖЬІ. А тота мудра жена, 

з тов ВОДОВ, што ПРЬІнесла'l скоро у пецу загасила огень. 

(32) 

у Сук О В і єдна невіста як пряла на Варвару., та гу ній . 
ПРЬІшла якась чуджа жена з ПОВНЬІМ КОШЬІКОМ ПОРОЖНІХ 
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веретен, і гварить газдині тота чуджа жена: «Кідь не на

прядеш ДО рана ТОТЬІ ШЬІТКЬІ веретена, то з тобов буде 

зле». Але дома БЬІла й свекра. Свекра хопила фалат по

лотна й каже невісті: «Не бійся!» і ТОТО полотно шмарила 

серед хьІжы�, і повіла тій чуджій жені: «Ту маш!» 

К полотнові з'явилися чорти і такой розхопили ТОТО по

лотно. А свекра гварить тій чуджій жені, ШТО ПРЬІшла 

з веретенами: «Не савити .. не варварити, але грішне тіло 
одіти!» 

ТОДЬІЛЬ тота чуджа схопила КОШЬІК з веретенами і трісла 

дверями, аж ся ціла ХЬІжа затрясла. (33) 

у Г а в ран Ц і на Варвару через день не пряли, бо же 

Варвара дітей пече, а вечур не пряли, бо же прьrнесе до 

хьІжы� даякого мерця, ай ПОВНЬІЙ кобрик (кошик) порож

ніх веретін, жеБЬІ їх ПРЯДКЬІ "апряли. Та стаРЬІ люде казали, 

же кіБЬІ Варвара пры�еслаa кобрик з порожніми веретена

ми, то треба лем на кажде веретено по єдній нитці обкру

тити, і Варвара піде гет із ХЬІЖЬІ. (34) 

Коли жінки зваряли прядена 

Раз БЬІла єдна жена, што у пецу на Варвару зваряла пря

дена у зварячім горці. Коли так у пецу горів огень, нараз 

дО ХЬІЖЬІ ПРЬІшла велика баба з гусячими ногами, а на собі 

мала ШЬІРОКЬІ кабаТЬІ. Домашня гаЗДЬІНЯ барз ся остраШЬІ

ла, і такой дораз побігла ДО сусідів, і розповіла, же што ся 

стало. 

- Штата гнесь робиш? - позвідала ся єй сусідка. 

- ШмаТЬІ зварію. 

-- Та ТЬІ не знаш, же гнесь савы� й варвары�? Біж скоро 
домів, а заГ,lСЬ огень, а повіч, же «СаВСЬКЬІ, варварськы� 

ГОРЬІ горять». 

Баба з гусячими ногами ВЬІбігла на двір, а газды�яя ТОДЬІ 

- ШМЬІК назад дО ХЬІЖЬІ і замкнула двері. А ТОДЬІЛЬ тота 

баба з гусячими ногами з-під облака закричала: 
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- А хто тобі такого розума дав?! Ей, бо ТЬІ БЬІ скінчила 

у пецу, як тота вода, што там кыIіла!! (35) . 

Якщо у демонологічних оповіданнях про Варвару зустрі-. .. . 
чаємо нечистих ДУХІВ, щО ВІДВІДУЮТЬ хати та лякають ЖІ-

нок, які пряли або зваряли прядена на ЇЇ день, то знов у де

котрих приказках народ насміхався нечистим духом Варва

ри, який забирав селянкам дорогоцінний час, загрожуючи 

жінкам, щоб в день Варвари вони не пряли і не зваряли бі

лизну. Декотрі жінки ходили обірвані, зате гостро дотри

мувались неписаного закону «варварити» , тобто не прясти , 
ані не зварювати прядена у день Варвари. Декотрі жінки 

вірили, що там, де у день Варвари жінки ХОДИЛИ "рясти, 

Сава ходив по вечірках та обскубував жінкам куделі. Але 

декотрі жінки не респектували цього обряду і весело пряли 

собі й у день Варвари. А жінкам, які докоряли, чому ВОНИ 

прядуть у той день, відповідали приказкою: «Не савій, не 

варварій, бо Сава савив і варварив, а сам босий ходив». 

(35а) 

А ось приказки у діалозі ДВОХ жінок~ одна з яких пряла, 

а друга - не пряла: 

- ЧОМ єсь гола? 

- Та бо я хотіла савити й варварити., та муск) гола ходи-

ти. 

- Та не требало тобі ани савити, ані варварити, але лем 

робити, та й не го,лій ходити. (36) 
Інший подібний діалог: 

- Что'сь гнесь робила? 

- Мала'м кус клоча та єм пряла. 

- ШТО ТЬІ" здуріла?! Та гнесь Варвари! 

- Ей, Варвара варварила, а Сава савила, а обоє боси хо-

дили. (37) 

в декотрих селах пряли й на день Варвари, бо ка'Зали, 

що «Варвара сама пряла, 60 вельо дівок мала». 



Варвара пряла, 

Бо вельо дівок мала, 

А Сава не пряла, бо БЬІЛ 

сам. (38) 
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Варвара вельо дівок мала, 

Нігда не одпочивала, лем се 

пряла, 

Як у водня, так і в ночі. (39) 

В декотрих селах на день Варвари не МОЛОТИЛИ ціпами, 

бо, мовляв, Варвара прийде їх бити. З ТИХ, щО не молоти-. 
ли, наСМІХалися: 

Втікай, Варваро, 

Бо тя їмать Сава, 

Та тя вдарить 

Ціпами по чалі! (40) 

Бувало, що деякі селяни самі стверджували цих вигада

них «Варвар»-духів ТИМ, щО самі одягались за них і прихо

дили у хати, де жінки пряли. Але такі «жарти» мали інколи 

небезпечні наслідки. Ось розповідь про один з них: « ... 

та йшли прясти вечур, але не шьІткы •. А ТОТЬІ, што не піш
ли "рясти, пооблікали даку велику жену до білай плахты� з 

постелі за Варвару. РУКЬІ ЇЙ дали догоры�, а на руках їй зро

били голову з ряндя. А тот страх Бы�л барз великы� •. І ТОТ 
страх ПРЬІШОЛ дО хьІжы�, де жеНЬІ пряли на Варвару, та шя 

жеНЬІ барз постраШИЛЬІ, барз кричали. Тот страх задул 

лампу. А друга жена-Страх несла повний кобрик веретен. 

Як шя став веЛИКЬІЙ крик, то мушіли піти гет, бо шя пряд

КЬІ барз бояли. Та шя єдна острашила, што запал плюц до

стала». (41) 
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МИКОЛА 

(б. ХІІ. с. СТ. - 19. ХІІ. Н. СТ.) 

Микола* є патроном дітей, якого в сучасності замінив 

Дід Мороз. Ввечері перед днем МИКОЛИ діти з нетерпінням 

очікували, коли прийде ніч, щоб потім рано-раненько за-. . 
глянути у ВІконце, де вони поклали старанно начищеНІ 

бочкорята, багатші - черевики, чи в них не знайдуть щось 

з ласощів, які вночі «мав покласти св. Микола». Діти віри

ли з оповідань батьків або дорослих, що святий Микола їм 

вночі розносить даруночки. Микола колись «наділяв» по

дарунками тільки дітей багатих родичів, які купували 

своїм чадам всякі доброти і всували їх у черевики. Бідним 

дітям СВ. Микола звичайно нічого «не приносив», а якщо й 

приніс, то тільки виламаний прутик із старої березової міт

ли та трохи попелу. Потім було багато мороки, щоб пояс

нити дітям, чому Микола таке зробив. Батьки звичайно 

оправдовували Миколу, ЩО він знає, котрі діти непослушні 

або котрі не вчаться, тому СВ. Микола приніс лише прутик 

для непослушних. 

у день на Миколи ще не так давно в декотрих селах існу

вали різні звичаї. Наприклад, 11-15-рїчні хлопці одягали

ся в кожушки, '3-ПОМЇж себе обирали ОДНОГО за св. Миколу, 

* Святий Микола народився ніби у 272 р. в М. Патера в Італії. Він був си
ном багатих побожних батьків Теофана і НОНИ. Після богословських сту

дій він став священиком. Після смерті своїх батьків свій маєток він роздав 

бідним. Така жертва з боку клеру та багатіїв була незвичайною рідкістю. 

Тому Микола за свою щедрість в уяві бідного народу'l а зокрема між діть

ми. ставсЯ" добродієм. Папа Урбан 11 встановив був свято «Перенесення 
мощів св. Миколи з Мір У Барі}). Проте на Заході це свято не втрималося. 

Римо-католицька церква його тепер не знає. Греки його теж не знали. 

Втрималося воно тільки у нас на Лемківщині і на Укра."ні" а згодом пере .. 
ЙШЛО й до Росії. За КНЯ]Я Ігоря В Києві була церква. присвячена св. 

Миколі. 
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. ..... . 
ІНШОГО - за чорта та ишли по сеЛІ розносити малим ДІТЯМ 

сушену садовину - яблука, грушки, сливки. Також дівча

та ходили трясти плотами, щоб назлостити псів, аби ті гав

кали. Звідки ВОНИ почули гавкіт собак, з того боку очіку

вали просотарів. А парубки клали під камінь перед двери

ма хати, де була дівчина, подарунки. 

Пастухи теж мали свої звичаї: ходили по хатах з коля

дою. А господині ворожили, щоб їх кури не ходили по чу

жих дворах, де могли б нестися. 

В селах, де СВ. Микола був патроном церкви, відбували

ся кермеші. В хатах співали релігійні пісні в честь МИКОЛИ: 

«О, ХТО" хто Миколая любить ... » 

Дитячі звичаї 

Ввечері напередодні Миколи по селі ходило п'ять-шість 

12-15-річних хлопців. Розносили подаруночки дітям, які 

добре вчилися. Один з хлопців був «Святий Микола». Він 

був одягнений у велику губаню і мав бороду. На плечах 

мав кошик зсушеними планками - ДИКИМИ ліСОВИl\1И яблу-. . . 
ками, сушеними сливками, грушками І ЛІСОВИМИ ГОРІшка-

ми. Інший хлопець був переодягнений за чорта, з червони

ми ріжками, в руках дерев'яні вила. Решта хлопців були 

одягнені в кожушки, перевернені навиворіт. Хлопці ходи

ли від хати до хати, співали пісню «О., ХТО, хто Миколая 

любить., тому, СВЯТЬІЙ Миколай, на всякий час пома

гай ... », і дітям дошкільного віку та учням, що добре вчи

лися, роздавали дарунки. На учнів, що погано вчилися, 

чорт наставляв вили та грозив, що візьме їх з собою У пе

КЛО, якщо вони не будуть вчитися. 

Хлопці відвідували всі хати у селі, і ті, де не було дітей. 

«Микола» у таких бездітних господарів доповнював свої 

запаси. (42) 
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Дівоцькі звичаї 

Дівчата на СВ. МИКОЛИ трясли плотами й "рИмовляли: 

Миколо, просиме тя, 

А ти, псичку, бреш, 

Де мой МИЛЬІЙ €CT? 

з котрого боку відізвався гавкіт собак, з того боку мали 
прийти просотарі . (43) 

Сватання дівчат 

Сватання дівчат до Миколи не рекомендувалось, МОВ
ляв, з того не вийде нічого. Просити дівчину заміж ще до 

Миколи - це ще скоро. Сватати дівчат ходили аж після 
Різдва, бо тоді, зразу по ньому, наступають фашинги (м'яс

ниці), коли вже було можна справляти весілля. А в час Ми

коли був ще піст. Про святання на Миколи говорить така 
приказка: 

КИДЬ дівку просять до Никіл, 

Не випросять до Покрів. (44) 

Парубоцькізвичаї 

у селі В и ш н Я П и сан а на Миколи парубkИ «білили» 

вікна: клали каміння перед двері та перед вікна, де була 
дівчина. Інколи дівчині парубки залишали перед дверима 

подарунок: хустину, медівник або шоколад. Звичайно це 

робив хлопець тої дівчини. (45) 
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Пастуші звичаї 

На МИКОЛИ хлопці-пастушки ходили по хатах по коляді. 

Один з них був Микола в гуні, інші хлопці У кожушках. 

Хлопці співали пісню про святого Миколу. Люди їх за це 

обдаровували грішми, розквітнутою галузкою верби, яку . . 
за КІлька ТИЖНІВ перед тим клали у горщик з водою на теп-

ле місце .. а також свяченою дорою (проскурою), "освяче
НОЮ на Миколи у церкві. 

Пастухи відкладали ці офіри-дарунки до рубців кожуш

ків (до нижніх ріжків кожушка, бо кожушок не мав кише

ні), щоб бути щасливим, бо святий Микола 8 уяві селян був 

теж пастухом. (46) 

Сільськогосподарські звичаї 

у в а рад Ц і на МИКОЛИ давали курям ЇСТИ ДО хати. Ото

чували їх ланцюжком на знак того, щоб вони не роз6ігали-
. " . . 

ся по чужих ПОДВІР ях, садках І городах І там не несли-

ся.( 47) 

Соціально-побутові звичаї 

у селі М а й дан селяни на Миколи пекли калачі, як на

зивали «погачї» (трохи менші як хліб). В той вечір на Ми

коли робили гостину, і він називався «спущаний вечір». 

(48) 

у л і в о в і на Миколи селяни перед богослужбою носи-
• u 4J 4J 

ЛИ ДО церкви свящеНИКОВІ домашню птицю: гусеи, куреи и 

качок, як якусь попівську данину. (49) 

1 1 Л (' s t t' \' (і m \' і n s tI і е m . . . 
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ФИЛИПІВКА 

(Різдвяний піст) 

Філипівкою цей піст називається тому, що починається 

від церковного свята св. Филипа (Пилипа) і триває сорок 

днів від 27. ХІ. ДО 6. І. за н. СТ. в пам' ять часового відтинку 

від народження Адама до приходу Спасителя. В часі посту 

люди їли переважно оселедці (гаринги), руслики, квасолю 

з бобом, квасолю розколочену. Якщо корови в той час дої-
.. . 

ЛИСЯ, то масло, яке колотили, не ІЛИ, а ТІЛЬКИ топили 

(перепражували, щоб довше витримало) і складали ДО . . . 
ГОРШКІВ, а сир солили 1 накладали до Гlлеток. 

Хліб пекли раз на тиждень. У ступках товкли просяну 

кашу або ячмінні крупи (гершлі, панцаки). На хліб мололи 
в ручних млинцях переважно овес і ячмінь. Як просіяли, 

то вістя висушували на мурику , а потім знову мололи, щоб 
ще і з того можна було спекти хліб. Коли не було СТРУКО

вин ані зернових - варили лободу. 

Олій здобували так, що восени в лісах збирали букові 

зерна і збивали їх в оліярнях - ступах. 

В часі Филипівки до боїска приманювали горобців. На

сипали зерна під підставлені двері на колику . Коли горобці 
дзьобали зерно, тягли за мотузок, що був прив'язаний до 

колика, і двері падали на горобців. Забитих птахів чистили 

і накладали їх у дзбанки, пересипаючи сіллю. 

Селяни не їли м'ясо навіть помимо ;постів, бо якщо й ма

ли телятко чи порося, мусили продавати, щоб мати якісь 

грошенята і могти при одіти своїх дітей. Та й продавати не 

було дуже чого. Була біднота, не було заробітку. 

у цей різдвяний піст селяни їли тільки картоплю й капу-
1..1 

сту. ВОНИ не пили навіть колоченого молока. Иоrо злива-

ли у бочки. А як минула Филипівка, потім його пили. Та 
-' .. . 

ставалося и таке, ЩО люди ІНКОЛИ ВІД такого молока ХВОРІ-

ли. 
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Постити не мусили: 

Діти, що ще не мали сім років. 

Старші люди, що вже починали втрачати силу. 

Хворі, яким після великих недуг мало повернутися здо

ров'я. 

Матері, що мали грудних дітей. 

Коли хто не знав, як і коли йому постити або мав якjсь 

сумніви щодо гострого посту після важкої хвороби. Якщо 

когось робота (у лісі) мала звільнити від гострого 110СТУ, 
ТОЙ був повинен за завживаним звичаєм попр()сити поради 

у місцевого пароха або у сповідника. 

Хто не хотів постити, говорив на своє оправдання: «Не . ~ 

ТОТ ГРІХ, што иде до УСТ, але ТОТО, што ВЬІХОДИТЬ З уст» 

(тобто оговорювання , плітки't лайки тощо). 
В часі Филипівки, а також і 8 інших наступних постах: у 

Великому пості, в часі Петрівки чи у пості свят()ї Марії спі

валися релігійні пісні, наприклад: «О .. ішла., ішла СВ. Оле-. . 
на . . .» та ІНШІ. 

• 
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(.) 

СВЯТИИ ВЕЧІР 

(24. ХІІ. с. СТ. - 6. І. Н. СТ.) 

Святий вечір був кульмінаційним ПУН.КТОМ року, святом 
великої містерії - народження нового бога. 

Святий вечір є робочим днем аж поки Не вийде перша 

зірка на небі. З цього моменту починається Святий вечір 

або, як ще кажуть, Навечіра, Віллія. Селяни спішили наго
дувати худобу, помитися У річці й сісти за стіл, щоб поїсти 

• u • • u '-'. u • 

у СІмеиному КОЛІ на СВЯТІИ, таННІИ вечеРІ. 

Час до Святого вечора був від самого ранку наповнений 

працею усієї сім'ї, крім дітей; наповнений обрядовістю, . .,. 
звичаями, чаруванням, рІЗНИМИ ПОВІР ЯМИ 1 ри"гуальною ма-

гією. За уявою селян Святий вечір був Повен таємничих 
дивовижних сил. Селяни вірили у різні повір'я, чари, що 

• • •• • •• u 

тут ДІЯЛИ протягом ЦІЛОГО дня аж до вечеРІ 1 ПІД час неІ И 
після неї. Також і самі селяни за в,есь той час чарували, бо . . . . 
ВІРИЛИ, що ВСІ чари скероваНІ на покращання СІЛЬСЬКОГО 

господарства і родинного щастя, будуть діяти протягом ці-
• 

ЛОГО року. Такі чарування та повір'я навколо Святого ве-
. ,-,. 

чора старша генераЦІЯ де-не-де практикує ще И СЬОГОДНІ. 

ВОНИ виникли ще в далеку поганську добу, У сиву давни-
. 

ну, коли ЛЮДИ ще не РОЗУМІЛИ явищ природи, коли ще не 

знали причин хвороб, коли всім навколо, що їх оточувало, 

водою, лісами, громом, блискавкою і Т. п. В їхній уяві ВО-. 
ЛОДІЛИ духи. 

У цей Святий вечір селяни виконували різну магічну об

рядовість, щоб їм добре велося у сільському господарстві, 

щоб був добрий урожай, хороший приплід худоби і дома

шньої птиці, щоб був мир і щастя в родинному житті та 
передусім в любовних відносинах молоді. 

Вже від самого ранку господарі в декотрих селах запря

гали коней у сани і їхали в ліс по дрова, щоб коні протягом 
цілого року були здорові. (50) 
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обкручував підстолини стола. Це робилось на знак того, 

щоб сім'я трималась гуртом, як ланки в ланцюгу. На Свид-.. . .. 
НИЧЧИН) ДІТИ саМІ вносили у хату сокиру, леМІШ, чересло) 

ланцюг. А коли тягли за собою ланцюг, приповідали , щоб . 
так 1 гуси ходили на ІІоле одне за одним, як ланки в ланцю-
гу. (52) 
Звичай класти під стіл ланцюг на Святий вечір є тільки 

у лемкїв. 194 

Крім того господарі вносили у хату ціпи і, зв'язавши їх, 

клали у кут за стіл, щоб і господарство трималося вкупі під 

час цілого року. Біля ціпів господиня клала ободинку, об

вивши її вівсяною соломою. Також клала діЙник. 195 Під 

час святовечірньої вечері вона буде тими атрибутами чару

вати, щоб весь рік було багато молока й масла. 

Господар ще приносив у хату рясний сніп вівса, розсте

ляв його на краю стола, а господиня його накривала обру

сом (портком ), на який потім клала крачун. 
у в а лен т ї В Ц Я Х ДО к_ута за стіл на складані лавки (од

на ДО одної припасовані лавки) давала сніп вівса, а ДО ньог( 

впихала ціпи, щоб ВРОДИЛОСЯ багато зерна, було що моло

тити ціпами. Цей сніп там був аж ДО Нового року. Потім 'j 

того вівса обскубовували рясу, а навеС}Іі ЙОГО змішували з 

іншим вівсом і висівали. (52) Подекуди за стіл клали вимо
лочений сніп (околот). 196 

Господарі у боїску робили перевесла з вївсяної СОЛОМИ і 

IУ4 У лемків на Різдво під стіл клали ланцюг, «щоб сім'я тримаJІася у роди

ні так сильно, як огнива (ланки) ланцюга» (знтгш, т. 2. Бібліографія~ 
стор. 49). 

195 Дійник - атрибут відьми, з ДОПОМОГОЮ якого вона відбирала молоко 

від чужих корів. Тому ДО дійника (давніше була тільки дерев'яна посуди

на) під час Святої вечері вливали по ложці з кожної ритуальної страви~ а 

на другий день цю страву давали корові, щоб відьма не могла у неї віді

брати молоко. 

196 На Україні цей сніп" що був із жита або пшениці., називали дідом або 

дідухом. Деінде ЙОГО називали КОЛЯДОЮ, колядником. На Закарпатті -
корочуном. 
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йшли з ними у сад, щоб обв'язати фруктові дерева. 197 ЯК

щО якесь дерево не родило, то господар брав сокиру і одно

го челядника з собою і йшов «лякати» це дерево, мовляв, 

зрубає його. Розмахувався СОКИРОЮ дО дерева й кричав: 

«Зотну ТЯ, бо не хочеш родити!» А челядник, заступа

ючись за дерево, благав господаря: «Не стинай його! Оно 

уж буде родити!» Ця магічна дія повторялася тричі. (53) 
Якщо господар одночасно був і мисливцем, то в той день 

на Святий вечір вбивав горобця і вішав його у комин, щоб 

він висох. Коли потім він йшов на полювання, завжди ви

тягував з цього горобця кілька пір'їн, запалював і над ди

мом протягував свою рУШНИЦЮ, щоб вона влучно і щасли

во стріляла. (53) 
Господиня ще скоро вранці удосвіта йшла на потік прати 

парток. Брала з собою стільчик, прайник і вже згадуваний 

порток та йшла так, щоб її ніхто не побачив. Ударяла пару 

разів прайником по портку , потім ШВИДКО поверталася від 
потічка, вбігала ДО стайні і тим портком три рази била ко

рову, примовляючи: «жеБы�сьь так скоро родила, як я ско

ро прала!» (55) 
UЦоб кури несли багато ЯЄЦЬ, господиня давала ЇМ на 

Святий вечір ЇСТИ із решета і примовляла: «ЖеБЬІ сте тівко 

мали ЯЄЦЬ, як на решеті дірок!» Коли курей кликали їсти, 

то не можна було вголос говорити «цірррр, цірррр», щоб 

не почула сусідка і не наворожила, бо вона у ту хвилину 

могла б сказати: «Твої курочки - мої яєчка!» (56) 
У Ч а б и н а х в той день давали ЇСТИ курям ДО колеса з 

ланцюга і зовсім їх не кликали, як іншим разом: «тютю, 

ТЮТЮ, тютю» , щоб сусідка не чула, бо вона могла б теж 
приповісти: «ТЮТЬОЧКЬІ твої, а яєчка мої!» В такому ви

падку кури ХОДИЛИ б нестися ДО сусідки. (57) 
В О л ь Ц і хлопці бігали попід вікнами сусідських хат, ви

гукуючи: «ЖеБЬІ наШЬІ КУРКЬІ БЬІЛИ неСЛИВЬІ, а ваШЬІ дре

СЛИВЬІ!» (58) 

)Q7 Перев'язування дерев - забобонний обряд для охорони фруктових де

рев. 
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Потім господині вдавались ДО готування святовечірньої 
.. . 

ритуаЛЬНОl страви, до печення крачуна - ритуального ХЛl-

ба-коровая. Господиня клала горшки-залізняки з грибо

вою мачанкою, горохом, капустою., сливчанкою ... Між 
тим правила пироги, опалала крачун, робила бобальки 19Н і 

фучки 1УЧ • При всіх цих турботах коло вечері господиня му

сила вважати .. щоб не поналивати води по глиняній долівці, 
коли вона мила горшки, бо інакше у хаті завелися б блохи. 

У глиняній печі жевріли вуглини. Господиня розгортала 

їх дерев'яною кочергою, а на округлу, теж дерев'яну, ло

пату викидала тісто крачуна. 2ОО В середину крачуна клала . . , 
пляшечку з медом, стручок часнику та в гаНЧІРЦІ зав язану 

сіль. Ще когось з домашніх посилала, щоб з подвір'я приніс 

гуску. Гуску вона трохи потримала під лопатою, на якій 

вже було тісто крачуна, щоб гусок топтали гусаки і щоб 

велося багато гусенят. Потім господиня садила крачун у 

пец. За крачуном садила й крачунавих братів. 2О1 Коли кра

чун упікся, господиня вибирала з нього пляшечку з медом 

і клала на стіл. Часник і сіль залишалися ще у крачуні аж 

до Нового року, потім їх вибирала ї давал,:! з'їсти корові. 

Часник тому, щоб худоба була здоровою, а сіль - щоб 

відьми (босорки) не могли відібрати у корів молоко. (59) 
у Н и ж н ь О м уМи рош о в і , саджаючи крачун до пе

чі, газдиня брала звідти трохи жевріючого вугілля і клала 

його на припецок. Якщо вугілля було довго червоне, ТО во

на вірила, що буде добрий урожай. Але якщо скоро пога

сло, то врожай не буде добрий. (60) 
Крім крачунавих братів разом з крачуном пекли ще 

й менші хлібини - підпалки, "осипані маком. Їх давали їс
ти худобі, коли її продавали, щоб за неї дістати стільки 

грошей, як на хлібі-підпалку було маку. Другим таким під-

ItJX Бобальки - округле тістечко .. як палець, нарізане на 3--4 СМ. 
I~ Фучки - пісні калачики без дріждів. 

200 Давня назва різдвяного періоду найкоротших днів у році. У лемків кра

чуном називають великий різдвяний хліб. 

:!О) Крачунів брат - звичайний хліб. Його пекли разом з крачуном. 
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палком, що пекли разом з крачуном, був підпалок-боцман

ка., що вживався у чаруванні проти небажаних полазникїв. 

Боцманку також називали полазничя. У Ч а б и н а х пекли 

полазничя - ошіп'я. 2О2 Це полазничя-ошіп'я пекли на Свя

тий вечір не у печі, а на плиті. (61) 
Крачун пекли завбільшки в нормальний округлий хліб з 

млинцевої (чорної) муки. З такої самої муки пекли і його 

братів. З першого крачунового брата-хліба на Святий ве

чір давали худобі,. коли перед вечерею ЙШЛИ з свічкою до 

стайні. Якщо у печі крачун розпався (розколовся), то каза

ли, щО газдиня вмре. (62) 
В декотрих селах Свидниччини, наприклад, у В а гри Н

Ц і., крачун пекли з чорної муки завбільшки в переднє коле

со у возі, а його братів - з білої муки. (63) 
у Гос т О В И Ц я х замість одного пекли два крачуни. 

В середину крачунів давали часник, а зверху посипали ма

ком. Позаду крачунів до печі садили ще хліби-підпалки. Їх 
мусило бути до пари. (64) 
Ще не так давно - перед п'ятдесятьма-шістдесятьма ро

ками - господарі перед Святим вечором сушили зерно на 

мурику глиняної печі для крачуна, фучок і бобальок, щоб 

його було легше змолоти у ручнім млинці. Сільські багатії 

ДЛЯ цієї мети сушили собі корець2О3 зерна, а бідні хліборо

би тільки четвертівку. 204 

Коли крачун упікся, газдиня клала його на стіл на вівся

ну солому або розстелений вівсяний сніп З рясою. Ця соло

ма чи сніп залишались до Нового року. На Новий рік соло-
. . 

му спалювали, а з крачуна ВИРІзали середину І давали худо-

бі, кожній худобині по куснику. 

у В а лен т і в ц я х крачун і його брати лежали на столі 

на пшеничній соломі, рідше на вівсяній. Зразу ж після Різ

два крачун і братів клали на мештерну гряду.205 (65) 

2112 Полазничя-ошіп"я - печиво з ярої пшениці. Тісто ДЛЯ нього місили мі
зинцем лівої руки. 

2(1) Корець - 25 кг. 
2()4 Четвертівка - четвертина з кірця - 6,,25 кг. 
205 Мештерна гряда - поперечна балка під стелею. 
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УКр а с ном У Б Р од і крачун клали на плахту, що ле

жала на столі на вівсяній соломі. Під плахту клали замок, 

l.цоб влітку вовки мали «замкнені» морди перед худобою. 

Крачун через різдвяні свята лежав на столі, потім його 

клали на мештерницю .. 2()6 де вже були його брати. Крачун 

починали ЇСТИ аж на НОВИЙ рік. 

На середину стола газдиня клала горнятко знакліченою 

пшеницею (за два тижні до Різдва газдиня заливала водою 
"" пшеницю УГОРІІЯТКУ, яка за тои час наростала до десяти 

сантиметрів) і ДО неї встромляла свічку. (66) 
Господині стаР,lННО слідкували за ритуальною стравою, 

аби щось не пригоріло, не пересмажилось" щоб не пересо

лити якусь страву тощо. 

у В а лен т j 8 Ц Я Х як першу ритуальну страву готували 

мачанку з сіменцю. Сіменець варили і розтирали у можарі 

(ступі). Цю масу промивали водою, а розчин потім підби

вали мукою. Крім того на вечерю готували гриби, кашу, 

картоплю .. вареники, крупи, бобальки, фучки. Це все го
тували без масла, тільки на олії. (67) 
В декотрих селах газдині варили великий пиріг, наповне

ний капустою. Коли такий пиріг не розварювався, а зали-
~ . 

шався гарним, гладким, то газдиня такии ПИРІГ гладила ру-

кою і тішилася ним, м()вляв, така гарна і гладка буде і її 

корова. Але коли пиріг розварювався і з нього виходила 

капуста" г()сподиня сумувала, бо вірила" що вона втратить 

свою корову. (68) 
Г()СПОДИНЯ дбала, щоб протягом цілог() ДНЯ, аж до свято

вечірньої вечері, доросла челядь "остила. Час від часу газ

ДИНЯ їХ застерігала" щоб ніхто не ЇВ, не смакував з горшків. 

Доросла челядь стримувалась, хоч мала великий апетит до 

всього доброго, що готувалось. Таж вона виголодніла під 

час Филипівки - різдвяного посту, коли їла (і то не дуже 

багато) кукурудзяну замішку з юхою із сушених грушок, 

грибову вар'янку .. підбиту варом (капустяним РОЗСОЛОМ), 

2(){) МСІllтеРНИ1tя - широка груба дошка. ІЦО служила замість попереЧН(lї 

балки. 
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у Рус ь к і й Пор у б і, якщо дівчина зранку позамітала 

хату, брала сміття і йшла з ним у сад, кидала ЙОГО на гілля 

яблуні або сливи, примовляючи: 

Цірррррррррр, в()рОбці, жеБы� я тівко мала оглядни-. 
КІВ, 

За MHOB~ хлопці! ЯК на тім стромі конариків! 

Потім дівчина поверталася з саду у сіни .. де мала оточи
тися навколо драбини (давніше в кожних сінях стояла дра

бина" що вела на горище), щоб парубки брали її ДО танцю. 

Якщо дівчина, позамітавши хату, призабулася Jсміттям . . . . ..., 
чарувати про ОГЛЯДНИКI8, І виносила СМІТТЯ на ГНІИ, ТОДІ 81-. . 
рила~ що у такого господаря 8 тому РОЦІ У зерНІ наросте 

бур'ян. (70) 
У В а лен т і в ц я х, КОЛИ дівчина замітала хату, мати 

або хтось інший з домашніх запитували її: «Што метеш?«, 

на що вона відповідала: «Мету блихи і блишиці. і снітей із 

пшениці». (71) 
Старша діВЧИН,l" що не мала щастя вийти заміж .. перед 

вечерею брала куділь і йшла з нею до саду під сливку "ря

сти. Тут кілька разів закрутила веретеном .. приповідаюt.IИ: 

Цірррррррр" воробці 4t 
За ВН08, хлопці! 

Тівко на тій сливці молодників .. 
Тівко за ВНОВ най буде оглядників! (72) 

Щ()б дівчина довідалась, звідки до неї завітають ОГЛЯДНИ-. 
КИ" В декотрих селах заМІтали хату аж перед вечерею. 

Сміття виносили тільки на подвір'я і теж прислуховува

ЛИСЬ, звідки буде t.IУТИ гавкіт собак, бо .. Мt)ВЛЯВ .. З того боку 
прийдуть оглядники. Якщо не було чути нічого, то такій 

дівчині треба ще рік чекати, щоб ЇЇ ПОСВ,lтали. Інде .. напри
клад. у еви дни ку .. перед вечерею з дровітні приносили 
оберемок лр()в у хату. Дрова лічили: «Не єден .. не два .. не 
три .. не чотири ... аж ДО останнього полінцяте». Коли дів-
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• w • 
ЧИНІ виходило парне число - вона вииде заМІЖ, непарне-

ще мусить далі дівувати. (73) 
В У д о л і дівчина перед вечерею, під час варіння ри

туальної страви, брала ложку, якою мішала страву. і йшла 

ДО КУ'-ІЇ (хлівця), де було порося, і ТОЮ ложкою стукала на 

дверцята. Коли воно на перше стукання озивалося .. то дів
чина вийде заміж до рока. Але коли відрьохнул()ся аж за . . ~. 

другим чи треТІМ p(l'J()M, Т() Дlвчина мала 8ИИТИ заМІЖ аж 

через два-три роки. (74) . 
У 8 а лен т і в ц я х перед вечерею дівчата виходили під 

верби і там р()зчісували свої коси, щ()б вони їм росли довгі. 

(75) 
ЯКЩО У хаті пекли бобальки, то 11ершу бобальку .. що бу-. . .. . 

ла ВІДРІзана, кидали до пеЧІ .. а ПОТІМ, як вона упеКЛ,lСЯ, ДІВ-

чина витягувала ЇЇ і їла. Тоді виходила на дорогу .. щоб зу
стрітись з будь-яким першим мужчиною. В()на вірила, що 

буде мати чоловіка з таким іменем" яке мав той "Jуетріч
НИЙ. (76) 
Діти .. які вже досхочу накатались на санках і ковзанах, 

бігали по селі, вигукуючи: «СЯТЬІЙ вечур доБры�й буде, хто 

ся наїсть .. сы�ьІйй буде!» Поті~f йшли додому і в боїску до 

пастки ловили горобців, щоб потім їхні мами посмажили їх 

ЇМ на вечерю. (77) 
Та найбільше діти раділи світлу. Тішилися, що можна 

буде ДОВГО світити Д(.) півн{)чі, сидіТІ1 біля гасової лампи на 

знак Т()ГО, щО народився Сflзситель Христос. У інші дні сві

тили тільки ЛИПОВИМИ або березовими лучинами (<<скіпа

МИ»), бо на нафту не було грошей. Хлопці знов тішилися, 

що ввечері будуть полазниками .. що будуть ходити з він
шівками по Х,lтах .. за що дістануть фучку-колачик, яблуч
ко або лісових г()рішків. Та й малих хлопчиків .. які на май
бутній рік маJIИ вже ЙТИ до школи, матері на це свято пер

ший ра'] одягали у штанці J повісняного полотна. бо досі

майже ДО шести років. хлопці ходили ЯК вrjИМКУ .. так і вліт

ку тільки у С(1рочках або в підштанцях. (78) 
І тпк" у Т()Й день (lЖ до веч()ра у к()жній хаті бул() багат() 

праl~і і ()собистих інтересів. 'jвичаї8 .. ilapY8aI~b .. повір'їв і не ... 
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терпеливого очікування~ коли прийде хвилина, щоб усім сі-
. І...· 

сти за СТІЛ ДО щеДрОl СВЯТОІ вечеРІ. 

у хатах вже було все приготоване. Господар виходив 

надвір, розглядався по небі, коли побачить, як замерех

тить перша зіронька, щоб тоді вже розпочати святковий 

ритуал-обряд відзначення народження Ісуса Христа. Зі-. . . .., . 
ронька замереХТІла, залунав святовеЧlРНIИ ДЗВІН, склика-

ючи людей до тайної вечері. Господар запалював свічку, 

що стояла у горнятку з пшеницею, брав крачуновоrо бра

та, на верх якого насипав добру жменю солі й з ОДНИМ че

ЛЯДНИКОМ (звичайно, це був найстарший СИН), який брав 

запалену свічку, ЙШОВ У стайню. Там господар відламував 

по куснику хліба, мочив у солі і підряд давав кожній худо

бині, щоб і худоба знала, що сьогодні Святий вечір. Потім 

з-за драбини накидав доброго сіна, щоб і худоба навечеря

лася досита. 2()7 Господар з челядником йшов п()тім У боїс

ко2О8 і там теж відламлював кусник хліба та КИД~lВ його че

рез отвір, що вів на горище, мишам. «Ту мате тот хліб, а 

жеБы� сте не їли зерно!» - говорив він і додавав: «Я вам да

вам кіСТЯНЬІЙ зуб, а ВЬІ мі дайте желїЗНЬІЙ!» Так господар 

звертався ДО мишей, щоб він і вся його сіJ\j'Я ~lали здорові 

зу,би по цілий рік. (79) 
У В а лен т і в Ц я х господар кидав МИlllам хліб ДО кож

ного кута стайні і на горище із слова\1И: «Ту В<іМ давам, 

МЬІШЬІ, на ціЛЬІЙ рік, жеБЬІ сте мі веце не рушали!» (80) 
у боїску господар зав"язував де) зелениці2ОУ вївсяної со

ЛОМИ і з челядником ВХОДИВ у xarry. ВіДlІИНИВШl1 двері, ще 

з порога побажав: «Помайбіг , на щастя, на здравля на тот 
Новий рік!» А господиня йому тричі відповідаJlа: «Здорів, 

здорів, здорів!» 

2(J7 Хліб і сіль, добре сіно давали худобі на С'вятий вечір відтоді, відколи 

(за повір'ям) худоба між собою почала говорити .. жалітися на господаря .. 
що він їй давав ЇСТИ тільки солому. Господар, коли HCJ Святий вечір вихо

дИВ Ч()ГОСЬ ДО комори. чув через CTiHY~ як худоба жалілася: (·Він буде пити 

палінку, крачун ЇСТИ, вшелияку страву 'І а ним наклав С()ЛОМИ». (81) 
2()8 Боїска - тік У стодолі. 

20Ч 3елсниця - травиця - плнхта для трави, сіна" соломи. 
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Челядник ставив свічку з горнятком назад на стіл, госпо

дар клав в'язанку вівсяної соломи посеред хати. Господиня 

швидко сідала на солому й тричі квокала: «Квок, КВОК, 

КВОК», наподібнюючи курей на знак того, щоб навесні во

ни скоро починали квакати. Господар розстеляв солому по 

глиняній долівці, йому з радістю допомагали діти. Трохи 

соломи клали й на лавки, що стояли вздовж стіни по обох 

сторонах стола. 

у В и ш н і й Я б л і н ц і господар. йдучи ДО стайні, брав 

один хліб, який натирав медом, а другий хліб звичайний, 

загортав ЇХ у хлібівку і ЙШОВ У стайню кормити худобу. 

Вертаючись із стайні, брав вівсяної соломи і розстеляв її 

по хаті й по лавках. На стіл клав хлібівку і теж накривав ЇЇ 

соломою. (82) 
У Гос т О В И Ц я Х, коли господар йшов ДО стайні, брав 

перший хліб-підпалок, що пікся у печі відразу ж за крачу

ном, і печені пироги. У стайні відламував по куснику з під-
. 

палка 1 давав коням .. коровам І ВІВЦЯМ, а також по одному 

пирогу, спеціально ДЛЯ худоби спечених, щоб вона протя

гом року була такою повною, як і пироги. Господар із 

стайні йшов ДО пелевні і тут зв'Я'Jував разом граблі, де

рев'яні вили й ціпи солом'ЯНИМ перевеслом. На віз .. що та
кож СТОЯВ у пелевні, клав трохи вівсяно.· СОЛО~tИIІ щоб на 

господарстві він ніколи не був порожнім, а завжди повним. 

у пелевні до плахти на6ирав вівсяної СОЛО~ІИ Й ТР(.)ХИ сіна .. 
вибирав сніп вівса з багатим волоттям11О і З усім повертався 

у хату. Входячи у кімнат)'" вітався: «Помагай біг з ща

стьом, здравйом у тім Новім році!» Солому розстеляв по 

хаті, трохи клав на стіл і "рикривав плахтою. 8івсяний ctIin 
і сіно клав до кута за стіл. Тут все залишал()ся аж де) Ново

ГО року. (83) 
В декотрих селах замість вівсяної СОJІ0МИ в XclTY ВНОС~1ЛИ 

околот2 )) або сніп зерна. Їх клали на лавки у кут за стіІІ. Ін
КОЛИ околотів або снопів зерНсl було стільки, скільки у хаті 

~IO Волоття (місц.) - ряса. 

~II Околот - вимолочений сніп зсrнз. 
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було челядників, і кожний челядник через різдвяні свята 

сидів на своєму околоті або снопі. Це робилось, щоб так 

викликати багатий врожай зерна. (84) 
На еви ДНИ Ч чин і господар на Святий вечір крім кус

ників хліба давав худобі й по стручку часнику та по свербо

гусці,212 щоб худоба була здоровою, не хворіла на червін

ку .213 (85) 
У Ю рко В і й В о л і, коли У хату господар приносив чи-... .. 

СТО1 ВІВСЯНОІ соломи, говорив: 

Вінчую, вінчую, 

На щастя, на здрав'я, 

На божське пожегнання. 

ЖеБЬІ вам бог дал 

ТОТ рочок скінчити, 

А ліпшого ся дочекати. 

Од людей поміч, 

Од панів ласку, 

А од бога здравічко 

І благословіння. (86) 

у П а л о Т і побажання було таке: 

Дай, боже, щасливий доБРЬІЙ ЖеБЬІ вас бог пожегнав: 

вечур! 

Вінчую, вінчую, на Ісуса На землі, на полі, 

Рожденого, 

Рожденого - дар Духа свято- В загородці і в саді. 

ГО, 

КОТРЬІЙ ПРЬІШОВ на тот біЛЬІЙ Штири ВОЛЬІ на двір, 
. 

СВІТ 

З ГОЙНЬІМИ ПОВНЬІМИ роками, Триста злаТЬІ на стіл, 

ЖеБЬІ сте ходили поміджі мараДИЧКЬІ, 

Як ЯСНЬІЙ місячок поміджі звіЗДОЧКЬІ. 

Господиня на це відповідала: «Дякуєме, дякуєме, дяку

єме !» (87) 

212 Свербогуска - шипшиновий плід. 

~13 Червінка - хвороба~ коли худоба мочиться КРОВ~Ю. 



у в а пен ику приносили солому у хату і говорили: 

На щастя, на здравля'l 

На тот НОВЬІЙ рік. 

Дай, боже, великой радости, 

А мало баности. 

Христос раждається ! 
(88) 
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у Б а н с ь ком У входили У хату з соломою і бажали: 

«Вітаме вас із світлом і желаме вам божого миру!» (89) 
Лемки вносили солому у хату на пам'ятку, що Спаситель 

Христос народився на соломі. Це було замість теперішньої 

ялинки. До другої світової війни <;еляни не вживали ЯЛИНОК 

із-за великої бідноти. Вона була тільки у священика, дяка, 

а зрідка й у багатших господарів. 

В той час, коли господарі приносили солому у хату, газ

ДИНЯ ще все мала багато праці, тепер вже з чаруванням. 

у Ч а б и н а Х, як газдиня помила руки від засохлого тіста 
• . .. .. .. 

крачуна, дО ТІЄІ води наливали трохи свячеНОІ ВОДИ, 1 Вихо-
дила у сад оприскувати фруктові дерева, щоб вони прино

сили багатий урожай. Потім брала клоччя, обкручувала 

ним навколо тріски й на кудеЛІ ВІдносила їх до курятника, 

де сиділи кури. Там цю тріску кидала «тхорьові» З слова

ми: «На ті, тхорю, прясти, а не наШЬІ КУРКЬІ красти!» (90) 
При святовечірніх чаруваннях деколи не обходилось 

й без комічних ситуацій. У селі Сук О В і давно Колись 
u 

стався такии випадок: 

«Ші мої мама мі повідали, же на СВЯТЬІЙ вечур ЯКЬІЙСЬ 

небіжчик Кобрик хотів штось ворожити. Він ВЬІніс на під 

плуг і БОРОНЬІ, а жені розказав, жеБЬІ пішла до сі нь і Стала 

під повалу. А ЯК Кобрик буде на поді дуркати із плугом і 

боронами, она ся го ЗДОЛЬІ позвідать, же хто там дуркать, 

а він їй буде одповідати. І так небіжчик Кобрик став на по

ді дуркати із ТЬІМ плугом j боронами, а жена стоїть під по-. 
валов І ся го ЗВІДІЄ: 

- Хто там дуркать? 

А небіжчик Кобрик одповідать: 

- ГОСПОДЬ бог вечеряти хоче ... 

12 А t:ste V~'n1 \'insuJl..'ln ... , 
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Та небіжчик Кобрик уж дале не доповів, бо під ним ста

ра ліса214 тріснула і він разом з плугом і боронами злетів з 

лоду до сінь. Та й мало не ХЬІбувало, же не забив свою же

ну. ПоБИТЬІЙ Кобрик гнівачо закричав: «СтаРЬІЙ чорт тя 

поправити хоче!» (91) 

*** 
Коли вже все було приготовлене: на столі крачун, його 

брат, свічка у горнятку, налупаний часник і мед, а в хаті -
солома, тоді господар і його сім'я (крім господині, яка ще 

залишилася у хаті, щоб відповідати на поздоровлення, ко

ли ВОНИ будуть вертатися від води), брали рушники і ЙШЛИ 

митися на потічок. Коли потік був замерзнутий, то ще 

вдень КОЖНJІЙ проти своєї хати робив ополонку. У сі одне 

за ОДНИМ підходили ДО проруби , вмивалися свіжою студе
ною водою, щоб цілий рік бути здоровим та свіжим як во

да. До цього ритуалу брали з с,обою теж дрібні монети, й з 

ними умивалися, щоб по цілий рік у них водилися гроші. 

Повернувшись з потічка, першим в хату ВХОДИВ господар і 

вітався: «Помайбїг, на щастя, на здравля, на тот НОВЬІЙ 

рік!» За ним входила решта членів сім'ї і так само віталися. 

А господиня всім (кожному окремо) відповідала: «Здорів, 

здорів, здорів!» 

Потім господиня брала дійник і рушник, йшла до потіч

ка, щоб і самій помитися. Помившись, набирала удійник 

води - двічі проти течії і виливала, а третій раз, набравши 

повний дійник, приповідала: «Водічко, водічко, будь мі 
спомічніЧКО,215 я беру своїй корові млічко». Та ще додава

ла: «ЗГОРЬІ хмарно, ЗДОЛЬІ ясно, а до мойой БОДИНКЬІ -

ШЬІТКО масло» і, молячись, поверталася додому. Увійшов
ши, теж віталась «Помайбіг ... » і повний дійник води 

214 Ліса - широка, з верболозу виплетена площина, яку клали замість до

щок як стелю (повалу). 

215 Спомочнічко - утворене ДЛЯ рими від слова «спомогати». 
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(щоб корова завжди мала стїJІЬКИ молока) клала біля 60-
динки. Якщо У хаті була хвора людина, ЇЇ умивали тією во

дою й давали трохи напитися. (92) 
В інших селах, коли господиня ішла митися на потік, 

брала з собою когось з челядників: сина., доньку., чоловіка 

чи когось іншого. Як помилася, набирала до дійника води 

й ставала ДО неї одною ногою. Челядник запитував її: « У 

ЧИМ стоїш?» А господиня відповідала: «По коліна у маслі, 

а по кіСТКЬІ У зметанці!» (93) 
УКр и в і й О л ь Ц і ціла сім'я разом йшла митися на по

тічок. Один з членів сім'ї входив у воду босий, а хтось 

з сім'ї, що стояв на березі, запитував його: «У ЧИМ стоїш?» 

А той відповідав: «По кїСТКЬІ у молоці, а по коліна у зме

танці». Потім набирали води ДО дійника і ЙШЛИ У хату. У . .. '-' 

ВОДІ., що приносили З рІЧКИ, УСІ ще раз милися, на цеи раз 

з монетами. Дійник з рештою води ставили за стіл. До ньо

го після вечері кидали по ложці з кожної страви, ніби для 

небіжчиків, щоб і вони не голодували. (94) 
у В и ш н і й Я б л і н ц і, як ішли митися ДО потічка, з со

бою брали дрібні монети і з ними умивалися. Повернув

шись у хату, вітались: «Помагай, біг!», а господиня відпові

дала: «Здоров будьте!» (95) 
у В а лен т і в ц я Х., як господиня набрала в потічку до 

дійника води, примовляла: «3 розтічків, З потічків, з 

панського маюра до мого дійника!» (96) 
у Пет ри н і був звичай, що коли дівчата йшли митися 

на потік, насамперд забігали у садок і трясли сливкою, 

примовляючи: 

Мужу, мужу, 

Я тя рушу, 

Бо уж мушу. (Хотіли вийти заміж). (97) 

УПр и с л о п і перед самою вечерею господар клав на 

печі стільки червоних вугликів, скільки У хаті було членів 

сім'ї, тобто на кожного челядника один вуглик. Всі члени 
сім'ї слідкували за ними. Чий вуглик погас, той челядник, 
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за повір'ям, мав до рока померти. А кому ВУГЛИК не погас .. 
то той в наСТУГІНОМУ році буде мати щастя. (98) 
Хто хотів довідатись, що його чекає у майбутньому році, 

той мав перед вечерею голий тричі оббігти свою хату, при 

цьому було треба глянути на середнє вікно хати. Що у вік

ні він побачив, це мало йому до рока й здійснитися. (99) 
УКр а с ном У Б род і було звичаєм мати на Святий ве

чір жебрака або когось і«шого подорожного, щоб добре 

велося на господарстві. У постаті жебрака господар бачив 

ніби якогось святця чи мученика. (100) 
В О л ь Ц і" коли господар готувався сідати до вечері, мав 

стукнути ногою ДО глиняної печі (ще донедавна у старих 

дерев'яних хатинах були биті, глиняні печі, що забирали 

одну четвертину приміщення) .. щоб господаря протягом 
року не боліли ноги. (l()l) 
У Л і в о в і, коли сім'я йшла до столу, вела між собою та-

u • 

кии ДІалог: 

- Ангели, хранителі, подьте гу нам вечеряти! 

- Вечеряйте, здравї, боже вас пожегнай! (102) 
І ось - тайна вечеря. На столі вже все на своїх місцях: 

хліб, часник, мед, сіль, горілка. Святовечірній настрій: 

свічкою інтимно освітлена хата. Аромат воскової свічки 

Й лоскотливі випари їства приємно впливають на душу. 

Тоді господиня говорить до всіх: «Но, подьте вечеряти!» 

(Красний Брід). В декотрих інших селах, коли сім~я сідала 
. . 

вечеряти, господиня кликала УСІХ ПРИСУТНІХ І неПРИСУТНІХ .. .. 
РІДНИХ, ЯКІ жили десь далеко ВІД святовеЧlРНОГО стола 

(Свидник). 

Сім'я розсідалась за стіл. Господар вставав, за ним підво

дились й останні члени сім'ї. Він вголос перехрещувався й 

розпочинав молитви: «Отче наш», «Богородице Діво», а за 

ним всі інші повторювали слова молитв. Потім господар 

(тепер вже тільки сам) промовляв: «Благослові нам, Го

споди, ястіє і пітіє молитвами Пречистої Діви Марії і всіх, 

святих, яко благословен єси і во вік віков" амінь». (103) 
В декотрих інших селах сім'я стояла на колінах біля сто

ла і голосно молилася (Вишня Яблінка, 104). У В а лен-
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. . 
т І В Ц Я Х молились постоячки ПІД мештерницею, в знак то-

го, щоб горобці не нищили зерно на полі. (105) 
Після молитви сім'я з господарем розсідалась за столом, . . . 

а ноги УСІ клали на заЛІЗНІ предмети: на ланцюг, сокиру ~ 

леміш та чересло, щоб усі по l~ілий рік були здорові, як за

лізо. Ноги так тримали доти, поки не закінчувалася вече

ря. Господар брав у руки пляшку горілки, наливав у \Іарки_ 

[Іотім промовляв: «Дай, боже, нам здоровля!» А ЙО~1)' від

повідали: «Дай. боже .. і вам (або тобі)!» Господиня брала 

пляшечку з медом, що була у крачуні, і кожного ним нати

рала, приповідаючи: «ЖеБЬІ вас так любили люди, як пчо

ли мід!» 

Після акту вже розпочиналася вечеря. Насамперед їли 

стручок часнику216 з хлібом і сіллю, щоб бути ЗДОРОВИМ. 

Потім господиня давала на малі тарілочки трохи меду, 

який їли з хлібом. Мед їли, щоб господарі мали багато ме

ду_ Господиня" яка мала дівчат, ще раз їх натираЛ~l ~1eДOM 

на чолі, щоб ЇХ любили хлопці. Далі слідували бобальки з 

маком. Це єдина святовечірня їжа, яку "риготовляли тіль

ки на Святий вечір_ Бобальки їли в знак того, щоб пшени

ця мала довге колосся. Дальший хід страви був такий: гри

б()ва мачанка, пироги з капустою, горох, сливчанка, фуч

КИ" картопля з капустою. Усіх ритуальних страв було 
дев'ять. (106) 
В декотрих селах варили й готували (lЖ дванадцять ри

туальних t.paB: часник і мед з хлібом; пироги з грушками, 

сливками .. капустою або картоплею; бобальки з маком; 
грибову мачанку з хлібом або ()бвареною картоплею; ква

С()ЛЮ із сливками: фучки з маком, капусту217 з картоплею; 

г()рох аб() ленчу; гречані крупи "'3 маслом; гриби з варом;218 

киселицю" борщанку або вар'янку. (107) 
У В а лен т і в ц я х на вечерю як першу страву ПОД,tвали 

:1(' \Іасник .. Щ<J був на столі на Святий 8ечір. навесні клаЛI1 до кротовини .. 
Іц()б кроти більше не точили ]емлю. 

~i" Капусту не С()ЛИЛИ .. аби влітку не були гусениці. 

~ 1 ~ Вар - капустяний р()зсіл. 
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у В а л е нт і в ц я х при киданні страви у дійник господи

ня квокала: «Квак, квок, КВОК», щоб неслися кури. (111) 
Вечірню святкову тишу тільки час від часу нарушував 

стукіт ложок об тарілки чи мисочки, плюснуття удійник 

страви та плюскіт колотівці У бодинці. Ціла тайна вечеря 

неслася у загадкових повір'ях та чаруваннях. Під час вечері 

не було вільно те чи інше робити. Не можна було відходи-. .. . 
ТИ ВІД стола, КрІМ ГОСПОДИНІ, яка приносила даЛЬШІ І далЬШІ 

страви. Не можна було піти напитися ВОДИ, щоб влітку в 

часі великої спраги на полі можна було витримати без во

ди. Не ЙШЛИ пити воду ще й тому, щоб не боліли зуби. 

(112) 
Під час вечері ніхто чужий не смів ВХОДИТИ у хату, бо, 

мовляв. У такій хаті могло б статися нещастя. Коли ДО хати 

доносився гавкіт собак, вірили, що за дівчиною прийдуть 

оглядники, і вона, ЯКІЦО вийде заміж, буде щасливою жін

кою. (113) 
У Ч а б и н а х під {Іас вечері в хату приносили гуску. Го

сподиня натирала їй голову медом і поносила біля столу, 

Іцоб гуску топтали гусаки. Коли господиня приносила 

страву на стіл. слідкувала~ Іцоб горщик не був обкурений 

ДИМОМ. Обкурений горщик вона клала на стіл, щоб У пше

ниці не наріс снітеЙ. (114) Господар не смів ]абути покла
сти на стіл капелюх, Іцоб йому по луках не творилися КРО

Т(lВИНИ. (115) 
Під {Іас вечері господарі також приділяли велику увагу 

luкідникам. Селяни при своїй важкій роботі на кам·янистіЙ 

'jемлі~ яка приносила бідний урожай .. мусили ще ділитися з 
шкідниками: мишами. кротами .. горобцями. а восени ще 
й з вовками.. ЩО нападали на худобу. А також боролися 

] відьмами .. які, за їх уявою, відбирали молоко від корів. 
rГаж Святий вечір був тією трибуною~ де селяни з допомо

г()ю магічних формул кликали польових шкідників аб() 

«просили» їх до тайної вечері~ благали ЇX~ щоб вони не за

вдавали шкоди. 

Щоб горобці не пили зерно, під час вечері було потрібн() 
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відчинити 8 хаті середнє вікно і тричі приповісти: «Вороб
- ці, подьте вечеряти!» (116) 

Особливу увагу господар звертав також вовкам. Він їх . 
«кликав» вечеряти РІЗНИМИ приказками, створював проти 

них заклинаючі молитви тощо. Це відгомін давніх поган

ських вірувань, коли наші предки боролися проти демонів 

і хвороб магічними заклинанями. 

Коли сім'я вечеряла, ХТОСЬ з челядників відчиняв серед-. "" . . 
нє ВІКНО И кликав ВОВКІВ дО вечеРІ: 

ВОВКУ, ВОВКУ, 

Подь ГУ нам вечеряти! 

Бо як не підеш ДО нас вечеря

ТИ .. 

Та не маш в нашім хотарі што 

гледати. (117) 

у П и сан і й під час вечері через вікно вовкам кидали 

ложку вареного гороху з примовкою: 

На ті, ВОВКУ, граху, 

жеБы� зме не мали од тя страху! (118) 

Дальшим шкідником була «босорка». Щоб вона не відби

рала молоко, господиня брала мак і непомітно виходила 

з хати та направлялась у стайню. Там вона тричі зліва на

право обсипала корову маком і приповідала: «Не зато ті 

роблю, жеБы� ся зле дашто стало, лем жеБы� ся не стало зле 

ани за єден мачок». Маком господиня обсипала корову дЛЯ 

того, щоб босорка, якщо прийде відбирати молоко від ко

рови, насамперед мусить визбирати весь мак. ПОКИ вона 

той мак визбирала б, то й півні вже заспівали б. 21Ч 

Тайна вечеря закінчувалася. 

Господар вставав, за ним підводилась уся сім'я, голосно 

перехрещувався і подякував: «Благодарю ТЯ. Христе боже 

~19 Якщ() півні завіють опівночі. в ту ж МИТЬ всякі нечисті духи і босорки 

втрачак)ть СВОК) МІЦЬ. 
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наш, яко наситил єси нас, яко посреди учеников Твоїх при

шел єси, прийди ку нам і спаси нас, яко благословен єси во 

вїкі віков. Амінь». 

Як тільки закінчилася молитва, діти навперебій фукали 

на свічку, кому вдасться скоріше її погасити. Потім всі із 

затаєним дихом слідкували, куди піде ДИМ з погаснутої 

свічки. Якщо ДИМ пішов вгору під стелю, то в хаті буде ща

стя й мир. Коли ДИМ скрутився й пішов попереду печі, то 

вірили, що всі будуть жити. Але коли ДИМ попрямував у на-
• IJ • , 

ПРЯМІ дО двереи, то вся СІМ Я З острахом вважала, що ДО ра-

ка хтось із них помре. (119) 
На Снинщині у В ели к і й П о л я н і вірили, що КОЛИ 

ДИМ із свічки піде перед печею, умре тільки газдиня. Щоб 

не було протягу ДО комина і дим не ЙШОВ у напрямі до печі, 

жінки ще перед вечерею затикали міхом цівку (трубу ди

МОХОДУ), щО відводила дим з печі до сіней. (120) 
у Гос т О В И Ц я Х, якщо ДИМ із погаснутої свічки йшов 

вгору, раділи, що їх господарство буде успішним. А коли 

пішов перед двері - сумували. (121) 
Вся челядь, крім господаря, виходила з-поза стола. Діти 

з радістю кидалися ДО соломи. Мати кидала туди дітям 

з П~ЯТЬ пригорщ лісових горішків .. а діти навперебій їх шу
кали. Між тим, не дивлячись на вівсяний сніп .. на якому ле
жав різдвяний калач-крачун, господар витягував три ко

лоски. Кожний колосок призначав на ОДИН весняний день, 

К()ЛИ йому буде треба «заорювати» - іти орати перший 

раз. Скажімо, один колосок припадав на П(1неділок, другий 

на вівторок" а третій на середу або четвер чи п'ЯТНИЦЮ. 

К()трий З тих колосків був найрясніший'l то навесні у такий 

день селянин ішов орати. (122) 
Селяни х()тіли також дещо довідатись про погоду. Після 

вечері господар розрізав l~ибулю на ЧОТ"ІРИ частини і з 

кожної відділяв ЛУПОК. На кожний місяць припадала одна 

лупка. Потім до кожної з них насипав трохи солі і клав їх 

на стіл. До цих лупок ніхто не смів доторкнутись. ВраІlці., 

коли господар встав, дивився на л}'пки. У Кl)трій з них сіль 
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розтопилася, В такий місяць буде дощ і не можна буде ви

ходити в поле. А коли сіль не розтопилась ні в одній лупці, 

то він вірив, що буде сухий рік. (123) 
Щоб довідатись, котра культура в наступному році заро

ДИТЬ багато і буде найврожайнішою, господар після вечері 

брав дерев'яний прайник з карбами, чим манглювали одяг 

і вбрання з домотканого полотна, і між карби вкладав по 

зернятку вівса, бобу, пшениці, кукурудзи., квасолі, гречки 

тощо. На кожне зернятко клав жевріючий вуглик. На ко

трім зернятку-насінні вуглик спопелів, тобто не погас, а 

тільки обсипався попелом, то з такого насіння господар на

весні сіяв і садив. (124) 
Господиня в той вечір чарувала своє. Щоб навесні кури 

квакали, вона сідала на солому, підгрібала її навколо себе, 

як квочка, й тричі заквокала: «Квак, КВОК, квак». Потім . . . 
вставала 1 маГІЧНОЮ молитвою заклинала ВОВКІВ: 

Буду я молитися 

Святого Николая - Отче 

Як на полі, так і в лісі, 

ЖеБЬІ з тобов каРХЬІ лама-

наш, ло, 

І промовку, про тебе вавку. Як і водни так і вночі., 

ЖеБЬІ'сь мав заМКНУТЬІЙ ПЬІСК, жеБы� ті не БЬІЛО помочі, 

ЖеБЬІ ті курчал() по брісі, ЖеБЬІ'сь здох! 

А до мойой худоБЬІ: 

Корів, конів., кіз і овець, 

ЖеБЬІ ті КЬІСТКЬІ поламав гостець! 

Це заклинання господиня закінчувала молитвою: «Огра

дИ МНЯ, Господи., силою животворящого креста, ким мня 

сохранить ОД ШЬІТКОГО зла». (125) 
Господиня в()рожила також проти тхорів і щурів. Брала 

кілька неповних веретен пряжі, якою обводила хату навко

ло. Порожні веретена відносила на горище, запихала ЇХ 

у кожний ріг'l приповідаючи : «Ту можете, тхорі іпаткані , 
прясти .. а не наШЬІ КУРКЬІ красти!» (126) 
Якщо у хаті були хлопці-пастушки, вони ШВИДКО забира-

. , .. . 
ли з стола ложки 1 ВИЛКИ, зв язували ІХ соломою 1 У пасту-
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шій торбинці клали під стіл, щоб влітку корови трималися 

вкупі на пасовищі. Ложки і вилки повмивали на другий 

день. (127) 
Дорослі робили з соломи перевесла, зв'язували ложки 
u· •••• 

и вилки 1 ховали в СОЛОМІ У хаТІ, ПОТІМ казали ДІтям-па-

стушкам, щоб їх шукали. ЯК ШВИДКО вони знайдуть ЛОЖКИ 
v • w ••• 

и ВИЛКИ, так ШВИДКО ВЛІТКУ знаидуть СВОІХ КОРІВ, якщо во-

ни десь підуть по лісі. (128) 
Після вечері чарували і дівчата. Їх метою було скоро 
u •• 

ВИ ити заМІЖ, І тому вони користувались всякими нагодами, 

щоб поворожити і так довідатис~ дещо про свою дівоцьку 

долю. ВОНИ СХОДИЛИСЯ ДО одної хати і робили стільки 60-
бальок, скільки було дівчат на видавання, що були в хаті 

присутні. Кожну бобальку клали на окремий папірець з і

менем дівчини. Потім одне мале дівчатко (міг бути й хлоп

ЧИК) приносило кішку й пускало ЇЇ на бобальки. Дівчата 

уважно слідкували за кішкою, яка ходил.а поміж бобалька

ми. Котрої дівчини бобальки кішка понюхала і з'їла, та 

дівчина до рока виходила заміж. (129) 
У Рус ь к і й Пор у б і дівчата після вечері ВИХОДИЛИ на 

гору за село і щось вигукували, а потім слухали, звідки бу

де чути відгомін їхнього голосу. Це означало, що з ТОГО 

боку прийдуть оглядники. (130) 
У Л і в о в і дівчата ЙШЛІІ з колотівцею ДО хлівка, де було 

порося. Біля дверцят вони приповідали: «Рохту, РОХТУ, та 

я шя видам того року?» ЯКIl\О свиня захрюкала раз, дівчи

на вийде заміж через рік, а якщо захрюкала два-три рази 
.. .. 
ПІДрЯД, ДІвчина мусила ще СТlЛЬКИ POKlB чекати до свого ве-

сілля. (131) 
У Р У н и н і був такий звичай" що дівчата після вечері 

брали солому., скручували ЇЇ, а потім ВИХОДІ'ІЛИ на подвір'я 

і кидаЛl1 на дерево., освітлене блиском. 22U Якщо солома за-
. . '-' . 

хоплювалася на ГJЛЛЯХ дерева, ВІРИЛИ, ЩО виидуть заМІЖ ДО 

рока. (132) 
Коли вже закінчувалось усяке чарування, господиня 

220 Блиск - падаюче з вікна світло. 
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приносила з комори на опалачці221 лісові горішки і по жме

ні давала їх дітям" які ЙШЛИ до лав, де були ямочки, ДО яких . .. 
ДІТИ вкладали ГОРІШКИ І розтовкували молотками. 

Господар діставав з мештерниці молитвенник, сідав за 

стіл і хата оживала колядкою: «Рождество твоє, Христе 

боже наш, воссія світові Світ разума. Небо" звізди служа

щія, звіздою учахомся, тобі кланятися Солнцу правди і те

бе відіти со ВЬІСОТЬІ Востока. Господи" слава тобі!» Госпо-
• •• w ••• , •• 

дар СПІвав РІЗНІ КОЛЯДКИ, иому допомагали ІНШІ члени СІМ 1. 

Незабаром у хату приходили перші віншувальники -
• .. . 

маЛІ хлопчики ВІД чотирьох ДО десяти-дванаДІ~ЯТИ РОКІВ. 

Вони ходили групами: по три-п'ять хлопчиків. Інколи при

ходив тільки один або два. Вони були у CBOЄ~IY вбранні., 

тільки на голові мали llІапки-чакови. Шапки б\'JIИ вис()кі .. 
~ 

зроблені з грубого картону у формі KOH~7ca, пофарбовані 

або обліплені кольоровими стрічками. В руках у них були 

ліщинові палиці, на верху яких були прибиті менші палич

ки, так що все мало форму букви «Т». З обох ст()рін корот

шої палички звисали шпігарі. 222 УвіЙШ()811JИ у Х(lТУ ~ хлопці 

задзеленчали шпігарями і вітались: « X:r)~tCTl)C f)зждаєть

ся!»~ хатні відповідали: «Славіте єго!) Г()сті запитували да

лі: «Кажете ся веселити?» «Кажеме~ КС\ЖС:\1е!» -"3 радістю 

відповідали домашні. Тоді ХЛОПI~і П()ЧI1ІJ~lJIИ спіВіlТИ: 

Коли ясна звізда" 

З моря вы�одила" 

l'OJ~bl.rlb П(1I-JЇнка Марія 

сы� ни пор()дила. 

Хл()пці співали ще одну-дві ~tdб()жні піСJ-Іі-колядки" а під 
~ . 

KiHel~Ь побаЖ~lЛИ: 

ВіН tlуєме вам" вінчуєме" 
Бо на пецу дашто чуєме. 

Ші Бы� зме знали вам ліПll1С віНЧ\'8ёlТИ, 

кіБы� сте нам дали з НЬ()Г() Іl()К)'I1J"гувати. 

~~l ОпаЛUЧКа - ~tаленьк~ ()КРУГ.1С коrитцс . 
.,.,., ШпіГарі - М(1лі дзвіНРЧК!f. які В".іИМКУ Д"J~лснчаJlИ H~ кjН<':hкій збруї. 
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Хлопців-віншувальників ГОСПОДИНЯ обдаровувала горіш

ками, яблуками, а також калачами й грішми. Хлопці дяку

вали і з великою радістю відходили. (133) 
У О л ь 1lJ а в и Ц і зичення було таке: 

А я вам він чую 

На тату швату 8елію, 

ШИТКО добре" цо ОД бога жадате: 

Щастя" здравля, 
• 

Гойне божське пожегнання. 

А я мавий вінчувачик, 

Пішов сом сі по ковачик. 

ЯКЬІЙ мате, лем мі дайте, 

Лем мня довго не тримайте. 

А я вам вінчую 

На тоти швяти ГОДИ, 

Кед не мате палюнки, -
Напейте шя води. (134) 

А ось віншівка з Гер л а Х о в а : 

Христос раждається ! 
Пане газда, пані газдиньо! 

Свате - РОДИН0! 
Чи спите, чи чуєте? 

8інчуєме вам вельо щастя, здоров"я, 

Гойне божське пожегнання, 

Што собі од господа бога вінчуєте. 

ЖеБЬІ худоба Бы�аa здрава, 

ЖеБЬІ БыIаa ІІовна стодола, 

ПОВНЬІ КУРНИКЬІ - повна комора. 

Христос раждається ! 
Вінчуєме вам щаСЛИВЬІ швята, 

ЖеБЬІ зме могли щасливо прожити, 

А ДРУГЬІХ ШЯ ДОЖЬІТИ: 

З меншы�аa гріХЬІ, 

З вельку радостю, 

З божу милостю. 

К тому щастя-здрав'я, 

Гойне божське пожегнання. 

Постигнути славу небеску 

І КОРУНУ ангелску . (135) 
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у Б а н с ь ком У віншували так: 

Дай бог щастя тому дому, 

МЬІ співаме пану богу, 

МаЛ()\IУ п.ітятку, 

ХРИСl'~ ("'3улатку. 

Бетлеrеме, народ земе, 

Збираме бухтічки, 

І яблочка, і грушечки, 

І колачі-медовники. 

За наше співання, 

За колядування, 

Дай бог щастя, пожегнання. (136) 

у селі К о й ш о в і хлопці ходили по віншуванні з «ко

зою» збирати дари. Вони співали таку колядку: 

Радосна новина нам стала, Везми, ча маш. 

Же пана Марія породила Везми трубу, найди суду, 
Премилого спасителя. І я вежьмем сира груду. 

Радуйме са на родині єго. Старей бриндзі до гарчуш

ки, 

А ти, Юро, із Штефаном, І грушек, і яблушек. (137) 

В О л ь Ц і малі хлопці на Святий вечір співали церковні 

пісні-колядки. Одночасно носили з собою ліщинові прути. 

Газдиня брала від них один прут і ним «пошвикала» хлоп

ців попід ноги, а вони підскакували , щоб корови швидко бі
гали «<мали рую»). (138) 
В О Р я б и н і в той вечір колядувати ходили 15-16-річні 

юнаки. В руках вони мали лозиновї прути, співали церков

ні пісні-колядки. За колядування селяни давали ЇМ зерно, а 
• ••• w 

ХЛОПЦІ В свою чергу залишали ІМ на СТОЛІ лозиновии прут, 

щоб У господаря було все гаразд. Разом ходило по 6-7 
юнаків. (139) 
Давно колись на Святий вечір не можна було ходити ні 

колядувати, ні віншувати., щоб не бути полазником. Малі 

ХЛОПІ~і співали та віншували тільки під вікнами хат. З того . 
часу залишились таКІ ВІНШІВКИ: 

Дайте же нам, дайте, 

Што нам мате дати! 

Бо МЬІ маме КУрТЬІ ГУНЬКЬІ, 

Зимно нам стояти. (140) 



· І І . 
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залучені чорт з дерев'яними вилами в руках, одягнений до 

червоного, та єврей ( «ЖИД») З кошиком. 
Ідучи, віфлеємці дзеленчали дзвіночками. Тоді Святий 

вечір набував казкової чарівності. Навколо біла засніжена 
•• '-' • • w • 

краІна, проинята холодом, ІСКРИТЬСЯ у МІСЯЧНОМУ СЯИВІ. 

Під но,гами СКРИПИТЬ твердий сніг, надворі свіже морозисте 

повітря, а з коминів дерев'яних хатинок, накритих білими . 
перинами, вгору ПОВОЛІ ступає дим. 

у малих дерев"яних хатинках тепло. Тепло і 8 людських 

серцях, бо прийшло найбільше родинне свято, свято радо

сті, спокою і миру між людьми. Свято дітей і дорослих. 

В той час більше, ніж інколи, проявляється любов ДО рід-
. .. .... 

ного вогнища, ДО РІДНОІ хати, прадаВНІХ звичаlВ, дО РІДНОГО 

краю .. ДО Батьківщини. У серце вливається якась підсвідо
ма радість з почуттів добра й краси. Тоді і наперекір ко

лишній віковічній біді, наперекір приниженням людської 
. . .. .. 

ГІДНОСТІ панським презирством, напереКІР експлуатаЦIІ 

бідноти сільськими багатіями в той час м'якшають серця, 

бо душа наповнюється любов'ю. 

Звідкілясь задзеленчать сани, хтось запізніло спішить на 

вечерю, на хатах блистять гасові лампи. Панує селянська . . 
ІДИЛІЯ ... 

Відразу під вікном хат зашарудять кроки" задзеленчать .. . 
ДЗВІНОЧКИ І З веселим гамором у СІНИ ВХОДЯТЬ КОЛЯДНИКИ 

З вертепом. Першим у хату входить пастух. Говорить, хто . . . . 
ВІН І ЗВІДКИ приходить І, ПОПРОСИВШИ дозволу повеселити-

ся, гукає ДО своїх: «Гей, братя, вступайте!» Входячи, даль

ші віфлеємці розігрують вертепну гру. У сінях починають 
. . 

СІІІвати «ангели», ПОТІМ З вертепом придивляються ДО ко-

лядників. Діти радіють. Тільки ті найменші ховаються за 

мамину спідницю. Віфлеємці закінчують коротеньку гру і, . 
дзеленькаючи ДЗВІночками, виходять з хати та направля-

ються ДО інш()ї. Не заходять тільки туди, де ТОГО року був 
. "'" 

ПОКІИНИК. 

Віфлеємці відходили .. а в дитячі душі вкарбовувся новий 
прадавній ЗВИ1.lаЙ, який протягом ЇХНЬ()ГО життя буде їх су-

. 
проводити теплим 1 милим спогадом з дитинства. 
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Святовечірній час непомітно минає. На зміну колядни

кам туди, де була дівчина, приходять ІІарубки з піснею-він-. 
ШІВКОЮ: 

На вашім столі 

Червена ружа 

Вашій Ганічці224 

Шувного мужа. 

ШУВНОГО мужа, 

Вельо потіхи, 

Винись, Ганічко, 

Вельо оріхів. (141) 

Дівчина приносила на стіл мисочку лісових горіхів, кла

ла ЇЇ на стіл. Парубки розсідались на лавках. Зубами луска

ли горішки, а по хаті дзвінко сипався сміх. Потім всі спіль

но починали колядувати. Непомітно надходила північ. 

Над селом линули звуки дзвонів. Село висипалось на ву

лицю: мужчини, жінки, дівчата, парубки і підростаюча мо

лодь. Всі ЙШЛИ у церкву на північну відправу. 

Та дівчата й цю святовечірню північ використовували 

для своїх любовних чарувань. З собою вони брали барві-
· "". '-' 

нок І, идучи У церкву, ВІдривали з нього ПО листочку и ки-

дали ЙОГО по дорозі, примовляючи, щоб так за ними ходи-. 
ли огляДники, як тепер люди ІДУТЬ дО церкви. 

Декотрі дівчата .. які не йшли ДО церкви, зіставали вдома .. 
щоб ворожити У хаті. Наприклад, щоб дівчина могла поба

\ІlіТИ свого партнера-жениха, мусила сама залишитися у ха

ті. Вона перед самою північчю запалювала свічку, ВЇДЧИНЯ

ла навстіж двері, брала велике дзеркало й клала ЙОГО на 

стіл. Потім оберталася ДО нього плечима, перегиналась 

навзнак головою ДО дзеркала, тримаючи в руках СВІЧКУ. 

Тоді у дзеркалі вона мала побачити обличчя свого майбу

тнього жениха. Якщо дівчина у дзеркалі бачила чуже об

личчя, ШВИДКО випрямлялася, дзеркало перевертала на 

стіл і біжала зачиняти двері. Якби дівчина перевертала 

дзеркало повільно, могло б пригодитися якесь нещастя. 

(142) 

2~4 До кожної дівчини звертались її іменем. 

І J А t'SI~ \' ~i111 \>'і nSLI іе rn ... 
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Ті дівчата, що були на північній відпраВ1 1 повертались 
· tJ·· 

додому, наПl8 ДОРОЗІ ВІД церкви, ИШЛИ дО ПОТІчка чи рІЧКИ, 

де в рот набирали ВОДИ~ щоб, йдучи додому, не могти з ні

ким розмовляти. Коли дівчата ІІоверталися у хату з тією . . .. 
ВОДОЮ, заМІщували мале ТІстечко, клали на СТІЛ, а саМІ ля-

гали на складані лавки. Під голову брали хлібівку225 і дзер

кальце та чекали, чи присниться ЇМ той парубок, який їх 

мав би взяти собі за жінку. (143) 
Під час північної відправи чарували також пастухи. Во

ни виходили на дзвіницю, а звідти на горище церкви. Тут 

розсідалися, і КОЖНИЙ пастух виймав з кишені мотузок. Ко

ли дзвонар задзвонив на ВсеНОШНОЄ,,226 пастухи зав'язували 

собі на мотузку один ВУЗЛИК. Дзвонар на відправі ДЗВОНИВ 

дванадцять разів, то й пастухи за кожним разом зав'язува

ли собі дванадцять вузликів. ВОНИ це робили тому, щоб як 

влітку ЇМ загубиться корова, тільки розв'язати один вузлик 

і корова «найдеться». (144) . 
У цю передріздвяну ніч, за повір'ям, у церкві можна бу

ло побачити босорки. Але лише тоді, якщо господар 

у день Святого вечора молотив ціпами зерно у боїску і 

йому принагідно скочило в рот зернятко. Тоді з таким зер

нятком треба було іти на нічну відправу. У церкві це зер

нятко треба було покласти під язик. Хто так зробив, міг 

побачити голих жінок-босорок, ЩО стояли у церкві відвер

нуті від останніх людей. Босорки хмурились і погрожували 

тій людині, бо вони зразу знали, що він їх бачить. Коли та

кий господар виходив з церкви, босорки накидались на 

нього (але ніхто з решти людей, що відходили з відправи 

не бачили, як вони сварилися з господарем), грозили йому, 

що його розідруть, ЯК він їх визрадить. Він мусив перед ни

ми заклятись, що буде мовчати. 

225 Хлібівка - обрус (порток), в якому на поле носили хліб. 

22n Всеношноє - нічна відправа у церкві на Святий вечір. Вечірня кін

читься з літії і утрені. Всі три богослужби спільно називали «всеношноє» 
~. . 

на пам ять, що стародаВНІ християни перед великими святами всю НІЧ 

перебували у молитвах. 
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Коли селяни поверталися із всеношного додому, брали 

відро, йшли ДО потока набрати води і, повернувшись у ха

ту, говорили подібну віншівку, ЯК і коли У хату приносили 

солому. До відра з водою кидали дрібні монети, а потім ра

но вранці на Різдво вся сім'я умивалася у цій воді, щоб була 

здоровою. (145) 
у селі місцями ще світили гасові лампи, десь ще скрип-. ... . 

нули двеРІ ДО ХОЛОДНОІ НОЧІ, ще десь у хаТІ залунала коляд-. . ,.. ..... . 
ка господаря, Інде на ПОДВІР І почувся ДІВОЧИИ СМІХ, І село 

поволі втомлено засинало. Кінчався емоціонально зворуш

ливий день різдвяних свят, найкращий день у році, бо це 

було родинно-суспільне свято ... 

Колядки 

у зв'язку з колядниками в наших селах були різноманітні 

віфлеємські колядки. Одні були літературного походжен

}ІЯ., інші створював сам народ. Для ілюстрування наводимо 

три колядки: «Віфлеємську коляду» (Великий Л~ІПНИК), 

«Вертеп» (Суків) та «По щедруваню» (Нижній Мирошів). 

Віфлеємська коляда 

Дійові особи: Пастухи (три) 

Ангели (два) 

Дід 

Чорт 

Пастухи одягнені у білі довгі сорочки. На головах у них 
«tl(1КОВИ) - округлі шапки завдовжки 30 40 см, виготов
лені з картону. В руках ліщинові паЛИl\і, на верху яких при
чіплені по два дзвіночки (<<спіжаки»). 
Ангели одягнені як і пастухи, тільки на «чаковах» не ма

ють посередині зірки .. але наліплені образки янгола. В ру
К,IХ носять ясла. 

Дід - в кожусі, ВОВНОЮ навиворіт. Шапка теж така .. як 
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кожух. Штани у нього випхані СОЛ()МОЮ. На обличчі має 
. . 

маску з ШКІРИ кролика, теж шерстею наВИВОРІТ. 

Чорт одягнений у чорне лахміття, на голові - два ріж

ки. Обличчя замазане сажею, так само й руки. Ззаду 

у нього баранячий хвіст. В руках - дерев "яні вили. 

Віфлеємська гра починається тим, щО перший пастух 

стукає в двері 1 входить У хату. 

1 ПАСТУХ: Христос раждається! 
Новонародженому хочу поклон дати 

І ігрою, піснею вас розвеселяти. 

Дозвольте, щоби ми тут МОГЛИ наші ясла по

ставити, 

І рождестве'нськими піснями вас розвесели

ти. 

Та я не сам, і тому велика біда, 

Бо веду за собою ДВОХ своїх братів, 

І ДВОХ ангелів, чорта й старого діда. 

Тож "рошу більше місця зробити! 

(три рази стукає палицею у підлогу) 

2 ПАСТУХ: 
(входить у хату) 

Мир людям у хаті! 

Ми здалека приходиме, 

І всім: старим і молодим радісну вість прино

симе. 

Та я не знаю про все точно потолкувати, 

Прото прошу ,брата Юрка на поміч призвати. 

(три рази стукає палицею J' nідЛО2У) 
3 ПАСТУХ: 

(входlіmь у хату) 

Ти мне, брате Михайле, "ризиваєш, 

Бо про народження Ісуса Христа не знаєш? 

То я все розкажу: 

Пречиста діва Марія і святий Осиф прийшли 

нескоро 

вночі ДО одного більшого міста - Віфлеєма 
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Юдейського, і не мали де переночувати. Піш-
• • '-' • u 

ли за МІСТО І знаишли там притулок в ОДНІИ 

стайні, де і народився СИН Божий - Ісус 

Христос. Мати ЙОГО повила пеленами, і по

ложила його у яслі, де спав, як бідний бара

нок ... 
2 ПАСТУХ: І було чути дивний спів ангельський, і над Ві

флеємом ясна звізда засвітила, і той вертеп добре освіти

ла. 

І ПАСТУХ: Велике чудо! Ми о тім тоже чули. А чому то 
"" 

його Иоаном назвали? 
u 

3 ПАСТУХ: Се я не знаю. То народ говорить, што Иоан 
красну путь готовить. 

(стук на двері) 

2 ПАСТУХ: Про то докладніше лем дідо знає ... Юрку, 
скажи, хто в хату стукає? 

1 ПАСТУХ: Гей, діду, приходьте! 
(у .хату входить чорт) 

ЧОРТ: Не трудьтеся! Я сам більше знаю, 

Бо я ОД яловки красний хвостик маю. 

Де я появлюся, там мене вітають, 

Дівчата за мною перстеньки метають. 

(показує на дівчину, ЩО є в хаті) 

Видиш, як она позирає, 

Яке она красне личко має. 

Біжу єй обняти! 

(Чорт хоче біжаml.l до дівчини, т.а nасm}'х стає il.OMY на 
дорозі) 

І·ПАСТУХ: Не ДОЗВОЛЮ тобі дівчину обняти! Ми не тебе 
. 

звали., а старого ДІда. 

ЧОРТ: То правда? Не вір'ю! Дідо - стара біда, спить як 

мертвий. А коли не віриш, іди посмотріти! 

2 ПАСТУХ: Не говори много! Іди вон із хати! 
ЧОРТ: А коли не піду, што будеш робити? .. 
2 ПАСТУХ: Покроплю тебе свяченою водою. 

IJ 

ІІОРТ: Иой, дай мені спокій! Я свяченої боюся! 

(.:rоваЄlnЬСЯ за домашніх) 

1 ПАСТУХ: Гей, діду, приходьте! 
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(у хату входить дід) 

ДІД: ВИ мене кличете? 

Може вином, пивом гостити хочете? 

Я все то принимаю: 

ВИНО, пиво, смажену печінку, 

Старшу жену і молоду дівчинку. 

2 ПАСТУХ: Не могли би ви, діду" сказати, 
Што в широкім світі нового чувати? 

1 ПАСТУХ: Скажте нам, діду! Істинна новина, 
Што Єлизавета породила сина? 

ДІД: Воістину так, сина породила, 

І род Захарії рождеством одкрила. 

Моє послання сказати всім людям: 

Син Єлизавети прото народився, 

Штаби ровнав дорогу для Месії Христа. 

Бог дав., што він прийшов народ похрестити. 

Хочете ОД мене іщі більше чути? 

3 ПАСТУХ : Ні, уж пізно, діду. Уложмеся спати! 
ДІД: Призвали, звідали, 

А мені старому цілком ніч не дали. 

Чи я не годен, теж ся не звідали. 

1 ПАСТУХ: Не скоро, діду. Уложися спати! 
Завтра, як станеш, будеш вечеряти. 

ДІД: 'Ой, тота Єва наробила біди. 

ЯкБЬІ яблока була не їла 

І Адамові не давала, 

Ми би всі рай заслужили. 

Я вам скажу казку, ви дуєте кашу? 

(Пастухи і дід схиляють 20ловu над палицями, дрімають, 

за дверима співають ангели) 

АНГЕЛИ: Дивная новина, 

Нині Діва сина .. 
1 ПАСТУХ: Чи мені здається, чи добре не чую? 
Бо я ДО півночі теж пісні співаю. 

(Анzелu продовжують) 

АНГЕЛИ: ... Породила во Віфлеємі 
Марія єдина. 



2 ПАСТУХ: Гей, братя, вставайте! 
Радость велика, розвесельтеся! 

3 ПАСТУХ: Што тобі сталося, розум не маєш, 
Што ти по півночі спати нам не даєш? 

1 ПАСТУХ: Ви не чули спів? 
2 ПАСТУХ: Нічого не чую. 
1 ПАСТУХ: 3 великой радості уж ледви дихаю. 
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(Ангели продовжують співати: «Не в царській пала

ті . . .») 
2 ПАСТУХ: Правду ти говориш? Хтось дивно співає, 
Із сну глубокого нас всіх пробуджає. 

3 ПАСТУХ: Што сталося, братя? ВОВКИ овці з'їли? 
Чи, може, ви якийсь некрасний сон віділи? 

1 ПАСТУХ: Гей, діду, вставайте! 
ДІД: Ідьте до ліса, мені спокій дайте! 

2 ПАСТУХ: Вставайте! Незвична радість! Розве-

селяйтесь! 

ДІД: ШТО там говорите, што ковбасу дають? 

А мене кусочком чом не обдарують? 

3 ПАСТУХ: Чудо возвіщають. 
ДІД: О чом ти говориш? 

3 ПАСТУХ: Уж ані сам не знаю. 
ДІД: Розум llе маєш? 

(Ангели входять у хату, співаючи: «Божий СИН днесь на

родився», з яслами підходять до стола, де іх і кладуть) 

ДІД: Ідеме, любі братя, дітину вітати. 

І як Царю царей честь і славу оддати. 

3 ПАСТУХ: Што буде з вівцями? 
ДІД: ВИ лем їх залиште! 

Де їх залишите, там їй і найдете, 

Той ЇХ охоронить, што ся му кланяме. 

ЧОРТ: Од Востока звізда землю освіщає, 

Народ пісні співать .. чорт о тім не знає. 
Де є тот Месіяш., хочу го видіти 

І свій поклон дати. 

АНГЕЛ: Приступи! Видиш ту Месію, 

Який сокрушає демонську силу? 
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ЧОРТ: Што народився, ми не вірували, 

І на Божім Суді давно ми пропали. 

(ПастУХll і дід ідуть кланятися по одному перед 8іфле

ЄМОМ) 

1 ПАСТУХ: О, сладкий Месія, Тобі ся кланяю., 
І своїм Спасителем Тебе називаю! 

2 ПАСТУХ: Любий, Спасителю, Тобі кланяюся, 
Як Богу нашему покорно молюся! 

3 ПАСТУХ: Прийми, Спасителю, моє моленіє: 
Най буде у світі мир, між людьми злагода, 

І Твоє благословеніє! 

ДІД: І я, раб божий, перед Тобою, 

Спасителю мій, коліна свої склоняю., 

І прошу Тебе: штаби я мав овець повну кошару, 

І штаби я пив палінку, а югас - чай. 

І ПРОІПУ Тебе, дай всім людям добру волю, 

Штоби купували од мене сир і вовну. 

(чорт між тим пристає до домашніх і робить збитки) 

ДІД: Рождественну ігру ми уж докінчили, 
IJ 

И нашими піСІіЯМИ вас розвеселили. 

І за ТОТО діло ви нам дашто дайте, 

Щедру вашу жертву до мішка метайте! 

Посмотрите, мені борода посівила, 

Треба купити чорнила, штоби чорна борода бу

ла., 

Штаби мене дівчина любила. 

Вам., парібці, желаю все то, што я маю: 

Гачі .. бороду і красну жену молоду! 

А вам, дівки, желаю, што доброго знаю: 

Красного мужа як ружа, злого як поприга! 

А газднині дому, жеБЬІ ОД днесь до рака 

Сте колисали пророка! 

А вам, газдо, вінчую., жеБЬІ сте мали тілько гро-
~ 

шеи., 

Як по корчмах людей., 

І тільки яличок., як у лісі єдлиt.IОК! 

(віфJlеємську колядк-,V закінчують піснею) 
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Уж ся од вас одбераме., 

Бо далеку стежку маме. 

Возвистиме всім людям 

ШТО Христос родився нам. 
( 146) 

Вертеп 

з вертепом ходили КОЛЯДНИКИ. Ходили по дев"ять осіб: 

четверо пастухів, старий і чотири ангели. Пастухи були 

одягнені у старі кожухи, на головах мали бараниці, а в ру

ках палиці-кривулі. Ангели були в усьому білому, на пле
\1,lХ мали крила. Волосся у них було розпущене по плечах, 

а на голові через чоло була золота стрічка. Двоє ангелів 

носили вертеп. У хату насамперед входив перший пастух. 

Він заявляв про народження Спасителя. Поступово за ним 

у хату ВХОДИЛИ інші. Коляда відігравалась на язичії. 

1 ПАСТУХ: Мир вам братя! 
Ізвините., што так позновхожу і вас 

В неожиданом часу безпокою. 

ВЬІ мня ВОПРОЩ,ате: 

КТО я, ідошел одкуда? 

Пастир я із края Віфлеєма. 

Пас я 08СЧКЬІ на той околиці .. 
І віділ я велико€ чудо на ВЬІсоті. 

Віділ я, як небо отворилося, 

І показаЛ,lСЯ прекрасная звізда. 

Тота звізда ішла, прекрасно світилаl\ 

І просто над нашон стайньов стала. 

Дале віділ я, як з неба сходили 

Божія ангели .. во прекрасны�x піснях 
Бога славили. 

Од того я так настрашился .. 
Што оставил овечки 

І к вам попонаглялся. 

Не могу "ОХОПИТИ, 

ШТО буде со мною. 
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Но, што дашто сталося, 

Наперед чувствую. 

(входить старий) 

СТАРИЙ: 
Прийдете, синове, 

Я вам дашто скажу, 

О ТОМ, што на полі 

Сталося со мною: 

Спящий серед поля, 

Коли разсматриваю 

Чудесная свїтлость 

Явилася перед мною. 

І сей чудесний світ, 

Так настрашил мня дуже. 

Очі мні скакали, 

Не знав я сам себе. 

Когда опомнулся, 

сладкы�й глас небеСНЬІЙ 

Приближился ку мні, 

Як 6ыl шум прекраСНЬІЙ. 

От тогда ТОТЬ) глаСЬІ 

Всегда мні бринкают, 

Серце во двоє б'єт, 

Очі мні скакают ... 
Не МОГУ похопити, 

Что буде со мною, 

НО што дашто сталося, 

Наперед чувствую. 

(6 хату входить дРУ2UЙ nаст .. ух) 
2 ПАСТУХ: Отче мій, любезний, 

І я віділ тоже, 

Но похопити 

Не можу также. 

(в ,;'(ату' входять дальші nacтYXll: третій і чеверmuй) 

3 ПАСТУХ: Я із ТОГО мы�ло,' 
Што дашто сталося, 



Ібо наші овцы� 

Скачуть і веселяться. 

(під дверима чути спів анzелів) 

АНГЕЛИ: 
Слава во вишнім богу 

І на Землі мир 

Во человічи благоволеніє. 

4 ПАСТУХ: Что так сладко громчит, 
Аж любо слухать? 

То не могут Бы�ии 

ПУСТЬ) земны� глаСЬІ! 
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(noml~XY відчиняються двері, )' хату входять анzелu; во
ни зупиняються біля дверей; пастухи пада

ють на землю, Qнzелu співають) 

АНГЕЛИ: Не бойтеся, паСТЬІре, паСТЬІре, 

Радость вам ся віщает, 

І бо днесь вам родился, 

І з ДіВЬІ неділной, 

Із непрепорочной, 

АЛИЛУЯ,алилуя, алилуя! 

(один з анzелів підходить до пастухів, звертається до 

них) 

АНГЕЛ: Віфлеємськіє паСТЬІре, 

Про што сте ся так пострашили, 

Што сте всі на землю попадали? 

Бог нас послал к вам, 

штоБы� зме вам новину сказали: 

Што в той-то бідно й стайні, 

Де ВЬІ овечкы� нагнали, 

Народився Ісус Спаситель, 

Котрого ВЬІ долго ждали. 

ПаСТЬІре , горі вставайте, 

І скоро до Віфлеєма понагляйте! 

Там найдете малоє дітя у яслічках, 

Повитоє у пеленочках. 

СТАРИЙ: сынве,' пастые,' скоро вставайте, 
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АнгеЛЬІ-бо пришли, 

Віщуют спасеніє, 

Што 80 Віфлеємі родилея Месія .. 
Через котрого весь Мир спасется. 

4 ПАСТУХ: Возможно-ли то сльІшаны� глаСЬІ з Неба 
Нам донесли божія ангеЛЬІ? 

СТАРИЙ: Так єсть, мої любезныl,, 
Што з неба ангелы� прилетіли к нам, 

БіДНЬІМ радо,сть возвістити , 
Што во Віфлеємі родилея Месія, 

Через котрого весь Мир спасется. 

(анzелu ідуть до столу, кладуть вер'mеn на стіл) 

1 ПАСТУХ: Будь доБры�,, старенький, поведи нас туда, 
Да помолимся ЄМУ, і да поклонимея. 

СТАРИЙ: Ідем всі, СЬІНовя мої, до Віфлеєма. 
Гді родилея бог 80 плоті человіка. 

Най ОВЦЬІ наШЬІ тут будут, 

Доки МЬІ ходим. 

І да постережет тот, 

До КОГО МЬІ МОЛИМ! 

Да будет наш ПУТЬ богу угодніЙшим., 

3аспівайме собі гласом побожнійшим! 

(всі співають колядку, потім пастухи один за однlUi 

ідУlnЬ перед вертеп, вклоняються, клякають на одне ко

J1;HO і кожний пастух промовляє до .малятка, під кінець 

nідходum,ь і старий) 

1 ПАСТУХ: Дозволь, МИЛЬІЙ Спасителю, 
Нам бідним паСТЬІРЯМ .. 

Зближитися к твоїм яслам. 

Честь і славу оддати, 

Тобі ся кланяти . 
2 ПАСТУХ: Ісусе маленький, 

І я "РЬІШОВ сюда, 
Да помолимся Тобі, 

І да поклонимея. 

Один мой маєток, 



Любов к тому їмя, 

Да любов к Тобі 

Во мні утвердиться. 

3 ПАСТУХ: Ісусе солодкий, 
Щастя моєй жізні ~ 

Як прекрасно спочиваєш, 

На той-то соломі. 

Обойми мня, молю Тя 

Любезно, Ісусе .. і дай мі то, 

ШТО прошу од Тебе. 

Надежда єсть токмо імініє моє, 

То утверди во мні, 

Святий кріпкий боже! 

4 ПАСТУХ: Я убогий пасты�ь,' 
Но віру імію. 

Да во своєй вірі 

ПОСТОЯННЬІЙ буду. 

СТАРИЙ: Я стаРЬІЙ человїк, 
Уже много "рожил, 

Но таке, як нині" 
Я єще не віділ. 

Лежащий во яслах 

Солодкій Месія, 

Радость .. спасеніє 
І надежда моя. 

постарилы�й раб Твой, 

Тебі кланяюся. 

Молю Тя, да Тобою 

Весь Мир благословиться. 

Благослові нас, дай новоє щастя. 

Да прославляєм Тя 

Тако співающи! 

(всі Сl1;вl1Ю111Ь будь-як)' колядку) 

1 ПАСТУХ: (зверmllється до хатніх) 
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Християне віРНЬІ і РУСИНЬІ чеСНЬІ, КОТРЬІ сте нас во свой 

ДОМ ПРЬІНЯЛИ, j офіру на нашу церков дали, славте і ВЬІ 

'3 нами предвічного бога на многая і благая літа! 



204 

(всі співають) 

Многая літа, 

Благая літа, 

Во здравії, 

Спасенії ... (147) 

По щедруванню 

Коляду учили священик з учителем. Дійовими особами 

були: П'ЯТЬ пастухів і один старий дід - Кубо. Пастухи одя

гались у білі сорочки. По обох боках від плечей ДО пояса 

навхрест мали кольорові стрічки. Навколо стану - також 

КОЛЬОРОВИЙ пояс. Під сорочками носили чорні штани. На 

головах носили шапки - «чакови» З картону. На них з усіх 

чотирьох сторін були наліплені святі образки. В руках но-. . .. . 
СИЛИ ЛІЩИНОВІ паЛИЦІ, на КІНЦЯХ яких ПРИКРІплювали гру-

бий дріт, до якого були прив'язані дзвіночки (<<спїжаки» ). 
Дід Кубо носив кожух навиворіт. На 06ЛИLІчі - маска, 

борода і вуси З клоччя. Колядники носили з с()бою вертеп. 

Підходили ДО дверей хати і співали: 

Просиме МЬІ дозвоління, 

Господаря потішиння, 

Мало ся повесеЛ};fТИ .. 

Господаря ІІотіlllИТИ. 

Потім ДО хати ВХОДИВ перший пастух (u-<едРУВ{IЛЬ1-lUК або 

колядник). 

1 ПАСТУХ: ХРИСТОС раждається! 
ДОМАШНІ: Славіте єго! 

1 ПАСТУХ: Пане господарю, дозволите ся Hat\·f повесели

ти? 

ГОСПОДА.Р: Дозволиме, ДОЗВОЛИ~lе! 

Пастух дзеленчав дзвіночками. До хати ВХОJ~11ЛI'f дальші 

два пастухи і вітались: «Христос раждається!» .. на що до
машні так само відповідали: «Славіте єго!) Дllлі всі троє 

починають колядувати. 

Тріє царіє з Востока ПРИХОДJ-ІЛI1 .. 

Малому Ісусу даРЬІ ПРЬІНОСИЛИ. 
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Малому Ісусу шя покланяли , 
Слава во вишнім богу єму співали. 

Двоє пастухів, що залишались у сінях за дверима, разом 

з дідом Кубом співали: 

Слава во вишнім богу, 

І на Землі мир . . . 

1 ПАСТУХ: Хто там так крашьні шьпіват? 
2 ПАСТУХ: Може поступити на Землі. 
В хату входять решта пастухів. У сінях залишався сам дід 

Кубо. Оба пастухи, що входили у хату, разом співали: 

В Віфлеємі новина, 

Діва СЬІна зродила, 

Породила в благодати , 
Непорочна Діва мати, 

Марія. 

Породила на сіні, 

В Віфлеємськой ЯСКЬІні, 

Осиф Діву потішає, 

ПОБивати помагає, 

Марії. 

Коли закінчується пісня, Кубо з сіней стукає на двері.' 

КУБО: Отварте двері! 

1 ПАСТУХ: ОТВОР собі caM~ кідь єсь таКЬІЙ пан! 
В хату входить Кубо. Починає скакати ІІосеред хати, ля

кає дітей. Пастухи ОДИН за одним підходять ДО стола, перед 

вертепом клякають на коліно й звертаються до Ісуса: 

Ісусе, лежачий 

На житній соломі, 

Тобі вік, BiKOB~ 

Амінь. 

Під кінець старий Кубо віншує: 

Вінчую., вінчую, 

Щасливі швята, 
жеБы� вам остала дівка гру
ба. 
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А щаСЛИВЬІЙ НОВИЙ рік __ 
ЖеБЬІ вам ВЬІлетіл" 

А ші вам віншую, 

ЖеБЬІ сте мали тівко хлоп-
. 

Ц18, 

З пеца праВЬІЙ бік, Як У плоті стопців. 
А дівок, як на решеті дірок. 

А шї'м таке чудо не чул .. 
Як шя стало у суботу ве
чур.227 

Далі всі ХОДЯТЬ у колі ОДИН за ОДНИМ·, разом співаючи: 

Суботу з вечера 

З небеского двора 

пры�лии нам "овісти. 

Коли щедрувальники 

рям: 

А тепер вам наостатку 

Щиро желаєме, 

ЖеБЬІ сте шя добрі мали, 

Як в небі ангели. 

Же панна Марія 

Породила СЬІна. 

Як го породила, 

На шіні повила, 

Между БЬІДЛЯТ - В яслах 

Taf\.1 го ПОЛОЖЬІла. 
відходять, ще бажають господа-

За таТЬІ даРЬІ, што Cl~e нам 

дали, 

(беруть гроші із стола) 
ЖеБЬJ сте шя добрі мали. 

Останьте здраві. (148) 

227 « у суботу вечур» говорять, ЯКЩО Святий вечір припадав на суботу. 

Якщо він припадав на інший день .. то Казали на «неділю вечур» чи «поне-
. . 

ДІЛОК .. ВІВТОРОК, середу вечур ... » 
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РІЗДВО 

(25. ХІІ. с. СТ. - 7. І. Н. ст.) 

Різдво - кульмінаційний пункт великої містерії народ

ження нового бога, що заступив колишнього Дажбога і 

НИМ розпочинався НОВИЙ рік. В дохристиянському періоді, . . . 
в тому ж чаСІ, коли тепер християни ВІДМІчають день на-

родження Ісуса Христа, погани відзначали зимовий пово

рот Сонця, так звані Сатурналії, на почесть римського по

ганського бога Сатурна, бога посівів і плодючості, пізніше 

зрівняного з КРОНОСОМ, грецьким богом часу. Сатурн дбав 

про те, щоб на Землі був рай, а разом з ним і мир, свобода, 

радість і рівність. Свято Сатурналій відбувалось від 17 до 
23 грудня. Під час Сатурналій раби ставали свобідними. 
Мали навіть право разом сідати за стіл і стравуватися 

.. . 
з СВОІМИ панами, ВІДРОДЖУЮЧИ таким чином згадку про ко-

лишні часи золотої доби за панування бога Сатурна. 

З приходом християнства християни спочатку не думали 

про святкування річниці Христового народження. Їх· біль
ше цікавив день його смерті і день воскресіння. Біблійний 

звіт спрямований тільки на дві особи. Був ще єгипетський 

фараон, який відзначав день свого народження і робив го

стину для всіх службовців (Мойсей 40:20), та в часі Ісуса 
Христа відзначалась смерть Івана Хрестителя (Матвій 

14:6--11). 
Церковна історія зазначає, що перша історична згадка 

про святкування Різдва написана на папірусі і ПОХОДИТЬ 

з першого століття після народження Христа. 

Точна дата народження Ісуса Христа невідома. Першу 
. ~ 

неточну ВІСТКУ про иого народження приносять акти анти-

хїйських мучеl-lиків за цісаря Діоклеціана в Антіохії, якраз 

тоді, коли ці мученики святкували нар,одження Спасителя. 

Пізніше день народження Христа пов'язували з початком 

весни, ЯКИЙ" за юліанським календарем., припадав на 25 бе-
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резня, а на цей же день припадало й Благовіщення, тому 

Різдво перенесли на 25 грудня. Вперше .Різдво почали свят
кувати лише в ІУ столітті, коли вже були встановлені свя

та великодні, троїцькі (Русаля) та Епіфанії - Богоявлен

ня. 

На сході Різдво довший час святкували разом із Богояв

ленням 19 січня за новим стилем. 
За Епіфаном, Христос народився в одинадцятий день мі

сяця тибі (січня). Цю дату гострій критиці піддав папа 
римський Юліус І (337-352) і прихилився до того, що 

правдоподібний день Христового народження є 25 грудень. 
Цей день святкувався як день повороту (ніби народження) 

непереможного СОНЦЯ (Діез імвіктіс Салис), КОЛИ воно 

знову починало набирати сили. І так вшанування Сонця 

одночасно було вшануванням нового хліборобського року, 

що починається з поворотом Сонця навесні і з ним пов'яза

них різних магічних дій обрядовості, що мали забезпечити 

у Новому році добрий урожай, приплід худоби. 

Наступник Юліуса І папа римський Либеріус у 354 році 
завів святкування на 25 грудня для усієї західної церкви. 
Мотивом заведення цієї дати для святкування народжен

ня Христа було те, щоб цим християнським СВЯТОМ прикри-
•• • • W \J 

ТИ ТОДlШНІ погаНСЬКІ свята, ЯКІ якраз в цен грудневии час 

святкувалися у багатьох країнах. В той час ЄГИПТЯНИ слави

ли Озеріса - бога Сонця, персіяни Мітру - бога світла. 

Поганські римляни святкували «Сатурналії» - поворот 

Сонця (Наталес інвікті Соліо). Германські народи кінцем 

року засвячували Сонцю «святі ночі» - Вигі Нахтен, з 

якого пізніше вийшло Вайнахтен, словацьке В' яноце. 

Наші поганські предки влаштовували свято на честь Ла

ди - богині сили, молоді, щастя й радості. Молодь тоді 

віддавалася розкішним забавам і свою богиню Ладу оспіву

вала колядами. Цю назву - колядки - пізніші христи-. . . . 
ЯНСЬКІ предки перенесли на ПІСНІ, щО ОСПlвували наро-

дження Христа. 

Євреї в той час відмічали якраз свято посвячення Єруса

лимського храму, яке було за Юди МакавеЙського. Це свя-
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то тривало ВІСІМ ДНІВ, а· називали иого також «СВЯТОМ 

СВЯТ». Євреї тоді вночі освітлювали свої житла. 

Всі ці колишні поганські свята світла й радості, крім ЄВ

рейського, замінило християнське Різдво, звичайно, там .. 
.... w 

де иого прииняли. 

Східна церква, йдучи за прикладом заходу, завела свят

кування народження Христа на 6 січня (Н. ст.), на римока
толицьке свято Епіфанії (Богоявлення). Східна церква са
мостійно почала святкувати ЙОГО аж коло 376 року. 

Різдвяний день у перших трьохстах роках, як наводить 

доктор теології, протестант Оскар Кулман, був невідомий. 

Аж у 336 році нашої ери він був затверджений як річниця 
Христового народження. У Візантії це сталося за Констян-

1'ина Великого - першого християнського володаря. Точ

нішу дату народження Христа намагались відгадати і деякі 

астрологи. 

На підставі Біблії, за тлумаченням пророка Даниїла, 

Христос мав народитися 1 жовтня 2 року перед нашою 
ерою. 

І цісар Констянтин ·ВеликиЙ з метою єдності країни хо

тів поєднати вшанування Сонця і панування християнства. 

Ось приблизно так було покладено основу святкування 

цього християнського свята. 

Різдво - одне з найбільших і І-Іайкращих СВЯТ, щО збере-.. .. . 
глося ВІД ДІда-праД1да 1 передавалася дальшим ПОКОЛІННЯМ. 

Це СВЯТО миру ~ спокою і радості, свято дітей, свято спога

дів про молодість, родинне вогнище, свій народ. На різдвя

ні свята кожний старався бути вдома між своїми близь-. . 
кими, У своєму РІДНОМУ, теплому ГНІздечку, роздавати лю-

бов і ласку рідним: дітям, братам і сестрам., батькам. Кож-
• v • 

І{ОМУ ХОТІЛОСЬ хоч на хвилинку у тои час дивитись на СВІТ . 
очима ДИТЯЧИХ раДОЩІВ. 

Різдво, подібно ЯК і Святий вечір, було переІlлетене різ

ними звичаями, чаруваннями та повір'ями. В той день нічо

го не роблять, бо ж це свято з усіх СВЯТ. Навіть яєць не бе

руть з гнізда. Їдять лише те, що наварили і напекли на Свя
тий вечір. Тільки в декотрих селах варили пироги і ними 
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гостилися. На Різдво вже їли і масну страву, бо від Різдва 

починаються два тижні м'ясниць, коли церква дозволяє їс

ТИ м'ясо навіть по середах і п'ятницях. 

На Різдво у Карпатах, коли вже все під снігом, села не

наче завмирали. Усюди тихо, а день був повен чарівних 

таємниць. у декотрих селах не можна було прилюдно на

пувати у потічку худобу, щоб її влітку ніхто не бачив на 

шкоді. Щоб у хату випадково не увійшла чужа людина як 

небажаний полазник, господарі, яким недавно отелились 

корови, вносили у хату телятко як домашнього полазника. 

Від самого ранку чарувалось. Як тільки люди вранці по-. 
вставали, намагалися не глянути у ВІКНО, щО вело на по-

двір'я, щоб влітку гайник не бачив їх на шкоді, коли випад

ково були б на людській паші чи зерні. Вся сім'я потім уми

валась з грішми, щоб протягом року вони у НИХ водилися. 

Господар не смів іти ДО стайні, поки не умився з грішми. 

Аж потім брав опалачку зотрубами, присолював і ніс у 

стайню худобі полизати, щоб йому зродилося багато зер

на. Також пастух не смів сидіти близько біля вікна, щоб 

його хтось не бачив з двору. Це із-за того, щоб він цілий 

рік міг попасувати свою худобу на чужому і щоб ніхто його 

не увидів. (149) 
І в Сук О В і люди не дивилися через вікно на двір, аби 

хтось з дороги чи від сусідів їх не побачив. Така людина 

влітку не могла б щось прин~сти З поля так, аби її хтось не 

побачив. (150) 
В декотрих селах із хлівка не випускали гусей, щоб вліт

ку вони не ходили шкодити. 

У Н о в асе лиц і господарі випускали худобу на по

двір'я, щоб її напоїти біля криниці, але спочатку перед 
..., u • • 

стаинянии ПОР1Г клали каструлю з вугликами та ланцюг 1 

через них переганяли худобу, щоб вона мала гострі ратиці 

і щоб влітку не залишалася на полі, а тяглася додому, як 

ланки у ланцюгу. (151) 
у Ч е р в о н і й В о д і селяни на Різдво весь день не дава

ли худобі води, 60, мовляв, велике свято цього не дозво
ляє. 
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К()ЛИ на Різдв{) Н(lварили пир()гів і Г()СП()Д<lР їх ів з миски" 
8:. • • • 

Т(.) іце 'j~lЛl1шав ІХ TLlM СТІЛЬКИ" СКІЛЬКИ Х()ТІВ мати в ЛІТІ на 

11 () Л і « f1 а к ~l ш і в »:! ~ ~ 3 ер на. (І 52) 
ЛkJДИ віРИЛ~1 .. ІЦ() Н,l Рі'3ДВ()" ЯК і в Il~lci інших Р()К()ВИХ свят 

(Благ()віщення.. Великдень.. РУС<.lЛЯ).. відtlИНЯЄТЬСЯ небо. 

На Різдв() у селян був неrlИС,lНИЙ стр()гий ]с1КОН: в Т()Й день 

В()НИ не відвідувались взаємн(). Вони вірили .. щО К()ЛИ У X~l
ту ПI1ИЙШЛ(1 llужа ЛI{)ДИН~l .. Tt) п()дібн() ЯК і }' Андріївський 
день .. Bt)Ha ПРИЙШЛ(,l з певним заМИСЛ(JМ щ()сь Ч,lРУВ<lТИ. Від 
Ч}'Ж()Ї ЛК)ДI1НИ се.ПЯНИН застерігав себе тим .. іЦ() ВР,lнці при
Н<.1СИВ У хату ~1Llле теЛЯТКt) (якщ() мав) і Д~lBaB йому з "ЇСТИ 
п()лазнича.~~t) l{e бул() З,lстереЖЛИВИf\,1 З,lсоб()м проти по-
.rtазників. ЯКll~() першим ПОЛ,lЗНИКОМ у хаті було теля, 1'оді 

вже не 3~lГР()ЖУВ(1ЛО якесь неЩ,lСТЯ, якби й випаДКl)В() 
~ ~ 

f1Рl111ШОВ хтось чужии. 

К()ЛИ H~l РЇJДВ(J У X~lTY прийшов не6аЖ,IНИЙ 110лазник .. чий 
прихід ~Iiг би принести якесь нещастя .. то газДиня або газда 
• • • a.J 

ІЗ гряди ШВИДКО ЗНІмали полазнича 1 переламлювали J10rtl 
Пt1Л~lзникові на голові .. приповідаючи: «Же6ЬІ ШЬІТКО пла-

.. '-' . ...., .. '-' 

не" што ся Мё1ТЬ стати у МОІИ ХЬІЖІ .. наи ся стане на ТВОІИ 

голові». (153) Малі хлопчики або дівчата .. що приходили 
«3ГОРИ» .. теж БУJІИ невїтаними полазниками. 

у Ч ,16 и н а х був випадок~ що на Різдво .. як у хату прий-
\J ~., 

шов чужии ХЛОПЧИК. газдиня на иого Пlджачку зав язала 

()бидва рукави мотузком" щоб пальці залишились в рука-
• (..,:11. • " 

вах 1 на ИОГО ГОЛОВІ розломила полазнича-ОШІП Я, припо-
. .. . ..... 

ВІВШИ «ШТО СЯ мать стати у МОІМ ДВОРІ, наи ся стане на 

ТВ()ЇЙ голові». (154) 
у Л і в о В і як полазникїв у хату приводили своїх овець, 

2~~ Ракаш - 18 снопів зерна. складених в копи навхрест. Подекуди ракаш 
на зивають «"fара~ик» або «~fандель». 

~2ц Полазнича - спеціальний малий x.Т"fi6. На відмін\' від полазничате-
01 

L)шіп'яте (\.Іабини) його пекли разом з краЧУНО~t і він мусив мати пару 

(Красний Брід). Інде цей хлібик називали «(боцманкою» (Рожківці) і пе

К.1Н його '3 трикутником всередині .. розрізавши на чотирьох місцях. що 03-

нача.l0 чотири сторони світу. Трикутник у «боцманці» .. 'Здається .. має по
\ОJ;ження у 8авілоні в тройці триголового бога. 
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щоб вони У них водились цілий рік. Ще перед тим, як го

сподар входив у стайню, він бажав худобі: 

Вінчvю вам, вінчvю~ 
wi -' 

На здрав"я, на щастя, 

На ТОТО боже народжіня .• 
ЖеБЬІ зме могли ТОТО боже 

Народжіня пережити, 

А ліпшого ся ДОЖЬІТИ, 

Здравше" веселіше. 
Од людей прязні, 

Од бога пожегнання. 

На полю уроди .. 
Дома приплоди , 
Слава Ісусу Христу. (155) 

Та на Різдво у хаті були вїтані полазники-вїншувальни

КИ, зокрема малі хлопчики, якщо вони приходили побажа

ти господареві і його сім'ї щасливого Нового року, добро

го здоров'я, багатого врожаю і приплоду на худобі. 

Христос раждається, чесний газда! 

ПРЬІШЛИ зме вам желати 

Зо серця із щирого, вас всіх поздравити. 

Желаєм вам, жеБЬІ вам росли 

Діти й ягнята. 

ЖеБЬІ вам ся годували 

Свині та й поросята. 

ЖеБЬІ ся вам ПЧОЛЬІ вели, 

Меду наносили. 

жеБы� ся вам на сінарні і пелевні 

ПОВНЬІ наповнили, 

ЖеБЬІ вам каравы� добрі ся доїли, 

жеБы� дітям на хліб масла 

Щиро намастили, 

жеБы� вам СОЛОНИН(l ') комина 

Нігда не виходила, 

жеБы� На смсреках помаранчі р()сли, 

ЖеБЬІ місто ДОЖДЮ П(tлінка падала, 

Та й нам НCtлійте до стакана. 

Христос раждається! (155а) 

••• 



Вінчую, вінчую, 

Як і ДРУГЬІ вінчували , 
ЖеБЬІ ВЬІ на тепер рік 

Зо штирома в<)лами ()рали. 

Кедь не 30 lllтирома, 
Та Х(,lлем i~j двома .. 
Же6ЬJ БЬІла піВНИІ~Я 

І стодола ПОВН,І. (156) 

• •• 
Вінчую вам Іцасливий НОВИЙ рік .. 
жеБы� вам ()ДfІ,lЛ .j пеца правий бjк. 

жеБы� сте М,1ЛИ тївк() дів()к" 

Як У решеті дірок .. 
Тельо хлопів, 

Як в стодолі сн()пів. 

Вінчую" biH'-IУК), 
Б() Н,і пеці К()Л(1чі чую. 

Ші ліпше Бы�'мM віНЧУВ(іЛ" 

Як бы�tм M їх К()luтувал. (157) 

8інчук) вам" вінчун.) 
Щасливий Н()вий рік, 

ЖеБЬІ LUЯ вам "jР()ДИЛU 

ПшеНИl~Я і біб. 

Сніп при СН()llі .. 

Вінчук) вам" вінчую, 
жеБы� ся вам к()р()вы� д()і

4

ли" 

А fl'-IОЛ ЬІ р()їл И" р()їл и" 

жеБы� ся вам Г(.)Р()Х Р()ДИЛ" 

А я же6ЬІ на НЬ()Г() Х()ДИЛ. 

Сію" сік)" посівню 

••• 
К{)113 при К()llі .. 

Ві] при B()"jj ... 

Г<l3ДU міджі В()'J3МИ" 

ЯК міСЯl~Ь міджі ]ВЇ"Jдами. 

( 15Н) 

••• 
жсБы� СЯ В,ІМ Р()ДИЛ() жит()" 

К()Н()llлі і лен п() к()ліН,t" 

жеБы� вас Г()Л()8сl не б()ліЛ'l. 

А ші В,ІМ BiHtIYK) .. 

Б() ни ст()лі (l(lлінку (ІУК)" 

Д як мі ] нєй не Д,lТС .. 
З НОВИМ р()к()м П()]ДР()ВЛЯК> .. Т,а "J ХЬІЖИ утікатс . ( 159) 

••• 
Вінчую вам т()т Н()ВИЙ рік .. 
Жеби B(jM Ї'j 11Cl~a ()Дllс;lЛ бік .. 
Зо шпаргетн трубн" 

Жеби вам БИЛ(l дівк" груБCl" 
А 'j цівки ПОЛ()ВИНК3 .. 

Жеби Ш(l вам ()ТСЛИJІU ТСЛИЧК,І. 
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А ші вам вінчую 

До стайні корову, 

А вашій газдині на руки дівку! 

На вашім столі червена ружа, 

Вашій дівочцj ШУВНОГО мужа. 

Шувного мужа та й потіхи, 

Винесь .. дівочко, 8инесь оріхи! 
Та ші вам вінчую, 

Бо на пецу колачі чую. 

Дайте мі з них покуштувати, 

Буду вам ліпше вінчувати! (160) 

••• 
Вінчую вам на тот Новий рік, 

Жеби ша вам оДвалил з пеца правий бік. 

А з комина діра, 

Жеби сте робили того року вешіля. 

Вінчую вам, вінчую 

На тот Новий рік, 

Жеби ша вам оДвалил з пеца правий бік, 

А з комина діра, 

Жеби сте мали здраве і широке коріня! (161) 

Коли на Різдво ДЗВОНИ закликали парафіян на відправу .. 
все крім хворих і дітей йшло у цей урочистий час на службу 

божу, 60 був обхід і мирування. 23() Жінки й діВ1.lата в деко

трих селах Спиша і Шариша на протязі всіх трьох днів різ

двяних свят одягались у обрядне вбрання, кожний день ін

шого кольору. У селі С у лин на Різдв() дівчата й м()лоді 

жінки йшли у церкву в чистому білому ОДЯ'3і: білих блуrJках 

і білих сук()нках. У перший день після РЇ'jдва (Jдягались у 

~_,o Мирування - церковний обряд, який священик "JдіЙСНl<lЄ на 'jaKiB\fCI~

ня літургії В ч~сі К()ЖН(JГ() велик()г() СВЯТ~ (Pi"JARO, Всликлснь~ Русаля). 

Атрибут мирування - ОЛИВО. МИРУВCJльн," ОЛИВ() твориться під кіНСЦI> ве

чірні перед кожним ВСЛJ1КИМ СВЯТ()М. На аналої вілfiУНUЄТhСЯ 1J()С8ЯЧСНВЯ 

П"ЯТИ хлібів .. ПllJСffиці" В.1на й олива. Останнім (()ЛИВОІ()) СВЯІЦСНИК П0ма-
. . 

'Jує ВСІХ ТИХ" хто fllДХОДИТ.> ДО HI>OI"'(). 
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червоний або рожевий колір, в другий день - ЙШЛИ У різ
нокольоровому одязі. У З а в а Д Ц і біля Налепкова дівча

та й невісти на Різдво йшли до церкви в одязі зеленого 

кольору, у перший день після Різдва у блакитному (синьо
му) одязі, а в другий день - у чистому білому крої. У 

Б а є р і в ц я х під час всіх трьох днів різдвяних свят жінки 

ходили у церкву в білих кожушках та білих спідницях. 

(162) 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ ПІСЛЯ РІЗДВА 

(26. ХІІ. с. ст. - 8. І. н. СТ.) 

Перший день після Різдва давно на Україні називали по

лагом Богородиці, а в лемків - «вимитаним дньом» тому" 
'101І • • • 

ЩО В тон день ДІвчата ПІСЛЯ винесення соломи з хати ВИМІ-

тали всяку нечистоту, про ЩО свідчить ряд повір'їв. 

Солому з хати звичайно виносили .. 'осподарі і несли її за 

хату. Потім частину соломи несли кудись на поле, частину 

залишили під квочки, щО будуть квакати навесні, а третю 

1.lастину несли у сад, де соломою зв'язували фруктові дере

ва, щоб вони рясно родили. При цьому господар вигуку

вав: «Гибай на СЛИВКЬJ! Гибай на ГРУШКЬІ! H,t ябка гибай!» 
Той, хто виносив солому., не смів скоріше п()вернутися до 

хати, ніж вона не була позамітана. (162) 
у В а рад Ц і найстарша дівчина родини вставала завчасу . . 

рано, коли ще ІНШІ спали, виносила солому "3 хати на по-

двір'я. Там її чимось накривала, бо навесні її будуть вжи

вати при насаджуванні курей або гусей, щоб В()НИ добре си

діли і вивели потомство. Потім дівчина ззмітала хату ~ сміт

тя відносила на город чимдалі від хати і Ta~! гоЙкла. З ко

трого боку бул() чути якийсь голос, '] ТОГО боку ніби прий
дуть до неї свати. (163) 
При ·JaMiTaHHi хаrtи у В а r р и н l~ і ГОСПОДІіНЯ казала: 

«Ідьте Блы�кьІ� ДО сусідовой ХЬІЖКЬІ!» А у Свиднику .. 
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відчинивши двері .. говорили: «Ідьте БльІхы� до ПОПО80Й ПЬІ
хы�» (164) 
У перший день після Різдва люди вже сміли взаємно від

відувати себе~ віншували собі ДО НОВОГО року та бажали 

собі всього доброго. Вже від самого ранку попід вікнами 

вигравали циганські муrJиканти. Дехто 3 багатших господа

рів кликав циган-музикантів до хати .. щоб йому ще й там 
заграли. 

Люди .. що відвідували сусідів або коли зустрічалися на 
дорозі чи коли йшли до церкви .. замість «Слава Ісусу Хри
сту» вітались «Христос раждаЄТЬСЯ!» .. ,а відповідали на це 
вітання словами «Слаеіте ЄГО!» 

Від обіду вже ХОДИЛИ віфлеємці з вертепом із чужих сіл. 

Їх ходило й по кілька груп. 
У різдвяні свята був гарний звичай, що лемки ПО сей бік 

Карпат як колядники-віфлеємці відвідували братів-лемків 

на польському боці. Михайло Куцер, 66-річний, походжен

ням із Светлиць .. розповідав: «Як 16-річний паробчак ХОДJ.:lв 
єм по коляді у тридцятих роках. Учитель БЬІВ ТОДЬІ Мороз 

із Чабин, ЯКЬІЙ наупражнював нас вертепну гру. На Різ

ство нас колядників із Светлиць привеЗJ1И до Міжлабо

pel~b" а зводти поїздом на польську Лемковину . Як '3ме 
ПрЬІШЛИ до Лупкова .. такой зме заколядували польським 
железнічарім і фінанці~1. Потім зме пішли на греко-като

лицьку фару до священика Грабця. По коляді змеходили 

штернадцеть днів по лемківських селах" як Лупків" Зубне .. 
Юскова В()ЛЯ та інші. Люди нам давали гроши польські і у 

американських валютах. Памнятам .. же за Н,lМИ, колядни
ками .. бігли босі дівчата 110 снізі. Час од часу -запікали босі 

ноги перед полумЙом .. што салало з глиняного пеца" а по
тім ]ясь бігли по снізі за нами. ТОДЬІЛЬ \1 тих лемківських 

~ 

селах ші Бы�ии такы� ХЬІЖЬІ - Н33ЬІвали їх ДЬІм"ЯНКЬІ. ДЬІМ 

не ііПОВ Їз ХЬІЖЬІ ДО комина. Він мав такой устя уловалі. 

Кідь Є~1 п()позерався Д(1 К(Jмина" та єм видів не6(). МЬІ .. ко-

ЛЯДНИКИ .. сяды�ьь зме спали на соломі». (165) Так колядува-
. ..,..,.. 

ли наШІ РУСИНИ у СВОІХ ()paT�b-ле~1КІВ. 

У перший день після Рі]два Н<lдвечір ]бирал()сь 15~20 
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колядників (кураторів) .. переважно літніх чоловіків і ходи

ли колядувати по селі .. збираючи гроші на церкву. У них 
був дуже гарний репертуар стародавніх величальних коля-

~ 

ДОК" пов язаних з дохристиянськими зимовими празника-

ми, щО TeIlep зосередились на різдвяні свята. В цих коляд
ках оспівувалась природа (Сонце" Місяць, зірки); в них ве-

. . .. . '-' 

личались господаРІ, ГОСПОДИНІ, ІХ ДІТИ - ДОНЬКИ И сини; 

оспівувалися пастухи, парубки, молодиці .. паничі, а також 
не забувалось і про співмешканців-жидів. 

Завдяки церковному обряду збереглись прапредківські 
.. . . . . 

звичаl '3 ПІснями-колядками .. ЯКІ в УСТаХ КОЛЯДНИКІВ у ЦІ зи-
мові святкові вечори СТВQрк)вали атмосферу РОДИННОГО 

щастя, переносили усіх у небуденний святошний світ. 

Надворі вже смеркалось. На подвір~ях то тут, то там ще 

стукнуло відр() об КОЛОДЯЗЬ: господарі ще напували худобу ~ 

а тут вже ЙШЛИ старі господарі - рокові rocTi2J1 в гуньках, 

в дрелихових ногавицях або холошнях і В бочкорах, щоб 

СВОІМИ колядками розвеселити господареву хату. 

КОЛЯДНИКИ як тільки ВХОДИЛИ на подвір"я, розпочинали 
...., . . ...,} .". 

колядку" звичаино колядку господареВІ" 1 идучи ПОДВІР ям І . . . . 
СПІваючи~ прямували ПІД ВIКіlа хати, де колядку ДОКІнчува-

ли. 

А ці дома Tы�~ пане господаР4t ці чуєш? 

Ей, ці чуєш" ці з МИЛЬІМ богом НО~ІУЄШ? 

ДО тебе ПРЬІШЛИ РОКОВЬІ гості" ці tIУЄШ? 
Ей, ці чуєш" ці з МИЛЬІМ богом ночуєш? 

РОКОВЬІ гості - колядничкове" ці чуєш? 

Ей~ ці чуєш" ці з МИЛЬІМ богом ночуєш? 

А ці нам ся даш повеселити" ці чvєш? .. 
Ей .. ці 'ІУЄШ .. ці З МИЛЬІМ богом ночуєш? 

Як ластіВОЧКаМ в стодолі .. ці чуєш? 
Ей .. ці чуєш" ці '3 МИЛЬІМ богом ночуєш? (166) 

~.~I Рокові rllCTi - кол.ядники .. що приходять завжди тільки РёJЗ У р()ці 

в рокове свято - Різдво. Звичайно це літні ЧОЛllвіки .. переважно ltePKOB

ники. 
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Господар ставав на дверях .. пускав колядників до хати. 
Перший КОЛЯДНИК поздоровляв: «Христос раждається!» 

А господар дому відповідав: «Славіте єго!» «Кажетеся ве

селити?» - запитував КОЛЯДНИК далі. «Кажеме, кажеме!» 

- звучало у відповідь. І тоді хата загриміла церковною ко

лядкою: «Рождество Твоє, Христе боже наш" возсія Миро

ві світ разума. Небо, звіДСЬІ служащиї і тебе видіти со ВЬІ

СОТЬІ Востока, Господи .. слава тобі ... » Потім рокові гості 

підряд співали світські колядки тим .. ХТО був У хаті: ГОСПО
дареві, ГОСПОДИI-Іі~ дітям. Якщо У хаті був і слуга-пастух, -

. . ~ 

СПІвали 1 иому. 
Господар почестував колядників горілкою~ а на закуску 

господиня подавала сиру й хліба. Господар потім давав 

гроші на церкву. Та траплялось й таке, що деКОТР~ІЙ госпо

дар не пускав колядників ДО хати. Тоді вони" повертаючись 

назад з-під вікон хат, ідучи вниз подвір'ям і Д(1рікаючи, спі

вали: 

Чув він, не ЧУВ tt та й не отворив" ці чуєш? 
Гей" ці чуєш, ці в гороздоньку .. в своїм Jl{)М(JЙК)' I-lОЧУЄШ? 
Та й не отворив, бо він не XOTiB~ ці ЧУЄLU? 

Гей .. ці чуєш .. ці в гороздоньку, в своїf\1 )ll)~10ЙКУ ночуєш? 
Бо він не хотів на церков дати" ці ЧУЄlU? 

Гей, ці чуєш" ці в гороздоньку, в своїм Д()~10ЙКУ ночуєш? 

(166) 

Між лемками Мсlйже в кожному укrаїнському селі до 

другої світової війни жила хоч би одна-дві ЖJ1дівські сім'ї. 

Декотрі ЖИДИ живилися сіЛЬСЬКІ1М г()(:подарством'І але 

переважна їх більшість крім господарств ~laIla [це корчму 

чи крамницю. Отже КОЛЯДНИКИ спїваЛl1 і J~ЛЯ ІІИХ. Жиди 

добре платили. Давали пляшк)' горі.ТІКИ., (lле 11 гроші на 
церкву. Лемки складали свїТСI:>кі КО~1ЯДКИ спеl~ільно ДЛЯ 

жидів .. у яких величали їхніх PUUl1fliB" співаJll1 про купців" 
про жидівську здібність. IlіКОJІИ щоб нагапати ЖІ1дам, що . . 
християни все ж taKJ-1 r-,·tають щось СПІЛЬН(JГО '3 ними: СПІЛЬ-

HOrl) бога, спільне святе n~lcbrvfO - С~тарий завіт, спільного 
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пророка Іллю, - рокові гості співали жидам канон з пана

ХИДИ, в якій славляться їзраїльтяни, їхній Мойсей, що їх 

визволив від єгипетського фараона. ВОНИ тоді співали: 

«Яко посуху піше шествовал Їзраїль і по безоні стопами го
нителя фараона ВИДЯ потопляєму воду, побідную піснь по

єм: воду прошед, яко сушу, і єгипетського зла ізбіжав. Їз
раїльтяне вопіявше: ізбаві і боргу нашему поєм». (167) Цю 
пісню ЖИДИ слухали з насолодою, бо розуміли, що вона 

славить їхнього давнього вождя Мойсея, який зумів виве

сти свій народ із рабства-неволі у єгипетського фараона. 

До півночі колядники пройшли усім селом. На кінець 

ІІРИХОДИЛИ на фару ~ щоб разом з священиком порахувати, 

скільки вони назбирали грошей на церкву. Через тиждень . .. , 
в неДІЛЮ священик називав у цеРКВІ ІМ я кожного жертво-

v у 

давця и суму, яку тои дав на церкву. 

Ще в недалекому минулому, в ті неповторні часи біди й 

голоду колядки були одинокою потіхою селян, які в коляд

ках взаємно віншували собі добра, здоров'І~, спокою та ща

стя. 

Згадуючи ракових гостей, перед нами постає картина 
. . , . 

СІчневого надвеЧІР я в глухому карпатському сеЛІ, до якого 

навіть не вела порядна дорога. По беріжках горбилися ста

рі дерев"яні хатинки, в яких у цей '-Іас блимали жовті сві

тилка гасових ламп. А в хатах - саморобні букові ліжка, 
• • •• у 

ДОВГІ лавки навколо СТ1Н, глиняна ДОЛІвка 1 великии глиня-

ний пец. А під стелею на нерівних стінах - від диму почор

нілі ікони сумно дивилися на гарну .. та жебрацьку іди-. 
ЛІЮ ... 

ДРУГИЙ ДЕНЬ ПІСЛЯ РІЗДВА 

(27. ХІІ. с. ст. - 9. І. Н. СТ.) 

На відміІlУ від католицької церкви, східна церква (як 

православна" так і греко-католики) святкує три дні (като

лики лише два) різдвяних свят. На другий день свят ОДНО-
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часно припадає і свято Стефана. 231а За легендою святий 
Стефан був покровителем дівчат. 2316 

В той день люди вставали завчасу, і в тих селах, де не ви

несли солому в перший день після Різдва, виносили її те

пер. Селяни виносили солому у сади і там її палили. Цього 

ранку в садах то ТУТ, то там на білому снізі палахкотіли 
. 

чеРВОНІ вогники. 

у Гос т О В И Ц я х солому не палили, тільки виносили її 

на подвір'я, де з неї робили перевесла і йшли у сад й 

обв'язували ними фруктові дерева, щоб вони добре роди

ли. В декотрих селах це робили у попередній день. (168) 
Після винесення соломи з хати селяни відразу ж її замї

тал и. У Р о ж ків ц Я Х, коли господиня замітала хату, 

хтось з домашніх її запитував: «Што робите?» Господиня 

відповідала: «Замїтам ГЬІД, БльІхы'' БЛЬІШИЦЇ, жаБы�' хро6а- , 
ків, жеБы� ту остало чисто-чистенько». (169) 

:!~I;I Стефан - апостол - першомученик християнської церкви. За цер

ковним тлумаченням його камінням вбили люди із синагог .. так звані лі
бертини киренеї олександрівці, які не терпіли мудрості Стефана із-за то

го, ЩО він жидам твердив: «Ви твердоші не Обрі]ані серцем і духом). 

В переносному 'Jначенні слова «бути не обрізаним серцем і духом» о'зна

чає, що ці люди нездібні правильно думати і говорити, слухати божу нау

ку і таким ЧИН()М не могли ані врятуватися. Жиди вважали це великою об

разою .. бо всі вони були обрізані. (Обрізаним новонароджений жид ставав 
членом обраНОГО народу. Обрї"Jання було знаком обрання і посвячення.) 

2)16 В декотрих наших селах на Стефана ходять Кtlлядувати тільки дівча

та. 

у кантоні Енгандин в Швейцарії в день Стефана зберігся звичай, коли 

діти з навколишніх сіл дотримуються старої традиції. Після обіду хлопці 

до 15 років ходять у вулицях Шулцу від хати до хати і всюди дістають від 

дівчат «пангрод» - БУХ(іНКУ хліба .. який спеціально приготовлявся для 
хлопців. Цей «ПtlНГРОД» спечений із звичайного тіста з домішкою груш, 

горіхів" розинок" мандалин. Якщо процесія хлопців прийшла ДО хати .. де 
мешкала ЇХНЯ ОДНt)КЛйСНИЦЯ" то дівчина ДC:tвала «пангрод» тому хлопцеві" 

котрий їй подобався. Той хлопець потім в поточному році ставав ї1' ()хо

ранцем і кавалером. Обряд віддання «хліба-пангрода») є урочистим актом 

і нерідко з початком знайомства кінчається шлюбом. (За газетою «МЛа

да фронта») з 15. ХІІ. 1948 р.) 
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в О л ь Ц і дівчина, після того як позамітала хату, сміття 

виносила на дорогу, щоб по ньому перейшли люди. Вона 

вірила, що буде мати стільки оглядників, скільки людей 

перейде по сміттю. (170) 
УРе ге т і в ц і дівчата виносили сміття на подвір'я і слід

кували, хто першим сяде на сміття: горобець чи ворона. 

Якщо першим на сміття сідав горобець, то дівчина вийде 

заміж за парубка, а якщо ворона - за вдівця. (171) 
Акт виношення соломи і замітання хати символізував 

вступ у НОВИЙ рік без старих гріхів (все спалював вогонь) 

і без всякої нечистоти (все вимітали з хати). Цей давній до
християнський звичай - обряд очищування вогнем від 

усього нечистого - у лемків зберігся ще донедавна. 

УКр а с ном У Б род і, коли замітали хату, питали то

ГО, хто це робив: «Што метеш?» А той відповідав: 

«Мету Блы�ьІI і БЛЬІшиці, 

І з капусты� гусениці. 

І снітей із пшениці, 

І ШЬІТКО плане». (172) 

Головним змістом другого дня після Різдва було вшану

вання пам'яті апостола Стефана. В декотрих селах в той 

день після обіду дівчата ХОДИЛИ колядувати. Вони носили 

з собою образ СВ. Стефана, а також ліщинові прути. Дів

чата ХОДИЛИ від хати до хати, співаючи щедрівки. Зупиня

лися під вікнами хат і просили в господаря: «Дайте нам бо

га славити!» Коли домашні дозволяли, дівчата під вікном . 
ВІншували: 

МЬІ, три кралі, ідеме к вам МЬІ зме три кралі здалека, 

Шестя, здравля вінчуєме вам. Здалека є цеста наша, 

Шестя, здравля вінчуєме вам. Од Віфлеєма аж к вам. 

з хати виходила господиня з «жохтарем» (дійником) 

з водою. _Вона кропила дівчат, щоб ЇМ добре доїлися коро

ви. Дівчат нагороджувала дарами, за що від дівчат одержу

вала ліщиновий прут. Ці прути господарі вживали тоді, ко-
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ли з худобою йшли на ярмарок, щоб її добре продати; ко

ли ними навесні перший раз виганяли худобу на поле, щоб 

вона була здоровою і швидко мала приплід. (173) 
У Б а є р і в ц я х дівчата в той день сходилися до одної ха

ти, приносили з собою ковбасу й хліб, парубки - горілку, 

і взаємно гостилися. (174) 
В декотрих селах 'старі куратори не ходили колядувати 

у перший день, а на святого Стефана. У Н и ж н і х Реп а-
"" ш а х колись давно разом з газдами ходив колядувати и свя-

щеник. За колядування попові давали по кірцеві зерна і КО

лот льону.232 (175) 

Колядки та колядування 

Колядки та колядування походять ще з поганських часів, . , 
коли наШІ предки двадцять п ятого грудня восхваляли по-

ганського ідола Коляду. Після прийняття християнства це 

поганське свято дістало інший характер_ Замість бога 
Коляди стали восхваляти Спасителя, та назва «коляда» так 

і залишилася в народі _ 233 

Інші дослідники говорять, що слово «коляда» походить . 
ВІД латинського слова «календе» , що першопочатково 03-

\J •• • •••• 

начало перІllИИ день у МІСЯЦІ, а ПОТІМ пеРШІ СІчнеВІ ДНІ свя-

та зимового повороту Сонця. Це СЛОВО перейняли наші 

слов' янські предки234 • 
Багато різдвяних колядок і різдвяних ігор: гра «3 ко-

. 
ЗОЮ», «туренком» ЧИ ІНШОЮ твариною - в декотрих селах 

збереглися ДО наших днів і сплинулись З м'ясничним обря

дом, з іншими масками, як наприклад, «старий і стара» (Га

нігівці), «бравт і бравтіяна» (Тихий Потік), «дідо і баба» 

(Ториски), «грубий Янко» та «груба баба» (Ольшавиця), 
«джяди-жебраки» (Великий Липник), «коза» (Гачава), 

2)2 Колот - в'язка, до якої входило 11 горсток льону. Це могло важити 

два КІлограми. 

233 Євген Фенцик, Літургика. Будапешт, 1878., стор. 333. 
234 Niderle'l Slovanske starozitnosti, Ч(lСТ. 11. стор. 242. 
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«жінка з ДИТИНОЮ» (Остурня, де ще донедавна парубки хо

дили збирати зерно і гроші в часі м'ясниць). В першопо

чатку цей звичай був звичаєм носіння новорічних дарів. 

В декотрих селах Свидниччини і Старолю60ВНЯНЩИНИ 
•• w • 

маски «коза», «туренко» та ІНШІ переишли до веЧlРКОВИХ . 
ІГОР· 

Церква вже у перших століттях християнства гостро за-

бороняла обхід у переодяганні за «оленя», «корову», «ко

НЯ» тощо. Таку заборону можемо спостерігати вже від V 
століття. Церква намагалась придати проводам з масками 

християнський характер. Звідти походить обхід на «Мико

ЛИ», пізніше Дід Мороз; гра з вертепом; три царі з звіздою 

тощо. 

На відміну від церкви, що забороняла у різдвяні свята 
..., 

маски, австрійський імператор Иосиф 11 заборонив коляду 
Богоявлення. Колядки - це обрядові пісні сучасних різ-

.. . '-' . 
двяних свят, але ІХНІИ КОРІНЬ сягає далеко ДО дохрис-

тиянських часів, коли ними наші предки оспівували боги

ню краси і молодості та покровителя матерів і сїм"ї. В цих 

давніх піснях оспівувалась природа, яка була життєдайною 

силою для хлібороба. Коли наші предки прийняли христи-
. . . 

янство, У «СВІТСЬКІ» колядки поступово почали ВПЛІтатись 

релігійні мотиви. 

В колядках наші предки створювали собі художні карти

ни, «мальовані» словом., в яких відбитий давній світогляд" 

побут і звичаї народу. 

Провідна ідея колядників - це., як вже згадувалось, ве

личання господаря, його сім'ї, господині, дітей, дівчат, си

нів, вдовиці., парубків, пастухів, слугів, коли У хаті такі бу

ли, панів та жидів. Професор о. Потебня в своїм «Обзорі 

поетичних мотивів колядок і щедрівок» писав: «Хоч деякі . ... 
поеТИЧНІ мотиви колядок 1 щеДРІВОК, УЗЯТІ З християнських . . 
легенд, не мають спочатку НІЧОГО СПІЛЬНОГО З величанням, 

..., • ""'.. • •• ;,j • 

проте и вони в знаЧНІИ МІрІ ПІдпорядковаНІ ГОЛОВНІИ меТІ 

цих пісень, а саме звеличання, піднесення особи, до якої 

зверенена пісня, його дому й всієї обставини., ДО ідеальних 

позицій, значення світового (сюди відносяться, напр.: 060-

15 А C'ste \'іtПl vїnSLJ j~m ... 
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ження, споріднення або заприязнення з божеством), ДО ви
сокого суспільного становища, до багатства, мудрости, по

божности, вдатности краси». 

Колядки господареві 

Ацідома, дома, господаренько? 

у світлонці сидить, червоні лічить, 

Ей, поверl-lИЙМО, повеселиймо 

Та ще й нам дасть по червеному . 
А ці дома, дома, СЬІнове його? 

у стодолі СУТЬ, пшеницю віють, 

ЕЙ,поверниймо, повеселиймо, 

Та ще й нам дадуть ХОЦЬ по мірочці. 

А ці дома, дома, невістки його? 

у світлонці СИДЯТЬ, кошулі ШЬІЮТЬ, 

ЕЙ,повеРНИЙМО,повеселиймо, 

Та ще й нам дадуть по кошуланці. 

А в тій свитлиці кедровий столик, 

На тім столику - ПОВНОЙОЧКЬІ. 

Перша повнойочка - СОЛОДКЬІЙ медок, 

Друга повнойка - варене ПИВО, 

Третя повнойка - ,варене вино. 

СОЛОДКЬІЙ медок - на челядоньку, 

Зелене вино службу СЛУЖЬІТИ, 

Службу СЛУЖЬІТИ, бога хвалити, 

Господарьові і господині 

На кажды�й вечур, на кажде рано. 

Та Бы�айй здоров, господароньку. 

Не сам із собою, із всім обходом, 

Із всім обходом, із МИЛЬІМ бог()м. 

Та дай ті боже ДОВГ()ГО віка, 

Довгого віка й щаСЛИВЬІ літа. (176) 

••• 
Ці дома, дома, пане господар, ці чуєш? 

Ей, ці чуєш, ці з МИЛЬІМ богом, ці з МИЛЬІМ богом ночуєш? 
Ці горазденько, твоє серденько, дома ночує? 
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Ей, ці чуєш, ці з МИЛЬІМ бог()м" ці З МИЛЬІМ богом ночуєш? 

На твоїм дворі ТРОЯКЬІ гості, I~i чуєш? 

Ей, ці чуєш, ці з милы�M богом, ці з милы�M богом ночуєш? 

Єден гостонько - ясне сонечко, дай боже! 

Дай боже, щастя, ЗДОРО8ЛЯ В тім домі! 

ДРУГЬІЙ гостонько - ЯСНЬІЙ місячок, дай б{)же! 

Дай боже, щастя, здоровля в тім домі! 

Третій гостонько - дрібний дождіЧtlК, дай боже! 

Дай боже .. щастя, здоровля в тім домі! 
А што нам скаже ясне сонечко, дай боже? 

Дай боже, щастя, здоровля в тім домі! 

Ой, скажу, скажу, як я там вы�ду,, 

Та я освічу ГОРЬІ-ДОЛИНЬІ, дай боже! 

ДаJI б()же .. щастя, ЗДОРО8ЛЯ в тім домі! 
А ШТ() там скаже ясны�й місячок" дай боже? 

Дай боже" щастя" здоровля в тім домі! 

Ой. скажу, СК<lЖУ ~ ЯК Я там зы�ду •• 
Звечера, зночі, коло півночі, дай боже! 

Дай боже .. щастя, здоровля в тім домі! 
А ШТ() нам скаже дріБНЬІЙ д()ждічок~ дай боже? 

Дай боже, .. щастя ~ здоровля 8 тім домі! 

Ой, СК(JЖУ .. скаж)' 'І як Я там піду, дай б()же! 
Трий рази у маю Д()ЩОМ полію, дай боже! 

Дай боже .. Щ,IСТЯ, здоровля В тім домі! 
Возрадуйтеся і вся земліl~Я, дай боже! 

Дай 6()же, щастя" здор{)вля в тім д()мі! 

жы�о-пшениІ~яя - в ЛУІ~і ТР,lВИЦЯ .. ДаЙ боже! 
Дай боже, щастя, здоровля В тім д()мі! 

А МЬІ ходиме .. бога просиме .. дай боже! 
ДаІЇ боже, Щ(lСТЯ ~ здоровля В тім домі! (177) 

••• 
Ці спиш, ці чуєш, пане господарь, ці чуєш? 

Ей, ці чуєш, ці з МИЛЬІМ бог()м У своїм домі ночуєш? 

Ой, гогы�, ГОГЬІ .. зябли зме в НОГЬІ, ці чу,єш? 

Ей, ці чуєш, ці з милы�M богом У своїм домі ночуєш? 

Кедь маєш сы�а,, накопли сы�а,' ці чуєш? 

Ей, I~i чуєш, ці з милы�M богом У своїм домі ночуєш? 
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Кедь маєш дівку .. най йде на горівку, ці чуєш? 
Ей, ці чуєш, ці з МИЛЬІМ богом У своїм домі ночуєш? 

ЯКЩО господар не пустив колядників }' хату .. щоб йоt\1У за
співати, тоді вони йому не дуже добре бажали: 

Ой, МЬІ із двора, вовці ДО двора, ці чуєш? 

Ей, ці з МИЛЬІМ богом У своїм домі ночуєш? (178) 

••• 
А ці дома єсь., пане господар, ці чуєш? 

Ці гораздонько, ваше серденько, дай же вам! 
І 

Мать наш господарь четире волыl, ці чуєш? 

четы�еe ВОЛЬІ і злаТЬІ рогы�, дай же вам! 

коравы� вам ся привороДили, ці чуєш? 

ШЬІТКЬІ теліЧКЬІ поприносили, дай же вам! 

КоніЧКЬІ ся вам привородили, ці чуєш? 

ШЬІТКЬІ конічка поприносили, дай же вам! 

ПЧОЛОЧКЬІ ся вам ВШЬІТКЬІ роїли., ці чуєш? 

З єДного пнячка по три РОЇКЬІ, 

ДО бужні свічки, дай же вам! 

Дай же вам ШУВНОГО хлопця, ці чуєш? 

А кедь не ХЛОПЦЯ, та холем дівча, дай же вам! 

Дякуєме вам за колядочку і вина бочку, 

А кедь не бочку, та гаргалочку , дай же вам! 
Зо всім домом, зос МИЛЬІМ богом, дай же вам! (179) 

••• 
Ішли колядниці колядувати, дай боже., 

Ей, дай боже, щастя., здравля в тім домі, 

Гей, бо они хотіли церков поправляти, дай боже, 

Гей, дай боже, щастя, здравля в тім домі! 

Пророкували., пророкували пророці , 
Што ся там стало во Віфлеємі в тім часі. 

Марія СЬІна, Марія СЬІна зродила, 

Красной дітятко, превеселятко повила. 

ОСЛЬJ на нього, ОСЛЬІ на нього ДЬІхали., 

АнгеЛЬІ йому 41 ангеЛЬІ йому співали. 

А МЬІ рождеНЬІ., а МЬІ рождены� ПРЬІходьме, 



Ісусу Христу, Ісусу Христу поклон оддайме. 

Ать дайте нам, дайте, што нам ~1aTe Д,lТИ., 

Бо МЬІ хочеме церков поправляти. 

Ці вівса, ці ГРОШЬІ, ці што сте ВОЗМОЖНЬІ. 
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(Господар обдаровує колядників, а вони дякують йому.) 

Дякуєме вам за ваШЬІ даРЬІ, 

Же сте нас так шувні обдарували. 

Тому газдові сто літрів вина, 

А той газдині на РУКЬІ СЬІна. 
А БЬІ сте собі за зле не мали, 

Же сте нас так шувні обдарували. 

(Коли КОЛЯДНИКИ виходили з хати, то ідучи дорогою ДО ін

шого господаря, співали:) 

Од єДного та й до другого, ці чуєш? 

Гей, ці чуєш, ці в гороздоньку В своїм домойку ночуєш? 

(Коли колядників у хату не пускали, тоді ВОНИ .. поверта
ючись назад з подвір'я, співали:) 

Чув він, а не чув, та й не ОТВОрИВ, ці ЧУЄШ? 

Гей, ці чуєш, ці в горозДоньку В своїм ДОМОЙКУ ночуєш? 

Та й не отворив, бо він не хотів, ці чуєш? 

Гей, ці чуєш, ці в гороздоньку В своїм Домойку ночуєш? 

Бо він не хотів на церков дати, ці чуєш? 

Гей, ці чуєш, ці в гороздоньку В своїм ДОМОЙКУ ночує.ш? 

(180) 

*** 
Защебетала ластовонька в тум домі 

Ізобудила господаренька: - Встань горі! 

Ать устань .. устань, пане· господар, ці чуєш? 
Ей, ці чуєш, ці з МИЛЬІМ богом ночуєш? 

Ідуть ДО тебе РОКОВЬІ гості, ці чуєш? 

Ей, ці чуєш, ці з МИЛЬІМ богом ночуєш? 
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-
РОКОВЬІ гості 'І колядничкове, ці чуєш? 

Ей, ці чуєш, ці з МИЛЬІМ богом ночуєш? 

Колядничкове-полазничкове, ці чуєш? 

Ей, ці чуєш, ці з МИЛЬІМ богом ночуєш? 

(Після нагороди колядників господарем, вони віншували:) 

Вінчуєме вам, пане господар, дай йому, 

Ей, дай йому щастя і здоров'я в ТУМ домі, 

АБЬІ сте БЬІЛИ веселенькії, дай йому, 

Ей, дай йому щастя і здоров'я в тум домі! (181) 

* •• 
Веселенькії та й здоровенькії, дай йому, 

Ей, дай йому щастя і здоров'я В тум домі. 

Наші гаЗДЬІ як стародаВНЬІ, дай йому, 

Дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

Бо в його домі сам злаТЬІЙ стул, дай йому, 

Дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

На тум столі крещаті паРТЬІ, дай йому, 

Дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

На ТЬІХ мі партах три чаші жовтії, дай йому, 

Дай йому, боже, щастя, здоров'я в тум домі. 

У ТЬІХ мі чашах ТРОЯКЬІЙ хосен, дай йому, 

Дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

Перший мі хосен - яра пшеничка~ дай йому, 

Дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

Другий ми хосен - багряной пірко, дай йому, 

Дай йому, боже, щастя, здоров'я в тум домі. 

Третій мі хосе" - зеленой винце" дай йому, 
Дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

3еленой винце та й на служеБКЬІ, дай йому, 

Дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

Багряной пірце - пану газдові, дай йому, 

Дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

Яра пшеничка на ПРОСКУРОЙКЬІ, дай йому, 

Дай йому, боже, щастя, здоров~я в тум домі. 

БЬІ са H'-lЖЬІвав, БЬІ здоров БЬІвав, дай йому, 



Дай йому, боже, щастя, здоров'я в тум домі. 

Не лем сам соБО8 - З гаЗДЬІНЬОВ свойов, дай йому, 

Дай йому .. боже, щастя, здоров'я в тум домі. 
Не лем з гаЗДЬІНЬОВ - з усьов челядьов, дай йому, 

Дай йому, боже, щастя, здоров'я в тум домі. 

Та й з усім ДОМОМ, та й з МИЛЬІМ богом, дай йому, 

Дай йому, боже, щастя, здоров'я в тум домі. 

Далі КОЛЯДНИКИ віншували: 

Наш пане газдо, з усім ТЬІ рости, 

Од рока до рака при щастю, при здрав'ю 

І при божськім пожегнаню! 

Дякуєме,дякуєме, здраві будьте! (182) .... 
В нашого rазди як стародавно, дай йому, 
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Ей, дай йому, дай йому, боже, щастя, здоров'я в тум домі. 

Як стародавно - там ЗОЛОТЬІЙ стул, дай йому, 

Ей., дай йому, дай йому, боже, щастя, здоров'я в тум домі. 

На тому столі крещені ПОРТЬІ, дай йому, 

Ей, дай йому, дай йому .. боже, щастя, здоров'я в тум домі. 
На ТЬІХ мі портах три чаші жовтії., дай йому., 

Ей, дай йому, дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

В першій мі чаші - багряной вино, дай йому, 

Ей, дай йому" дай йому, боже, щастя, здоров"я в ТУМ домі. 

Багряной вино богу на (о )фіру, дай йому, 

Ей, дай йому, дай йому, боже., щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

В другой мі чаші - яра пшеничка, дай йому, 

Ей, дай йому, дай йому, боже, щастя, здоров'я в тум домі. 

Яра пшеничка на проскуройки., дай йому, 

Ей, дай йому, дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

В третьой мі чаші - солодок медок, дай йому, 

Ей, дай йому, дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

Солодок медок - господарьові, дай йому, 

Ей, дай йому, дай йому, боже, щастя, здо~ов'я в ТУМ домі. 

БЬІ са наповав, БЬІ здоров БЬІвав, дай йому, 

Ей., дай йому .. дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 
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Ой, не лем йому - і його жоні, дай йому, 

Ей, дай йому, дай йому, боже, щастя, здоров'я в тум домі. 

Ой, не лем жоні - шы�кійй челяді, дай йому 

Ей, дай йому, дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

На тот НОВЬІЙ рук, на много року, дай йому, 

Ей, дай йому, дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

При відході з хати колядники віншували: 

Вінчуєме вам, пане газдо, 

Щасливі свята прежити, 

А других СЯ ДОЖИТИ! 

І щасли8ы�й НОВЬІЙ РУК. 

А в тім Новім році 

Много щастя, здоров'я, 

Не лем вам - і вашій жоні, 

І вшиткой родині. 

Многая і благая літа! 

(183) 

Під кінець колядники співали «Многая літ, благая літ ... » 

••• 
Дал панбіг вечур весеЛЬІЙ, 

На саМЬІЙ перед господарьові, 

А потім його господині, 

А потім його білій челяді. 
'"' 

Бы�аa ту матка Иосифова, 

Йосифові є наречена. 
Ішли три кралі ОД Востока, 

Кланялися славному роду. 

А щебеТО1l(ка защеботала, 

Пана господаря ДО ГОРЬІ знимала: 

- А устань, устань, пане господарь, 

На твоїм дворі велика радість. 

Велика радість .. єсть божа милость. 
Овечки ти са помножили .. 
По 6apaH()tIKY ПОПРЬІНОСИЛИ. 
3латы� рожеЧКЬІ, злата вовночка, 

Вам колядочка - нам вівса бочка. (184) 

••• 
Ать із гур .. із гур та й з полонии .. раненько, 
Ей .. раненько, по горах СХОДИТЬ соненько. 



Ать стоїть мі там зелеНЬІЙ явор, раненько, 

Ей, раненько, по горах сходить соненько. 

На тум яворі златі ретязі, раненько, 

Ей, раненько, по горах сходить соненько. 

На ты�x ретязах злаТЬІЙ бельчовик235 , раненько, 

Ей, раненько, по горах сходить соненько. 

у тім бельчові сам маЛЬІЙ господарь, чуч-беляй, 

Ей, чуч-беляй, сам маЛЬІЙ господарь, чуч-беляЙ. 

колы�алаa ГО ca~la П~ятниця, чуч-беJIЯЙ, 

Ей, чуч-беляй, сам маЛЬІЙ господарь, чуч-беляЙ. 

Обіцяла му третину світа, \Іуч-беляй, 

Ей, чуч-беляй, сам маЛЬІЙ господарь, чуч-беляЙ. 

Він ТОТО не брав та й не дякував, чуч-беляй, 

Ей, чуч-беляй, сам маЛЬІЙ господарь, чуч-беляЙ. 

Колисала го свята Неділя, чуч-беляй, 

Ей, чуч-беляй, сам маЛЬІЙ господарь, чуч-беляЙ. 

Обіцяла му "опіку світа, чуч-беляй, 
Ей, чуч-беляй, сам маЛЬІЙ господарь, чуч-беляЙ. 

Він тото не брав та й не дякував, чуч-беляй, 

Ей, чуч-беляй, сам маЛЬІЙ господарь, чуч-беляЙ. 

колы�алаa го божая Мати, чуч-беляй, 

Ей, ч)'ч-беляй, сам маЛЬІЙ господарь, чуч-беJIЯЙ. 

Побіцяла му цілий білий світ, чуч-беляй, 

Ей, чуч-беляй, сам маЛЬІЙ господарь, чуч-беляЙ. 

Він тота узяв та й подякував .. чуч-беляй, 
Ей, чуч-беляй, сам маЛЬІЙ господарь .. чуч-беляЙ. 
Як подякував та й твердо заспав, чуч-беляй, 

Ей, чуч-беляй, сам маЛЬІЙ господарь .. чуч-беляЙ. 
Вінчуєме вам, пане господарь, дай йому, 

Ей, дай йому, боже, щастя, здоров'я 8 тум домі. 

На много року та й на НОВЬІЙ рук, дай йому, 

Ей, дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. 

АБы� сте Бы�ии веселенкії, дай йому, 

Ей, дай йому, боже, щастя, здоров'я 8 тум домі. 

235 Колиска (з мадьярського). 
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Веселенькії та й здоровенькії, дай йому, 

Ей, дай йому, боже, щастя, здоров'я в ТУМ домі. (185) 

••• 
Ой, газдо, газдо, ставайте горі, 

Велика радість на вашім дворі! 

шы�кьІ� овечкы� ся ПОКОТИЛИ, 

шы�кьІ� ягнятка попры�осили •. 
Лем тота єдна мала баранка, 

Офіруйте го про єзулантка. 

На вашій груші кувик КУ8икать, 

Наливай, газдо, ДО погарика! 

На вашім столі є літер вина, 

Вашій невісті - на РУКЬІ СЬІна. 

На вашім столі добра "алінка, 
Вашому сы�овіi шувна фраїрка. 

у вашій загороді червена ружа, 

Вашій Ганічці шувного мужа. 

На вашім столі є міх пінязі" 
А старЬІЙ газда коло них лежить, 

На вашій груші кувик кувикать, 

Наливай, газдо~ до погарика! (186) 

••• 
При Дунаїчку на бережоньку, Дунаю" 

Ей, Дунаю, я о милім Бозі думаю. 

Їдуть мі ВЬІТТЬІМ Бы�тріi річеньки, Дунаю, 
Ей, Дунаю, я о милім Бозі думаю. 

Бы�тріi річеньки планічко несуть, Дунаю, 

Ей, Дунаю, я о милім Бозі думаю. 

Планічко несуть, буковий листок, Дунаю" 

Ей, Дунаю, я о милім Бозі думаю. 

БУКОВЬІЙ ЛИСТОК, яворув J1ИСТОК, Дунаю, 

Ей, Дунаю, я о милім Бозі думаю. 

За тим столиком сам МИЛЬІЙ господар, алилуй, 

Ей, алилуй, господи боже, помилуй! 

КнижеЧКЬІчитає, постыIлядає,, алилуй, 

Ей, алилуй, господи боже, fl0МИЛУЙ! 

А рустяног() - шість недільного, алилуй, 



Ей, алилуй, господи боже, помилуй! 

А великодного - сім недільного, алилуй, 

Ей, алилуй, господи боже, помилуй! 

А Петрового" коли кулького, алилуй, 

Ей, алилуй, господи боже, помилуй! 

А святой Марії - все дві неділі, алилуй" 

Ей, алилуЙ .. господи боже, помилуй! 
Вінчуєме вам, r13He господарь, дай й()му, 
Ей., дай йому .. боже .. щастя. здоров'я В тум домі. 
АБЬІ сте БЬІЛИ веселенькії, дай йому., 

Ей., дай йому .. боже., щастя, здоров'я в тум домі. 
Веселенькії і здравенькії" дай йому, 
Ей, дай йому .. боже .. щастя, здоров'я В тум домі. (187) 

••• 
Ворал "лужок понад садочок, 

Ей., ДЗВОНИЛИ чотири ВОЛЬІ, 

Чотири ВОЛЬ) .. чотири волы�' 

В чистім золоті ходили. 

Сама Пречиста му поганяла, 

Ей, дзв()нили чотири ВОЛЬІ., 

Чотири ВОЛЬ), чотири волыl' 

В чистім золоті ходили. 

Зародь нам, боже, троє насіння" 

Ей~ ДЗВОНИЛИ tlОТИРИ волыl' 

Чотири ВОЛЬІ .. чотири ВОЛЬІ" 

В чистім золоті ходили. 

Перше насіння - зима пшениця .. 
Ей, дrjВОНИЛИ чотири волы�, 

Чотири ВОЛЬІ .. чотири ВОЛЬ' .. 

В чистім золоті ходили. 

Друге насіння - яра пшеНИl.Я 'І 

Ей., ДЗВОНИЛИ чотири ВОЛЬ, .. 

Чотири ВОЛЬІ .. чотири волы�' 
В чистім золоті ходили. 

Третє насіння - пахнячий ладан .. 
Ей, ДЗВОНИЛИ ЧОТИрИ ВОЛЬІ., 

2ЗЗ 
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Чотири ВОЛЬІ, чотири ВОЛЬ) ~ 

В чистім золоті ХОДИЛИ. (188) 

Од єдного 

Та й до другого. 

Подьме мы� там" 
Чуєме там: 

Солодок медок 

Дарують нам. 

Колядки синам 

••• 
Чуєме МЬІ ту 

Доброго газду. 

Ей, рано, рано 

Перед зорями 

Раненько. 

(189) 

В мого газды� троє сы�ів,' сы�ове,' 
Ей, Cblhobe-вітязьове, вітязьове славны� суть. 

Мають они поле не зміряноє, сы�овеe 't 

Ей, Cblhobe-вітязьове, вітязьове славны� суть. 

Зміряли вни го копійочками" сы�ове,' 
Ей, Cblh()be-віТЯJьове, вітязьове славны� суть. 

Зорали вни Г() шабельочками, СЬІнове, 

Ей, CbI�lobe-вітязьове. вітязьове славны� СУТЬ. 
Та сяли вии яру пшеничку, сы�ове,, 

Ей, Cblhobe-вітязьове, вітязьове славны� СУТЬ. 

Яра пшеничка барз ся вродила. СЬІнове, 

Ей, Cblhobe-вітязьове~ вітязьове славны1 суть. 

Ідуть женчики, як дріБны�й дождік, сы�ове,' 
Ей, Cblhobe-вітязьове, вітязьове славны� СУТЬ. 

За ними снопыl' ЯКО звіздочкы�' сы�ове,' 
Ей, Cblhobe-вітязьове, вїтязьове славны� СУТЬ. 

Ідуть возичкы�' яко хмарочкы�, сы�ове,' 

Ей, Cblhobe-вітязьове, вітязьове славны� суть. 

Навозили вни, як зелений гай" сы�ове,' 
Ей, Cblhobe-вітязьове, вітязьове славны� суть. 

Вінчуєме вам з доБры�M здоров'ЯМ, 

Та на НОВЬІЙ рік, та на ДОВГЬІЙ вік, 

Вам колядочка - нам паліночкз. (190) 

••• 
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А ці дома суть ты�x дев'ять CbIHiB, CbIHOBe, 

Ей, сы�ове,' ты�x дев"ять сы�ів •• ТЬІХ дев'ять CblHiB, CbIHOBe? 
Дома ()ни суть - на пелевні в·ють. сы�ове,' 

Ей, CbIHOBe, ТЬІХ дев'ять сы�ів •• ТЬІХ дев'ять сы�ів •• сы�ове •. 
На пелевні суть - ЗОЛОТО віють. CbIHOBe, 

Ей. сы�ове •• ты�x дев'ять еы�ів •• TblX дев'ять сы�ів •• сы�ове •. 
Подьме же мы� к НИМ - заКОJ1ядуйме, CbIHOBe, 

Ей, CbIHOBe, ты�x дев'ять сы�ів •. ТЬІХ дев'ять CbIHiB. сы�ове •. 
Ачей нам дадуть в'ячку золота, сы�ове •• 
Ей, CbIHOBe. TblX дев'ять сы�ів •• ты�x дев'ять сы�ів •• CbIHOBe. 

Дали они нам в'ячку золота, сы�ове,, 

Ей, сы�ове •• TblX дев'ять CbIHiB, ТЬІХ дев'ять сы�ів,, CbIHOBe. 
Гей дали, дали, МЬІ дякували. сы�ове,' 

Гей. TblX дев'ять сы�ів •. ТЬІХ дев'ять сы�ів •• сы�ове •. (191) 

••• 
А ці дома суть ТЬІХ дев'ять сы�ів •• сы�ове,' 
Ей, сы�ове,, ты�x дев'ять CbIHiB. TblX дев'ять CbIHiB. сы�ове?? 

у маштальні суть, конічка чешуть. сы�ове •. 
Ей, CbIHOBe, ты�x дев"ять сы�ів,' TblX дев'ять CbIHiB .. сы�ове •. 
Подьме МЬІ ГУ НИМ, заколядуйме .. сы�ове,' 
Ей, сы�ове,' TblX дев'ять CbIHiB~ ТЬІХ дев'ять сы�ів •• сы�ове •. 
Чей Бы� нам дали єдного к()ня, сы�ове •. 
Ей, сы�ове •• ТЬІХ дев'ять CbIHiB .. ТЬІХ дев'ять CbIHiB, CbIHOBe. 

Они нам дали. МЬІ дякували, CbIHOBe, 

Ей, CbIHOBe, TblX дев'ять сы�ів •• ТЬІХ дев'ять еы�ів,' CbIHOBe. 
Дай же вам боже шестя, здоров'я в тім домі, 

Із милы�M богом, із в3шы�M ДОМОМ шеtlЯ, здоров'я .. дай 
боже! (192) 

Колядки дівчатам (донькам) 

А ці дома суть ТЬІХ дев"ять дівок .. дівучи, 
Ей. дівучи .. TblX дев"ять дівок .. ты�x дев'ять дівок, дівучи? 
У ком()рі суть. прядінчата В'ЮТЬ, дівучи, 

Ей .. дівучи, TblX дев'ять дівок .. TblX дев'ять дівок, дівучи. 
Подьме мы� гу ним, заколядуйме, дівучи, 

Ей .. дівучи, ТЬІХ дев·ять дівок, ТЬІХ дев"ять дівок. дівучи. 
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Чей Бы� нам дали по прядінчатю .. дівучи, 
Ей, дівучи, ты�x дев"ять дівок, ты�x дев'ять дівок, дівучи. 

Пішли МЬІ к ним, заколядували" дівучи" 
Ей, дівучи, ты�x дев"ять дівок., ты�x дев'ять дівок" дівучи. 

Они нам дали, мы� дякували .. дівучи, 
Ей, ты�x дев'ять дівок .. ТЬІХ дев"ять дівок .. дівучи. 
Дай же вам боже шестя .. здоров'я в тім домі. 
Із милы�M богом .. із вашим ДОМОМ шестя" здоров"я .. дай 
боже! (193) 

••• 
Д де же ви ТЬІХ дев"ять дівок" дівиці, 

Ей, дівиці, ты�x дев'ять дівок .. ты�x дев'ять дівок .. дівиці? 
У світлонці СУТЬ - хустонькы� шиють., дівиці, 

Ей, дівиці, ты�x дев"ять дівок, ТЬІХ дев'ять дівок, дівиці. 

Подьме же МЬІ к НИМ, заколядуйме, дівиці .. 
Ей, дівиці, ТЬІХ дев'ять дівок, ты�x дев"ять ДЇВt)К .. дівиці. 

Пішли они к НИМ, заколядували, дівиці, 

Ей" дівиці, ТЬІХ дев"ять дівок" ТЬІХ дев'ять діВl)К, дівиці. 

Они нам дали та й по хустонці" дівиці, 
Ей, дівиці, ты�x дев"ять дівок, ты�x дев'я"гь діВt)l<~ діВИІ~і. 

Гей дали .. дали - МЬІ дякували .. дівиці .. 
Ей .. дівиці, ТЬІХ дев"ять дівок .. ты�x д~в·яrгь ДЇВ(JК, дівиці. 

( 194) 

••• 
Пушли дівонці чижми купити, діВОНЬК(J, 

Ей, дівонько, гов(.)ри з нами, з К()ЛЯДlfИЧК(Jfvf11 .. 'гихонько. 

Єден купував., другий торгував" діВОІII:)К(l .. 

Ей" дівонько, ГОВt)РИ з НаМИ, з К()ЛЯДfJ~1\jК(lМl-f .. ТИХ()НЬК(). 

Пушли діванці сукню купити, I~i В()НЬК() ~ 

Ей, дівонько .. говори з нами .. з К()ЛЯДНИtlками .. 1·~1XOHЬKO. 
Єден купував" другий TOPГ)"BиB~ :~іВОНЬКt). 
Ей, дівонько, говори з нами" 'j К(JЛЯДНИЧК(jМИ~ l'~IXOHЬK{). 

Пушли дівонці хустку КУJ1ИТИ" J~iHO~lbK() .. 

Ей, дівонько" говори з нами, ] К()ЛЯДНИіIКа~1И" ТИХОНЬКt). 
Пушли дівонці перстень КУІІИТИ" дівоньк(), 

Ей, дівоньк()" говори ] .lа~tИ, ] КОЛЯДНИ'IК'lМI1 .. l~ИХ()НЬК(). 
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Єден купував, другий торгував, дівонько, 

Ей, дівонько. говори з нами, з колядничками" тихонько. 

Пушли дівонці вінець купити" дівонько, 
Ей, дівонько, говори з нами~ з колядничками, тихонько. 

Єден купував, другий торгував, дівонько, 

Ей, дівонько, говори з нами~ з колядничками .. тихонько. 
По твойой МИЛОСТИ, велика рости, дівонько, 

Ей, дівонько, говори з нами .. з колядничками. тихонько. 
Отцю-матері біля півночі, а чесні люди біля весілля. (195) 

Колядка дитині 

Там верх гори суть два яворы�' чучайся, 

Ей, чучайса, дітино божа, в туй колисці, беляЙса. 

На ты�x яворах - златі ретязі, чучайса, 

Ей, чучайса, дітино божа, в туй колисці, беляЙса. 

На ты�x ретязах - злата колы�ка,' чучайса, 

Ей, чучайса, дітино божа .. в туй колисці, беляЙса. 
В туй мі колы�цеe - пракрасной дітя, чучайся, 

Ей, чучайса" дітино божа .. в туй колисці, беляЙса. 
КОЛЬІШУТЬ ЙОГО три ангелове. чучайса, 

Ей, чучайса, дітино божа, 8 туй колисці, беляЙса. 

Єден му стоїть конець "ужок, чучаЙса. 

Ей .. чучайса, дітин() божа .. 8 туй колисці, беляЙса. 

Та тот му співать ангелську пісню, чучаЙС<l. 
Ей, чучайса, дітино божа, в туй колисці, бсляЙса. 

другы�й му стоїть против серденька. чучайса, 

Ей, чучайса, дітино божа, в туй колисці, беляЙса. 

Та тот му співать: - колы�меe дітя, чучайса, 

Ей. чучайса, дітино божа, в туй колисці, беляЙса. 

Третій му стоїть консць голо8ы�' чучайса" 
Ей, чучаЙса. дітино божа, в туй колисці, беляЙса. 

Та тот му співать: Нашой милости, чучайса, 

Ей, чучайса, дітино божа, в туй колисці .. беляЙса. 
В нашой милости, великой рости .. чучаЙса .. 
Ей, ЧУtІайса, дітино божа, в туй колисці, беляЙса. 
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Отцю-матері ДЛЯ помочі, чучайса, 

Ей, чучайса, дітино божа, в туй колисці, беляЙса. 

А чуджім людям для весілля .. чучайса, 
Ей, чучайса, дітино божа, в туй колисці, беляЙса. 

На тот НОВЬІЙ рук, на много року, чучайса, 

Ей, чучайса, дітино божа .. в туй колисці. беляЙса. (196) 

Колядки дівчатам 

Прало дівчатко хустку на леду, на леду, 

Гей, на леду, на поледниці, на студеной водиці. 

ПРЬІШО8 їдь ньому шварны�й молодець, на леду, на леду, 

Гей, на леду, на поледниці, на Істуденой водиці. 

Я тобі, дівча, хустку завержу , на леду" на леду, 
Гей, на леду, на поледниці, на ,студеной водиці. 

Я тобі, дівча, прайник завержу , на леду. на леду, 
Гей, на леду, на поледниці, настуденой водиці. 

Я тебе, дівча" на коня возьму, на леду, на леду, 

Гей, на леду, на поледниці, на студеной водиці. (197) 

МОТИВ КОЛЯДКИ - принесення дівчат в жертву землі: за

муровування ЇХ у великі будівлі, панських замках, каште

лях - з J~~lBHix часів зустрічаємо і в наших українських ба

ладах: 

Дівча русяве на воду побігло, 

Ей, вы�дьте,, ЛЮДИ, бога видіти. 

На воду побігло з двома ведрами, 

ЄДНО зачерло, друге не встигло. 

Друге не встигло, та й домів побігло., 

Та й домів побігло, вітцю повіла: 

- Ой, няньку, няньку, ШТОСЬ Бы�мM повіла, 

Штось Бы�мM повіла, што єм віділа. 

Уж ТОТО встало., што замуруване 

Дівчатко красне, як малюване. 

Із мура вы�лоo - ДО поля втекло, 

Долов личками ЇЙ СЛЬІЗЬІ текли. 



ЖЬІДИ то учули" міцно ся сняли, 

На огень, на ріджа когута клали. 

жы�ьІ� пекли когута" а соловей співав. 
ТОДЬІ она стане, як когут 3 ріджя злетить. 

Як з ріджя злетить, на ВЬІГЛЯД сяде" 
На вы�лядд сяде, з кры�амеe стрепле. 

Сталося чудо велике, чудо бог дав. 

КОГУТ ся стрепав, красні заспівав, бог дав. 

Із ріджя злетів, на вы�лядд ПРЬІсів, бог дав. 

Когут заспівав, ЖЬІД стопом став, бог дав. (198) ... 
ПорівнS1Й, боже, горы�, ДОЛИНЬІ, ровненько, 

жеБы� ся БЬІЛО по колядочці видненько. 

А ці видненько, ці не видненько, не дзбаю. 

Я свою милу по ГОЛОСОЧКУ познаю. 

А на горонькі два голобонькі к~'кають, 
Я свою миленьку по голосочку познаю. 

Кедь кукають, най кукають, я і так не дзбаю, 

Я СВОЮ милу по голосочку і так познаю. 

Алилуй, Господи бож~, помилуй! (199) 

Колядка юнакові 

Ой, у саду, в саду, винограду, радій ся , 
Ой, радійся, земле, сы�H БОЖЬІЙ народився! 

А у тім саді ДИВИЙ коник грає, радійся, 

Ой, радійся, земле, СЬІН БОЖЬІЙ народився! 

А хто ТОГО КОНЯ нихто не перескочить, радійся, 

Ой, радійся, земле, СЬІН БОЖЬІЙ народився! 

Лем токмо МОЛОДЬІЙ lванко236 перескочить, радійся" 

Ой, радійся, земле, сы�H БОЖЬІЙ народився! 

~.\~, 8живалось ім"я того ЮН(іка" якому колядували. 
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Іванко перескочил, сіделечко наклал , радійся, 
Ой, радійся, земле, СЬІН БОЖЬІЙ народився. (200) 

Колядка парубкові 

Добрі робив Губа, Губа, 

ПОКЬІ БЬІВ млаДЬІЙ. 

Прескакував БУЧКЬІ-КРЯЧКЬІ, 

шы�окьІI лаНЬІ. 
Лем то не уробив, 

Же ся не оженив, 

ПОКЬІ БЬІВ млаДЬІЙ. 

Тепер БЬІ ся Губа, Губа, 

Радо женити, 

Лем же го не хоче 

Жадна любити. 

Губа не мать СЬІна, 

ЖеБЬІ му ПРЬІніс пива 

З КОРЧМЬІ додому. 

Губові старому. 

Уж зме їли, уж зме пили, 

Уж зме ШЬІТКО Докончили. 

А ХТО ся нам радує, 

Та най нам дашто дарує. 

Або пива, або вина, 

Або паленого. 

А кідь нам не дате, 

Та ся погніваме, 

ШЬІТКЬІ горці потреплеме, 

Што на пецу мате. 

(201) 

Колядка пастухові 

Десь мі са взяла сіняя хмарка з-за горы�, 

З-за ГОрЬІ, горы�, за вы�окіi ГОРЬІ. 

За ТОВ мі горов крделець овець, з-за горы�' 

З-за ГОРЬІ, горы�, за вы�окіi горы�. 

За ТЬІМ крдельом білай югащя, з-за ГОрЬІ, 

З-за ГОРЬІ, горы�' за вы�окіi горы�. 
За ТЬІМ югащатом три прясна пов'язу, з-за горы�' 

З-за ГОРЬІ, горы�, за вы�окіi ГОРЬІ. 

За ТЬІМ пов'язом три труБы� жовтії, з-за ГОРЬІ, 

З-за горы�, горы�, за 8ЬІсокі ГОРЬІ. 

Перша мі сама - труба рогова, з-за ГОрЬІ, 

З-за ГОРЬІ, ГОРЬІ, за ВЬІСОКЇ ГОРЬІ. 

Друга мі сама - труба мідяна, з-за ГОрЬІ, 

З-за ГОРЬІ, ГОРЬІ, за 8ы�окіi ГОРЬІ. 
А третя мі сама - труба золота, з-за ГОрЬІ, 

З-за ГОРЬІ, ГОРЬІ, за ВЬІсокі ГОРЬІ. 



Як собі затрублю на ту рогову .. З-~jа ГОРЬІ, 
З-за горы�, горы�' за ВЬІсокі ГОРЬІ. 
Буде то чути третина світу, з-за горы�. 

З-за ГОрЬІ, горы�' за вы�окіi ГОрЬІ. 
Як собі затрублю на ту мідяну" з-за горы�. 

З-за ГОР'ЬІ, горы�, за вы�окіi горы�. 

То чути буде на полы� світа, з-за горы�, 

З-за горы�, горы�, за вы�окіi ГОРЬІ. 

Як собі затрублю на ту золоту, з-за ГОРЬІ" 

З-за горы�' горы�' за вы�окіi горы�. 
Чути то буде по цілому світу, з-за горы�' 

З-за горы�' горы�' за вы�окіi горы�. 
Попід небеса, аж на небеса, ей, боже, 

Ей, боже, боже, СЬІНУ муй любез~ы�,' ей, боже. 
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Чує там божа мамочка, што то за голосочок, ей, боже. 

Ей, боже, боже, СЬІНУ муй любезны�,' ей, боже. 

Спустила Бы� са дріБны�M дождіком, ей, боже, 

Ей, боже, боже .. сы�уy муй любезны� •• ей, боже. 
дріБны�M дождіком, білы�M колачиком, ей, боже, 

Ей, боже, боже, сы�уy муй любезны�,' ей., боже. 

БіЛЬІМ колачиком, ЗОЛОТЬІМ яблучком, ей, боже, 

Ей, боже, боже, сы�уy муй любезны�,, ей, боже. (202) 

••• 
Радуйтеся~ весельтеся. Што нам буде вівці пасти, 

8іфлеЄМСЬКЬІ часы�. І козы� яловы�. 

Пожегнав нам панбіг Купиме му гуню 

Нового югаса. І Бочкоры� но8ы�. 

Подьме же МЬІ ДО Віфлеєма, 
"" 
Иого пры�ітати •. 
ЖеБЬІ зме му М()ГЛИ 

Дашто дарувати. (203) 

••• 
Ей. кады�тадьІ •. ей, кады�та-- Ей, не Бы�ии ТО, ей, не БЬІЛИ 

ДЬІ. то, 

През тот гай, през тот гай, Ей .. не Бы�ии то {)вечкы�. 
Ка,ЦЬІ білы�й югас, кады� біЛЬІЙ Ей, лем то Бы�и,, ей, лем то 

ЮГаС, БЬІЛИ, 
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Вівці пас, вівці пас. 

А тота вдовонька .. 
Бідна сиротонька .. 
Остала ВДОВИЦЬОВ., 

Бідна голубонька. 

ПрекраСНЬІ діВОЧКЬІ, пре

краСНЬІ діВОЧКЬІ. (204) 

Колядка вдовиці 

Дай ї, боже., дай ї., 

ДоБРЬІконоплиска., 

БЬІ нам дарувала 

По дві повісмиска. 237 (205) 

Колядка панові 

На 3аріночку меджи водами, грай, коню, 

Ей .. грай, коню, пуд молоденьким панятом. 
Ой .. там мі пляше сивий коничок, грай, коню, 
Ей" грай" коню, пуд молоденьким панятом. 

Ой, пляш мі не пляш, сивий коничку, грай, коню, 

Ей, грай .. коню, пуд молоденьким панятом. 
Бо ти са попав вітязю в руки, грай коню, 

Ей., грай, коню, пуд молоденьким панятом. 

А кому-т()му - пану Янові,,23Х грай, коню, 

Ей, грай., КОНЮ, пуд молоденьким панятом. 

Йому обіцяли. дари давали, грай. коню, 
Ей, грай, коню., пуд молоденьким панятом. 

А ву" то не взяв та й не дякував, грай, коню., 

Ей, грай, КОНЮ" пуд молоденьким панятом. 

На 3аріночку меджи водами, грай, коню, 

Ей, грай, коню" пуд молоденьким панятом. 

Ой, там мі блискать ясна сабелька .. грай, коню. 
Ей" грай, коню., пуд молоденьким панятом. 

Блискай" не блискай .. ясна сабелька, грай, коню, 
Ей, грай, коню, пуд молоденьким панятом. 

Бо ти са попала вітязю в руки, грай, коню, 

Ей, грай, коню, пуд молоденьким панятом. 

~.l7 Повісмиско - повісьмо (звеличене). 
~ .. ~X Ім"я ТОГ() пана. якому співали колядку. 



А кому-тому - пану Янові~ грай, коню, 

Ей" грай. коню. [ІУД молоденьким панятом. 

Йому обіцяли. дapы давали. грай, коню, 
Ей, грай, коню, ПУД молоденьким панятом. 

А вун то не взяв, та й Ilе дякував .. грай~ коню" 
Ей, грай .. коню .. пуд молоденьким панятом. 
На Заріночку меджи водами. грай .. коню .. 
Ей .. грай .. коню .. ПУД молоденьким паНЯТО~I. 
Ой, там мі пляше красна дівочка, грай~ коню, 

Ей, грай, коню, пуд молоденьким панятом. 

Ой~ пляш мі, не пляш .. красна дівочко, грай, коню, 
Ей, грай .. коню .. ПУД молоденьким панятом. 
Бо ти са впала вїтязю в руки, грай, К()НЮ" 

Ей, грай .. коню" пуд молоденьким паНЯТО!\1. 
А кому-тому - пану Янові, грай, КОНЮ,., 

Ей, грай, коню, пуд молоденьким паJ.JЯТОМ. 
u 

Иому обіцяли~ даРЬІ давали, грай .. К()НЮ .. 
Ей, грай, коню, пуд молоденьким панятом. 

А вун ТО узяв та й подякував, грай, коню, 

Ей, грай, коню, ПУД молоденьким панятом. 

По твуй МИЛОСТИ, великий рости, 

На свадьбу проси отця-матірь для пом()чі, 

А чесним людям біля весіля. 

Дякуєме, дякуєме, здраві будьте! (2{)6) 

••• 
Меджи водами на 3аріночку, пане наш .. 
Ей, пане наш, будь ласкавенький та й в нас. 

Грає му там сім коніченьку, пане наш, 

Ей~ пане наш" будь ласкавенький та й в нас. 

Ой, грай, не іграй сім коніченьку, пане наш, 

Ей~ пане наш, будь ласкавенький та й в нас. 

Бо ВЬІ са впали, ой, вітязьові, пане наш, 

Ей, пане наш, будь ласкавенький та й 8 нас. 

Ой, вітязьові - пану 8асильові,239 пане наш, 

ЕІІ .. пане наш, будь ласкавенький та й в н·ас. 

~~9 Ім"я того пана .. якому співали колядку. 
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Меджи водами на 3аріночку, пане наш, 

Ей, пане наш, будь ласкавенький та й в нас. 

Грає му там красна дівочкаot пане наш ot 
Ей .. пане наш .. будь ласкавенький та й в нас. 
Ой, іграй" не іграй, красна дівочко" пане наш ot 
Ей" пане наш .. бvдь ласкавенький та й в нас . 

.І 

Бо ТЬІ са впала., ОЙ., вітязьові, пане наш, 

Ей, пане наш, будь ласкавенький та й в нас. 

Ой, вітязьові" пану Васильові " пане наш, 
Ей, пане наш, будь ласкавенький та й в нас. 

Вінчу€ме вам, пане легіню, щастя .. здоров'я, 
Щасливий НОВИЙ рук на многая і благая літа., 

Пожити добрі до старости. (207) 

••• 
В нашого пана, як стародавно" буг му дав, 

Ей, буг му дав, не позавідуйте, панове братя, буг му дав, 

В нашого пана золоті коники, буг му дав .. 
Ей .. буг му дав" не позавідуйте, панове братя, буг му дав, 
В нашого пана золоті БОЛИЧКИ, буг му дав, 

Ей" буг му дав, не позавідуЙте .. пан,ове братя, буг му дав., 
В нашого пана золоті коровички, буг му дав" 

Ей, буг му дав, не позавідуйте, панове братя, буг му Д,lВ, 

В нашого пана золоті гусочки, буг му дав, 

Ей" буг му дав .. не позавідуйте, панове братя, буг му цав .. 
В нашого пана золоті курочки, буг му дав ot 
Ей, буг му дав, не позавідуйте" панове братя .. буг му дав., 
Вінчуєме вам, наш пане, щасливі свята пережити .. 
Перші і другі, і щасливий Новий рУК. 

А в ТУМ Новім році много щастя і здоров'я" 
І вашій пані., і вашим дітям, аби сте пожили 

Усі на МНОГ,lЯ літа! (208) 
(Співають «Многая літ, благая літ ... ») 

Колядки жидам 

Ці дома .. дома" наш пан урендаш .. 
МЬІ в тебе .. 



Просить тя рабин на бесідочку 

До себе. 

Ніт нього дома, у купецьтві вун Є, 

МЬІ В тебе, 

Просить тя рабин на бесідочку 

До себе. 

З купецьтва йде, сто волу жене, 

МЬІ в тебе, 

Просить тя рабин на бесідочку 

До себе. (209) 

••• • 
А в нашого Кмітя трьоми синове, дай йому, 

Гей, дай йому .. боже, щастя, здоров'я 8 тім домі. 

Єден полетів в широке поле .. дай йому .. 
Гей, дай йому" боже, щастя, здоров"я в тім домі. 

Та він полетів у широке поле - під Боры�, 

Гей, під 60РЬІ зелены�, під ]елены� ЯВОРЬІ. 

Та він му доніс медяну голузку - під Боры�' 
Гей, під Боры� зелены�, під ]елеНЬІ ЯВОРЬІ. 

ДРУГЬІЙ полетів у широке поле, дай йому, 

Гей, дай йому .. боже, щастя" здоров'я в тім домі. 
Та він полетів у широке поле - під БОрЬІ, 

Гей, під Боры� зелеНЬІ .. під зелены� ЯВОРЬІ. 
Та він му доніс срібну галузку - під Борыl, 

Гей, під Боры� '3елеНЬІ, під зелень} ЯВОРЬІ. 

Третій полетів у широке поле, дай йому, 

Гей, дай й()му" боже, щастя, здоров'я в тім домі. 

Та він полетів у широке поле - під Боры�, 

Гей, під 60РЬІ ~JелеНЬІ, під зелены� ЯВОРЬІ. 

А ТОЙ му доніс ]лату галузку - під Боры�, 

Гей, під Боры� зелеНЬІ .. під зелены� ЯВОРЬІ. (210) 

••• 
В нашого КОРtl~1аря СТt)ЯТЬ бочеЧКЬІ" дай боже .. 
Гей .. дай, боже .. щастя" здоров'я в тім домі. 
Стоять бочечкы� - у три шорочкы�, дай, боже, 

Гей" дай, боже" щастя., здоров'я в тім домі. 

А й ГУСОЧКЬІ - у три ШОРОЧКЬІ, дай" б()же, 

245 



246 

Гей, дай, боже, щастя, здоров'я в тім домі. 

Дякієме вам за ваШЬІ дары�' 
Же сте нас шувні обдарували. 

Тому газдові .СТО літри вина, 

А тій газдині - на РУКЬІ СЬІна. (211) 

*** 
Козу, цапа удариме, 

Тобі кожух УШЬІєме. 

ТаКЬІЙ ДОВГЬІЙ і кудлаТЬІЙ, 

ОД ГОЛОВЬІ аж по п'ЯТЬІ. 

Галбу вина, галбу пива, 

Дашто печеного. 

А кідь нам не дасте, 

Та ся погніваме, 

ШЬІТКЬІ горці потреплеме, 

Што в миснику мате. 

А єден остав, 

Добрі він там достав. 

ЯК ГО КЬІЙОМ памацав, 

Легко він ся зобрацав. 

БіСОВЬІ чорти шувні грают 

А збойникім ребра ламают. 

(212) 
Наш бердарь дубом прыIікав-- Зашов ся до багача гріти, 

ся, 

Ішов ледом, ледом поковзнув- Сміються богаЧОВЬІ діти. 

ся. 

І балтину240 він стратив, 

І БОЧКОРЬІ замачав, 

Ой, ЯК же, ой, так же. 

На столі пшеничні калачі, 

Їдять їх великі багачі. 
Палінку сі попивають, 

З бердаря ся ВЬІсмівають, 

Ой, як же, ой, так же. (213) 

Не смійтеся~ ВОРОГЬІ, 

Суть на пецу пеРОГЬІ, 
Ой, як же, ой, так же. 

*** 
Погнівавtя Губа, Губа, на свою жену, 

Же му дала кашу, кашу недоварену. 

А він ся єй опукал, аж МУ бріг папукал , 
Тому псу старому, тому псу старому. 

Уж зме їли, уж зме пили, 

Уж зме ШЬІТКО докінчили. 

240 Балтина - сокира. 
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Дай нам, боже, такого, T':lKOrO, 
пастыIикаa нового, нового. 

Дякуєме вам за ваШЬІ даРЬІ, 

Што сте таКЬІ богаТЬІ дали. 

ІІа бога вас поручиме, 

А останьте здраві! (214) 

Тихо, хлопці, тихо, хлопці, 
*** 

За сто злаТЬІ кепень214 но

сить. 

К тому двору ПРЬІступаЙте. За сто злаТЬІ, за баНКОВКЬІ, 

Бо в тім дворі гандляр БЬІвать, Бо то чисто баТЬОРОВЬІЙ. 241 

(215) 

Жартівливі колядки 

З тамтой страНЬІ ярка 

Зелена муравка, 

Там паСТЬІре , пастушкове, 
Їдять кашу з гарчка. 
Радуйтеся,паСТУlllкове~ 

Ісус ся народив, 

Як він ся народив, 

По той страНЬІ ярка, 

Зелена полянка, 

Сидять на ній пастушкове, 

Їдять кашу з гарчка. 
Бог нам ся народив, 

2~1 Кепень - пальто. 

241 БаТЬОРОВЬІЙ - дукатовий. 

Бочку вина купив, 

ВШИТКЬІХ С.ВЯТЬІХ почесту

вав 

І сам ся кус напив. 

Летить ангел з трубов, 

Трубить пану богу, 

ЖеБЬІ каЖДЬІЙ так повідав: 

- Хвала пану богу! (216) 

*** 
Бочку вина сплоДив. 

ШЬІТКЬІХ СВЯТЬІХ почесту

вав 

І сам ся кус напив. 

А мі уж не мав што дати, 

Та мі дав заТЬІЧКУ облизати. 

(217) 
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Колядк~ про Спасителя 

Ісус із дівы� народжеНЬІЙ .. 
Во яслі-соломі ЄСТЬ положеНЬІЙ, 

Котрому дали ЧИСТЬІ 11еленкы�, 

І тому співали - Ісус маленькы� •. 
ВОЛЬ, й ослы� Й()ГО загрівали, 

Сіно, солому - лерину му дали. 

Ой. сіно. сіно .. сячене сіно .. 
Котре то БЬІЛО подпоt.елене. 

Кликните ангелы� 1 небес соглаСНЬІ, 

А НЬ, .. люди. на ·jемлі пойте пісню прекрасну. 
Царіє .. труБЬІ .. князі, яrJы�~іi розумійте, 
Яко з нами бог. 

Вінчую вам щасливы� свята .. 
жеБы� сте мали вельо радости, 

А мало бопеети. 

К()па на копі .. а сніп на снопі. 
Скач Бы�Ікуy на теличку. 

Дякієме вам за вашы� даРЬІ. 

За то зостаньте здравы�. 

За то .. што сте нам дали. 
Дай же вам. боже. щастя много! (218) 

Дай бог щастя .. 
Тому дому. 

Мі)) співаме 

П,IНУ богу. 

М,іЛОМУ дітятку -
Христу - С·jУЛЯТКУ. 

Бетлегеме, 

Н,ІРОД земс. 

МЬІ ро]давамс 

••• 
БухтіЧКЬJ 

І яБЛОЧКtJ .. 

грушкы�

МеДОВНИЧКЬІ. 

За наше співання. 

За колядування, 

Дай бог Іцастя, 

Пожегнання! 

(219) 

••• 
К()жна еп()ха мала СВ()ЇХ богів. своїх СВЯТИХ~ ЯКИХ МUЛЮ-

8,IЛ,1 на ікони. Люди цих епох приносили своїм б(1гам жерт

ви .. боялися їх" кланялися ЇМ і ПРИСВЯЧУ8~lЛИ ЇМ колядки. 
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у дохристиянський період наші предки славили своїх бо

гів: Ладу" Коляду, Купала, Весну. Ярила .. Морену. Перуна 
та іНIIJИХ. Крім НИХ в колядках оспівували ще COHцe~ Мі

СЯЦЬ. дощ, яких господарі у піснях вітали як своїх дорогих 

«гостей»~ що мали забезпечити добрий урожай. приплід 

худоби. щасливе подружжя. В колядках бажали lцастя го-. . 
СПОД(ІреВI, Г()СПОДИНІ. ДOHbKaM~ синам. ВДОВИЦЯМ. лицарям-

w 

переможцям. панам. але и жидам. про що говорилося ви-

ще. 

Багато світських колядок 'J дохристиянськог() періоду 

століттями набирало християнські прикмети і в такому ви

ді дійшли до нас. Коли настала християнська ера. яка при

несла н(}вого бога - бога-людину. появилися християнські 

колядки. в яких вже оспівувався новонароджений Ісус .. 
його мати Марія. Осиф .. три царі зі Сходу .. ангели тощо. 
В сучасності. коли релігія поволі відсувається на другий 

план ~ замість колишніх наших віфлеємців дедалі частіше 

на їх місці виступають цигаНИ-КОЛJlДНИКИ~ які .. виспівуючи, 
• • w •• • 

спотворюють РСЛ1ПИНІ тексти 1 все ВИХОДИТЬ КОМІЧНО. 

Та й сьогодні творяться нові колядки. Творить їх наша 

молодь. Замість возів. в·ячок. хустин. перстенів~ вина, 30-
• 

лота. lЦО входили У ЗМІСТ дохристиянських КОЛЯДОК. ]нахо-

ДИМО поняття автобус. назви модерних танців. замість бі,б

лійного Mi".C t IK8 Віфлеєма згадуються села й міста Пря-. 
ШІВЩИНИ. 

Нова КО.,1ядка - проnукт сучасності. Таку колядку наво

ДИМО нижче. l(с якась тирада. окутана вульгаризмами. Та 

як би не було - це віnБИТt)К сучасної. їдучої ДО «(модерніз

МV»). епохи . ., 

Новітня колядка 

Колядники: Христос раждається! 

І{омашні: Славіте ЕГО! 

КОЛЯДІІИКИ: К()лядувати ПО1ВОЛИТС? 

J!()~taIIJHi: П()зволиме" ПО·JВОЛИМС! 
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Колядуйте, лем шумии 

КОЛЯДОtlКЬІ нам заспівайте! 

Колядники: 3аспіваме, заспіваме, якы� хочете. 

І барз стары� і новы� учуєте .. 
Домашні: скады� стары�, скады� новы�, 

Хцеме знати, жеБы� знати, 

Як за них вам заплатити. 

КОЛЯДНИКИ: Но та стары� там зо Спиша ОД Любовні, 

3 Якуб'янох, З камюнкы�' J оряБины�, 
3 Литмановой, зо Сулина і старины�' 
Од ЛегнаВЬІ, з Матисовой і Липника~ 
Де тече уж Попрад - ріка ДОСТЬ Вt.~.Пltка, 

Де є Каче, Кеджельовка, МеджиБР(lдже, 

Де є Кремпах, і Гранастов .. ї 3аВ(lдже, 

Де Великий Липник з Фольварком дов·єдна, 

Кланяються ЧУДНИМ Татрам (JД �-1І)иД,lвна, 

Де Остурня, Годермарк і ЛюБИl.~ .. 
Де ся давно готовила СЛИВОВI1ЦЯ. 

3 тамады� вам заспіваме КОЛЯДОІІКУ, 
Пре вашу милу жену і діво'-l~У. 

А пре вас, flaH домашній .. як.~аlіновшу: 
Од Бардова, ОД СВИДНИК(і_ і DукіВІ~Я~ 

З ГYMeHHOГO~ і зо сниl-lыl і Jl(t6ір[~я. 

Од Стропкова .. ОД ЧсртіЖII()ГО, і стdрины�' 

Од Гавая, і Мальцов,\, і пt:'гриI-Iы�, 

Од Сташковець, OJ~ ОР.ПUВё:l .. '-іЙ ] JIюцины�, 

3 Орлика, і МИРОlu()ва, і J L~\..~PI~IIHbl. 

3 Пітровой, і З Ортутовой. 'J PCl\ICI'-ltНЬJ, 

30 ШашовоЙ. з КI1і1()ва і РУСЬК()11 Bo .. 1i~ 
Най вам буде ГHeCbK~I ШЬІТК() П<JДЛЯ вашой . 
ВОЛІ. 

Най вам ГУІІать у BaUJllX YUJ3X H31Ui пісні .. 
Най вам будуть і )'тіх()й B31IJ()11 жї]llі ~ 

кажды�й день і ПУ1tУІІГ 1~(iCTI) B'l~·1 B,lIU кат .. 
Же кто є то? вы� то ]нате - ваша жена! 

Чули зме (ll голос Іlерше: як cipeH~l! 
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Тепер вам, господарко! 

(Колядники співають пісні с(На Якуб·янськіЙ Кечері) та 

«Кто пиє З камюнськой щавы�)) 

На якуб'янській Кечері 

стары� бабы� пекли жаБы�. 

пры�nи 1 бобальками. 

З капустов і сливками. 

І 1 горохом і грулями.243 

З м·ядом, бобом, оріхами. 

З пірним ческом дожаткати, 

І перогиска з грушками. 

З варом гриБы� захлипали, 

Мужов з м'ЯДОМ помазали. 

жеБы� лем їх любовали. 

Як Бы�л конець вечері, 

8шы�коo стихло на Кечері. 

Кто пиє з камюнськой щавы�, 

Тому уж не треба KaBbl. 

Так гварили стары� люде: 

- Тому ЖЬІТИ добрі буде! 

Буде мати кров чистеньку. 

Дістане шумну дівоньку. 

Буде мати доБры� діти. 

Не будуть палінку пити. 

Хліба-СОЛОНИНЬІ мають. 

І lцавы� ся нахлипкають, 

Як Букы� повы�остають •. 

Тепер вам, дівчата! 

Од Бардова п{) Свидник. 

У автобуші великий КрИК. 

Не чуєш інше nем свіст, 

Пискають свой таиеltЬ - твіст. 

~ .. \ Картс.,пля. 
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Од Свидника по Стропков, 

В автобуші - менше слов. 

Гей! Там проситься дівча: 

Танцюєте ча-ча-ча? 

Зо Стропкова по Буковець, 

Жують собі люде перець. 

хлопці-дівкы� мають глайх, 

А вечур танцюють джаЙф. 

З Гуменного по СНИНУ, 
Не їдять уж свинину, 

ЖеБЬІ легко танцювали, 

Новий танець гали-гали. 

Од снины� аж по Ублю, 

Ox~ я тебе так люблю! 

Часто чути ті слова, 

То є танець «Боса-нова». 

А з Лабірце ДО ГаБУРЬІ, 

Там чардашовы� фіГУРЬІ. 
Хоч ЇХ мучит СИЛЬНЬJЙ СОН, 

Та танцюют - медизон. 

А чертіжняне вееелыl' 
До танцю суть барз еміль). 

Хоць і нога є в гіпсі, 

То зато дриндують - ліпсі. 

А бехеровляне самі .. 
Гварят, же знают шімі. 

На Дуяві і чардаш, 

З польками іде аж, аж .. 
Шапинець - маленьке село, 

Но зато там є весело. 

Чардаш, полька - їх танець .. 
До колечка як вінець. 

кожаllы� і Штефуров, 

Люблять танець із фігуров. 

Хоць БЬІ каждий мал манко, 

Їх танець є лем - танго. 



Од Собоша по Щавник 

Іші нихто не заник. 

ЖеБЬІ холем на двойку 

Не танцьовал си польку. 

Од Прешова ДО Вранова, 

Мода в танцьох цілком нова. 

Мусят мати малЬІЙ віс. 

Бо танцюють лем леткис. 

Од Татер аж по Вигорлат 
Румбу, самбу кажды�й знат. 

Пасонбоn теж знают. 

І слофокс затанцюют. 

Од Татер по Вигорлат, 

кажды�й танцювати знат. 

Так руського козака, 

Я к і того гопака. 

А тепер іщі BaM~ пане газдо! 

Мате вельо старости 

Од самой молодости. 

ХОЦЬ жена є і шумна, 

Але не барз розумна. 

В тім світі уж то так є .. 
Жена і мужа набиє. 

Кедь он на 8шы�коo лсм «гей», 

Не поставиться ДО нєЙ. 
Зато мы� вам радиме, 

МЬ' жену не судиме. 
Най буде кажды�й ХЛОП, 

Кедь треба - твердий як стовп. 
Жену свою най любит, 

За другы�аa не ХОДИТ. 
Кедь ма «іскушеніє», 

Най лем діти цілує. 

253 
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Тепер што найважніше, 

В щедры�й вечур мілійше: 

Слухайте пісні святі, 

соБы�иємM богаті! (220) 
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МЛАДЕНКИ 

( 28. ХІІ. с. ст. - 1 О. І. н. ст.) 

На північному Спиші в декотрих українських селах 

справляли звичай - «младенки». День Младенки244 був 

звичайний собі робочий день. Тільки в поодиноких селах. 

як Баєрівці, Шамброн та Тихий Потік, він був напівсвятко

вим днем. В цей день жінки урочисто одягались у білі ко

жушки та запинали білі хустини·- ішли до церкви на від

праву. Після відправи - по полудні парафіяни носили свя
щеникові «сипку»24~. 

Тимчасом молодь біля одинадцятої години до полудня . .. 
сходилась серед села 1 домовлялась, на ЧИІХ то санях ЦЬОГ() 

року будуть кататися. Незабаром після домовлення приїз

дили дві фіри i'j саньми, МОЛОДЬ всідалась на них i~ весело 

співаючи., їхала гу~пяти за село. Цей 'jвичай - возіння на 

санях - мабуть заЛИUIИВСЯ тільки в селі Б а є р і в ц і на 

ПряшіВlцині. Він нагадує с()бою подібний 'J8ичай у росіян. 

де молодь 8 '-tзсі м'ясниць «каталась» на санях по сусідніх 

селах. 25t. ГУЛЯlfНЯ на санях 8 часі М~ЯСНИЦЬ було також і в 

чехів. 247 

у Б а є р і в l{ Я Х В ТОЙ ДСllЬ парубки ходили Пtl хатах 

оперезані СОЛ()М'ЯНИМИ переIJеСЛ~lМИ. Вони пошвикували 

дівчат березовими прутиками" щоб дівчата були спритни

ми. 

у З а в а Д l~ і на СПИluі так()ж ХОДИJ1И П() хатах парубки 

«младенкувати» - веселити діВЧ~tТ. ХОДИJІИ J'1ИШС Д() тої 

~.ц Спогад про I~ (К)() \10Лt):1ців (мланеннів) .. яких. ](і .1СГt:НДОЮ. мав убити 

ц~p Ір()д, шукаюч~t між ними нового іrJР~ЇЛЬС.JКОГО царя Христа. 

:Ч~ Сивка (коБИЛИН(1) - повинне ві~1СИП(1ННЯ ]CrHёt СВЯll(сникові. 

~~" К. Г()ЛС"J()ВСКИЙ .. оБряды� rусской наР();tН(JЙ х()реОГРLlфИИ. 

~.p K~гcl Pcimal. Ccsky lid, 'tt ... 4~4. 
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МІЖСВЯТКИ 

(між 7. І. і 19. І.) 

Міжсвятки Є час від Різдва ДО Богоявлення - тринад

цять днів. Цей відтинок часу селяни назвали так тому, ЩО 

вони є між двома головними зимовими святами - Різдвом 

і Богоявленням. В цьому часі є два тижні загальниць, коли 

церква дозволяє своїм вірникам загалом ЇСТИ всі м'ясні 

страви навіть, як вже було згадане, у п'ятниці та в середи. 

В той час люди дотримувались різних повір'їв, також спо-. . . 
стеРІгали за погодою в УСІ дванадцять ДНІВ, починаючи 

першим днем після Різдва і кінчаючи днем Богоявлення. 

Яка буде погода у котрийсь із днів між святками, така буде 
•• IJ .... 

окремо в кожному МІСЯЦІ, якии припаде на призначении 
. . . 

день, починаючи першим днем І першим МІсяцем у РОЦІ. 

Перший день після Різдва мав показати погоду, яка буде J 

у місяці січні. Якщо перший день буде гарний, то й цілий 

місяць січень буде теплий і грітиме сонечко. А якщо пер

ший день між святками буде похмурний і йтиме сніг, то бу

де такий і січень. Другий день мав показати, яка буде пого

да у місяці лютому. Третій - яка буде в березні. І так кож-
у. • • '-І. 

нии день МІЖ святками показував ВІДПОВІДНИИ МІСЯЦЬ року 

аж ДО місяця грудня. (222) 
За повір'ям у мїжсвятках не можна було виконувати такі 

роботи: 

- Не вільно було прясти, Щ(1б не П,ідав град (Рафаївці): 

- Не пряти~ не мотати ниток на мотовило і золити пря-

дeHe~ щоб вовки й смерть не заrv10талися до села. Також~ 

щоб коритцята цілий рік не БУЛl1 ІІорожні, гз]диня випря-. .., . 
дала нитку Зlпак 1 прив язувала 11 на ГРЯДІ, де давно К.пали 
коритцята з мукою (t-Іабини); 

- Дітям не вільно було їсти хліб на дв()рї, аби вовки не 

з'їли худоби (Красний Брід); 
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- Люди нічого не сміли ЇСТИ на подвір'ї, аби птахи не 

«ПИЛИ» зерно (Олька); 

- Не варити стеранку , щоб не падав град (Суків); 
- Коли селяни ішли на друге село або кудись інде, не 

можна було брати з собою кусник хліба, щоб цілий рік був 

достаток. 
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v 

НОВИИ РІК 

( 1. І. с. СТ. - J 4. І. н. ст.) 

Напередодні Новог() року15() М(lЛОДЬ влаштовувала музи

ку З танцями. Перед дванадцятою ГОДИНОЮ ночі гасять 

світло і всі очікують прихід НОВОГО року. Коли ГОДИННИК 

віді6'є дванаДI~ЯТУ годину" засвічують світло і оплесками 

вітають Новий рік. Присутні взс\ємно здоровляться, пода

ючи одне одному руки, взаємно обціловуються, бажають 

щасливого року, а в нім багато щастя і здоров'я. 

На Україні напередодні НОВОГО року святкувалося 

українське народне свято Маланки, що відповідає латинсь

кому Сільвестрові. 251 80НО було пов'язане з щедруванням .. 
перевдяганням за Маланку , Василька й діда, з веЛИКИМJ1 

гуртовими забавами ... ходінням з козою. 
На Кубані Маланку святкували 16-19-річні дівчата. 

СХОДИЛИСЯ п(} двадцять душ і З-Пllміж себе обирали одну 
•• •• r..J' •• w 

ДІВЧИНУ З BIHKl)M на ГОЛОВІ в гаРНІИ СУКНІ" давали ІИ в руки 

перев"язаний жмут сухих васильків і йшли щедрувати. Вхо

ДИЛИ ДО хати й починали співати: «Маланка х()дила~ Ва-
"'-1 сил ька НОСИЛ~l ... »-) .... 

у східній церкві на НОВИЙ рік ПРИП,lдає свято хрис-

~:'II У давнину НОВИЙ рік rвяткували 1 березня. Пі]ніше ЙОГО перенесли на 

І вересня. З ХУІІ століття НОВИЙ рік переклали на 14 січня за Н. СТ. Та в 

~екотrих селах ПРЯІlJ1ВІЦИНИ відмічак)ть і нині початок «індикаТ(l» або 

«нового літа» днем 1 вересня. ЦіЄI{) датсно ПОЧИНаЄТЬСЯ церковний НОВИН 

рік. В той час у церквах відБУВ(110ТЬСЯ відправи з м()литвами: « Благосло

ви .. Господи~ вінець літа благости твоєй ... » 

~.;;;l Сільвестер - остан.ніЙ день року несе ім~я папи римського Сільвестрз 

І. який помер у 335 р. 

~:': Євген Онацький~ Мала українська енцикл()педія~ стор. Н4Ч. 



261 

тиянського святителя Василя Великого. 253 ВОНО пов'я'Зане 

з кермешами .. що відбуваються по селах" де Василь Вели
кий є патроном церкви. 

На НОВИЙ рік рано вранці попід вікнами хат ходила, ви

граваючи, циганська капела. Дехто з селян запрошував ци

ган ДО хати, щоб музиканти грали і в хаті. Тоді домашні ра

ДО собі пританцьовували. Музикантів частували горілкою 

і нагороджували грішми (Красний Брід). В декотрих інших 
!J • 

селах цигани-музиканти ходили вигравати и ВІНlllувати з 

Новим роком вже на Сільвестра пізно увечері (Чабини). 

Крім циган-музикантів пізніше ХОДИЛИ віншувати й хлопці 

та парубки. 

у С л о в інк а х напередодні Нового року парубки ходи

ли «ПО бубнуванню». Вони були повдягані у вивернуті ко-.. . . 
жухи., в руках мали ЛІЩИНОВі ПРУТИ, а на них наВІшаНі ко-

ров'ячі дзвіночки. Парубки бубнували на округлих теп

шах, у яких газдині на Великдень пекли паски і дзеленчали . . . 
ПОПІД ВІкнами хат, СПІваючи: 

До шашу., дівчата до шашу, 

Будеме ее любить ДО часу. 

Єщи шаловочка не зишла, 

Уж ее наша любость рози

шла. (223) 

2~.\ Василь Великий народився у 329 або у 370 році в HOBOKeCё.lpiї. Він за 
походженням грек. Великим його називають через те, що він у своїй уче

ності був порівнюваний з патріархами" пророками .. апостолами" євангелі
стами. Свій маєток він роздав бідним християнам .. а сам пішов у пустиню. 
Ходив у чорній одежі, від чого пішла назва чернець. Уклав монашеський 

статут .. як повинні жити чеРНl~і. Такі чернці називаються василіянами. 
Василь Великий виступив проти аріянізму (нuвчання 'І яке заперечує бо .. 

жество Ісуса Христа). Він був архієпископом Кесарії Кападокійської й 

()дним із великих учених католицької церкви східнього обряду. 

На ЙОГО почесть був заснований василіянський ЧИН. Його ім"я також но
сили декотрі монастирі. Одним із них був і краснобрідський монастир

Монастир чину СВ. Василія Велик()го .. який іСНУВаВ до першої світової вій
ни, поки його у війну не зруйнували. 
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На Новий рік уранці господар прокидався, ЙШОВ по сві

жу воду ДО ярку, набирав її у відро, кидав туди дрібні моне

ти, і в тій воді з грішми милася вся родина (подібно як на 

Різдво), щоб У них водилися гроші цілий рік. Коли усі ло

милися, господар наливав у чарки для кожного члена роди

НИ, крім дітей~ горілки~ і всі бажали одне одному взаємно 

доброго здоров'я та щоб прибільшилась ЇМ крові. Потім 

господар брав із мештерниці крачун, вирізав із середини 

насіння (що там було з усього зерна) і часник, посипав 

отрубами й свяченою сіллю і ніс худобі. Господар не смів 
• \J • IJ • 

ІТИ дО стаИИl, поки не умився и не випив ГОРІЛКИ. 

На снідання газдиня варила з молока мачанку, до якої 

дробили зачерствілий хліб, що лишився від Святого вечо

ра. (224) 
На НОВИЙ рік палили солому, на якій під час різдвяних 

свят на столі лежав крачун. З краю навколо крачуна газди

ня відрізувала окрайчики і давала з'їсти кожному челядни

кові. (225) 
В Гос т О В И ця х брали із стола тієї вівсяної СОЛОМИ, на 

якій лежав крачун, і відносили ДО пелевні. Цю солому 

перемішували з іншою або із сіном - робили «стрясанки» 

- солом'ЯНУ мішанину - і клали на драбину худобі. (226) 
УКр а с ном У Б род і господарі на Новий рік виплачу

вали свої борги корчмарям-жидам, аби не залишитися 

в боргу і Ц наступному році ніколи не позичати. Щоб 60-
сорки не могли відібрати молоко від корів, коровам давали 

ЇСТИ сіль, що в ганчірці пеклася украчуні. (227) 
у З б о ю господар на Новий рік клав на пец стільки жа

рИН .. скільки у хаті було челядників. Чия жарина гасла, той 
челядник, за повір'ям, у наступному році мав умерти. (228) 
Коли на Новий рік селяни вставали з ліжка, ніхто не смів 

глянути у вікно на двір, щоб влітку гайник не побачив їх 

на шкоді. В ТОЙ день, як правило" селяни не відвідували 

один одного, щоб не бути полазником. Тільки в госпо

дарських справах, коли було потрібно "росити якоїсь по-. 
ради, чи щось позичити, ТОДІ У таких випадках селянин 

приходив під вікно хати і звідси говорив про свою річ. (229) 
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По інших селах полазників вітали, коли приходили тіль

ки чоловіки і то лише з нижнього кінця села. Дуже серди

лися, якщо до хати як полазник входила жінка. Де-інде . .. 
знов кликали ДО хати малих ХЛОПЧИКІВ з ВУЛИЦІ, ЯКІ вже 

вміли щось завіншувати віршиками. Але були й такі села, 

де на Новий рік міг увійти до хати будь-хто: чоловіки й 

жінки, хлопці й дівчата, молоді й старі - всі, хто бажав 

щасливого Нового року, щоб він був багатий, а господар 

мав добрий урожай та хороший приплід худоби, щоб 

справляли весілля, щоб усе В господарстві велося добре" 

щоб у хаті був спокій, а між людьми любов. 

Найчастіше віншувальниками були ХЛОПЧИКИ по 12-14 
років. ВОНИ увіходили ДО хати, ставали біля дверей або по

серед хати біля столу, поздоровляли господаря з Новим ро

ком, говорили віншувальні побажання. 

А я вам вінчую 

На тот Новий рік, 

жеБы� шя вам дав панбіг 

Другого дочекати: 

3 меншими гріхи, 
З велику радістю, 

3 божу милістю; 
При добрім здрав'ю 

Гойніше, спокійніше, 

Здравіше, урожайніше 

Років пережити. 

Од панів ласку, 

Од людей прязні, 

Од милого бога пожегнан

ня. 

Вінчую вам, вінчую, 

На тот Новий рік, 

жеБы� шя вам телили 

А я вам вінчую: 

Ту дочасно, а в 

небі вічно. 

жеБы� шя вам вели 

Телички, ягнички, 

Як в лісі єдлички. 

Хлопці - бобуляты�' 
Дівчата - кандраты�. 

А я вам вінчую, 

Як вам тамты� вінчували, 

Кед не штири ВОЛЬІ, 

Холем доБры� два, 

жеБы� шя вам тягла 

довга бразда. (230) 

• •• 
Бы�кьІ,' теЛИЧКЬІ, 
Як в полі ЄДЛИЧКЬІ. 

Вінчую вам, вінчую, 
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На тот Новий рік, 

ЖеБЬІ вам з пеца 

вы�етівB праВЬІЙ бік. 

А з комина-дюра,. 

ЖеБЬІ вам дівка остапа 

груба. 

Вінчую, вінчую, 

На ТОТ НОВЬІЙ рік, 

жеБы� вам панбіг дав 

ТОТО пережы�и,' 
А другого СЯ ДОЖЬІТИ. 

Гойніше, спокійніше, 

З меншим гріхом, 

Вінчую, вінчую, 

На щеща, на здрав'я, 

На ТОТ НОВЬІЙ рік. 

Щасливо пережы�и,, 

А ліпшого шя ДОЖЬІТИ, 

Гойніше , спокійніше, 

Вінчую вам, вінчую, 

На тот НОВЬІЙ рік, 

жеБы� вам вы�етівB 

З пеца праВЬІЙ бік, 

Вінчую вам, вінчую, 

Же дашто на пецу чую. 

КеБЬІ сте мі дали скоштува

ТИ, 

Ліпше Бы�мM знав вам вінчу

вати. 

(231) 

••• 
З векшы�M радостьом. 

Д к тому, што собі пожада

те: 

Щастя, здрав'я, 

Миле божське пожегнання. 

Ш ТИРИ вол ЬІ на дворі, 
А тристо златы� на столі. 

(232) 

••• 
Здрзвше, веселіше. 

Од пана бога ласку, 

Од людей прязні, 

На полю УРОДУ, 
А дома приплоду. 

Слава Ісусу Христу! (233) 

••• 
А з комина штруба, 

ЖеБЬІ вам остала 

Невіста груба. 

(234) 

Вітання НОВОГО року 

На Сабинівщині в українських селах Ганігівцях, Дрєни

ці, Лютині та ще в декотрих інших околишніх селах ще не 

'так давно справляли гарний звичай: вітання Нового року . '" . 
«НОВОРІЧНИМ копачем», щО НОГО молодь несла на ЯЛИНЦІ, 

ідучи вверх селом на Новий рік. 

Цей новорічний звичай справляли у різних селах в різний 
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ЛИ~ він брав ялинку і ра]()м з двома дівчатками~ що п()руч 

нього по боках несли менші ялинки., йшов горі селом. За . . . . . 
ними ІШЛИ ДІвчата двома рядами" а даЛІ - ІНШІ селяни. 

Процесія ішла повільною ходою і всі співали слугівську . 
ПІСНЮ: 

НОВИЙ POK~ НОВИЙ рок, 

І нова недзеля., 

Саднєм за столи~ок, 

Плац мі, газДинь моя! 

Плац мі, газдинь моя, 

Плаl~ мі ДО дудка, 

Бо я ці робила" 
Лем ші на мнє дупла! 

Плац мі" газДинь МОЯ" 
Плац мі д() таляра, 

Бо я ці робила., 

Ца ж мі розказаJlа! 

Далі процесія співала пісні релігійного характеру: 

Ішли три кралі '3 BOCTOK,l<j 

Цо шє кланяли сам()му богу, 

Нєшли оні му живу аферу: 

Міро, кадило і божу міру. 

Єще оні му больше далі" 
Же Криста-пана церквам 

. 
назваЛІ . 

Біля воріт на подвір"ях стояли селяни і діти" ДИВЛЯЧИСЬ на 

процесію. Парубок вклонявся ЇМ '3 ялинкою. Дорогою ДО 

процесії поступово приєднувалася дедалі більше селян" що 

ВИХОДИЛИ 3 п()двір"їв. Між тим на самому верхньому кінці 

села в хаті, де було домовлено прийняти процесію, дівчата 

готували гостину. Гостину приготовляли з продуктів., при-
. 

несених перед тим ДІвчатами. 

На верхнь()му кінці села, перед дверима" де було ДОМОВ

лено прийняти процесію .. процесія співала «Отче наш». 

Потім «пан» '3 «паничками», ЩО несли ялинки, а за ними 

дівчата й інші ЛЮДИ - усі входили до хати. Ялинку ставили 

на покуті. Т()дідівчата одна перед ОДНОЮ намагались зірва

ти букет пір~я із вершка ГОЛ()ВНОЇ ялинки, бо, мовляв, ота 

дівчина., що зірве букет" скоро вийде заміж. Панові та па

ничкам давали калачі-перці, щО БУJІИ на ялинках. Тим ча

сом сходилися парубки. ВОНИ., за звичаєм, намагалися 
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вкрасти маJ1ИХ «паНИLIОК». КО.ПИ парубкам це вдавал{)ся, 

дівчата як «ВJ1купне» мусили ставити літр горілки. Під кі

нець усі, хто T~lM був~ гостилися. На гостині не обходилось 

і без гарм()шки. (235) 
у Г ,1 ніг і в I~ Я Х «н()ворічний колач» носили одразу пі

сля обіду перед Н()ВИМ POK()~1. Пр()цесія носила три ЯJІИН

ки. Одну велику, що ~ягала аж до стелі. коли з нею увіхо
ДИЛИ ДО хати" і дві менші. Вс.пику Я.пинку ніс парубок, одяг

нений у чорне вбрання. На грудях мив прикріплене пірко з 

розмарину. Дві менші ялинки нес.ПИ дівчаТ,l. Вони були У 

білому вбраllні" на г()ловах М[lЛИ віl~КИ. 

Ялинку маїли так()ж на .~ижньому кінці села. Віти яли-
. " . 

нок прикрашали ПІР ЯМ" на ялинки ВІшали ХУСТlfни-шава-

ЛОБКИ та діВО\.lі парти. В хаті., куди мала прийти молодь з 

ялинками .. дівчата .. які не були залучені д() процесії .. готу
вали гостину; Т}'Т на відміну від ЛЮТ~1Н}I, де ІlрОДУКТИ при-

. . 
НОСИ~И ДІвчат~" продукти приносили ЖІНКИ. 

Молодь на НИЖНЬО~fУ кінці ВИХ()ДИ.па з хати й заводили 
• • w • 

реЛIГIИJfУ ПІСНЮ: 

Ішли три царі ] BOCTOKa~ 
Кланялися самому б()гу. 

Несли они му живу ()феру: 

Мір(), кадил(} і божу миру. 

Діва єдина ХРlІста Р()Дlt.па. 

І Спасителя свойго маєт. 

Гвізд" прешвітна ясно шьві
ТИJI,l .. 

Кед панна чиста сы�аa поро

ДІІла. 

Породила го во Віфлеємі, 

В убогой Ш()ПЇ" на подлой 
. 

С;13МІ. 

Коли ялинку ПРИНОСИ.J1И д() хати на веРХ.IЬ()МУ кінці села .. 
то старі жіНКJ1" щ() вже їх там очікували, оббирали з яли-. , . . .. - .. 
нок ПІР я .. яке H,tBeCfll rllдклаД,lЛИ ПІД гуси, КОЛИ ІХ садовили 
.Іа ЯЙІ~Я .. ІЦt)б \І,lТІ1 багато ГУСЯТ. А дівчаТ,l ()б.памува.пи з я

ЛИНt)К гіЛОtIКИ .. ~'ИМI1 IlJТ\·tагали одна одну .. щоб CKt)PO вийти 
. 

](l~IІЖ. 

Піс.пя Т()Г() всі ГОСТИJІИСЯ. r()JI()BIIt)IO їжеКJ H~l гостині «И(J

(3()pi t llJ()rl) К(JJlача» були ЗВиtl,tЙН{) ІІИРОГИ (варс.~ики)~ які 
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тоді всі навмисн() їли руками з одної миски. Гостилися до 

ранку. Якщо ще залишалася горілка, гостина продовжува

лась і на другий день. Tl)AЇ, як г()ворили, «глядали Новоріч

ний вечір». (236) 
у Д р єни Ц і ялинку носили ще першого ДНЯ після Різ

два. На вїт()чках ялинок були поприв"язувані \Іервоні рожі 

(3 кольорового паперу). Перед парубком, що ніс ялинку, 
ЙШЛО ДВОЄ дівчат. Кожна з них несла на руках у З,lВИТОМУ 

портку калач. З ялинки (тут несли тільки одну ялинку) .. .. 
ЗВІ1сали ДВІ ДОВГІ КОЛЬОРОВІ СТРІЧКИ, одна направо~ а друга 

наліво від парубка. Кожну стрічку тримала одна дівчина, 

що йшла обабіч парубка. Ялинку несли з нижньог() кінця 

на вишній з такої хати, де була дівчина-одинаtІка. 

В той день у l~bOMY селі ялинку носило й кіЛЬК(l ГJ1УП. На

приклад, група 11-12-річних дівчат носила СВОІО ялинку; 

15-16-річні дівчата носили свою, а старші діВ1.I,lта - теж 

свою ялинку. (237) 
С л у гів С ь к а й н О В () річ н а х л і б - к () J1 Я да· 

у недавньому минулому на Новий рік, але таКt]Ж і у дру

ГИЙ Святий вечір (на Щедрий вечір - ]~. І. Н. СТ.) слуги 

відходили від своїх хлібодарців - сільських Г~l]дiB, у яких 

сільська біднота служила наймитаМl1, і Гlерсх()дили на 

службу ДО інших господарів. Коли t:JІ~'I'И відходили від 

своїх недобрих ГОСІІодарів, між НИМl1 част{) ДОХОДИЛО ДО 

словних сутичок із-за злого за()бходжсння із слугами та 

служницями з боку домашніх ха"3яїв. Прl) П(Jгані відносини . . .. . 
МІЖ слугами 1 ІХ господарями нам залишились деЯКІ 

. . 
СЛУГІВСЬКI ПІСНІ. 

При відході слуги від господзря, ГllСП()}1ИНЯ Д~lвала йому 

на дорогу хліб-коляду. Цей хліб-коляду слуга }ІЇс зав~яза

ним у вузлику на палиці Н,l Іlле'-Іах. К()ли такий слуга по

вертався з хлібом-колядок) Дt) рідного CeJla .. то хв()рі ЛЮДИ" 
які про це дізналися, піДХ{)ДИJI11 ДО НЬОГ() I~I ПРОСИЛl1 шматок 

цього хліба, бо вірили, Щt) від НЬ()ГО, заробленого в крива-
. . 

ВІМ ПОТІ., ВОНИ ВИЗДОРОВЛЯТЬ. 

Про важке становище слуг нам г()ворять 11іені. Це звину-. 
вачення поганим ГОСПt)дарям І Г()СП()ДИНЯМ. 



Новий piK~ НОВИЙ рік .. 
І нова коляда .15~ 

Шеднєм КОНЦУ стола .. ., 

ПJlац мі 11 газдинь моя! 
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Кед єсь мі казала 

З дверима гримати, 

Та я тебе .. газдинь, 
Мусила слухати! 

Новий рік, НОВИЙ рік, 

Бо уж старЬІЙ прешов .. 
Плац мі, газдинь МОЯ, 

Плац мі ДО таляра, 

Бо я тя слухаJlа .. 
Цоllз мі Рl)зка]алз. 

Уж я шя ЗО свойов 

газды�ьовB розы�о8 •. (238) 

• •• 
Н()ВЬІЙ рок, НОВЬІЙ рок, Плац мі .. газды�ьb моя, 
І нова нєдзеля, Плац мі ДО таляра, 

Саднєм за СТОЛИЧОК, • Бо я ці робила .. 
Плац мі, газдинь моя. Цо 'жь мі розказала. 

Плац мі, газдинь МОЯ, 

Плац мі й ДО дутка, 

Бо я ці робила, 

Лем ші на мнє дупла. (239) 

НОВЬІЙ рік, НОВЬІЙ рік .. 
І нова неділя, 

Сяду за столичок, 

Плать мі, газдинь моя. 

ПРЬІШОВ мі н()вы�й рік 

І нова неділя, 

Служобній челяді 
Одбила г()дина. 

Правом ножком дупла, 

З лівом подупкала, 

Нераз я сой, нераз, 

В тебе заплакала. (241) 

Ей, іду ГОДИ., іду, 

~~~ Коляда - слугівський хліб. 

••• 
Дотепер"сь платила 

З чортами-дяблами, 

Тепер ти мі заплать, 

І зос талярами. (240) 

••• 
ВЬІплать НЯ, гаЗДЬІНЬО, 

До єДного дvтка, ., 

Бо ты� сой на мене 

Правом ножком дупла. 

••• 
Ей, служеБны�й хліб С1\13'"{-

100І 

НЬІИ, 
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у ж су на заграді, 

Ей, не будем ти, газды�ьь 

ДОВГО на заграді . 

Ей, іду годи, іду 

Уж су на мурику , 
Ей, не будем ти, газды�ь,' 
Довго на язику. 

Ей, коляду Mj дали, 

З кийом ня вигнали. 

Вишли перед ворота, 

Н,lзад мня волали. 

Ей, ке6ЬІ то волали: 

«Врать ее, служебнику!» 

Ей, але то волали: 

«Врать ее ти, збойнику!» 

Ей, дякуєм ти" гаЗДЬІНЬ, 
За тоту стеранку , 
Ч() '!с МНЯ З ньов кормила 

Вечер і за ранку. 

Ей, бодай тебе, гаЗДЬІНЬ, 

Каріка побила, 

Ей, лем за тату кривду .. 
Ча си мі робила. (242) 

Але є гореЧНЬІЙ, 

Ей, кед мі го давали, 

Криво попатряли. 

Ей, тельо мі го дали, 

Як вербовий ЛИСТОК, 

Ей, іші ее звідали, 

Чи то го з'їм ШИТОК. 

Ей, як би'м го не з'їла, 

Кед се'м наробила, 

Ей, а ти, моя гаЗДЬІНЬ, 

Паленочку пила. 

Ей, дякуєм ти, гаЗДЬІНЬ, 

За ТОТЬ) грульочки, 

Ей, чо'с мі їх чита.ла, 

До таністорочки . 

Ей, колядочка моя, 

На вербовім КИЮ, 

Ах, ма~fічко моя, 

Прийміте же мі ю. 

В декотрих селах про Новий рік співаються сумні балади 
,.. 

про те, що молода служ()она челядь, залишивши свого го-

сподаря, не мала куди подітися .. бо серед неї були переваж
но сироти. Співають, що наближається «розходонько» -
розхідний рік, тобто НОВИЙ рік, коли служобна челядь роз-. .. 
ХОДИТЬСЯ ЗІ СВОІМИ господарями. 



ПРЬІШОЛ ТОТ НОВЬІЙ рік 

Молодій челяді, 

котры� мають вітця, -
Ідут ку вітцьові, 

котры� мают матір, -
Ідут ку матері. 

А МЬІ дві сироты�, 

Не маме ку кому, 

Лем ку доБры�M ЛЮДЬОМ, 

Ку богу милому. 

Вжяли ся за РУЧКЬІ 

А пішли "рез ЛУЧКЬІ. 
Нашли ОНИ, нашли, 

Церков муровану, 

Церков муровану, 

З каміня тесану. 
Там они клякнули, 

Богу са МОЛИЛИ: 

- А, боже, божічку, 

кеБы�сc нас вы�лухал., 

кеБы�сc нашой мамкы� 

Гробик нам указал. 

Там они клякнули 

Богу са молили: 

- А, боже, божічку, 

кеБы�сc нас вы�лухал,, 

кеБы�сc нашу мамку 

А іде нам, іде 

ТОТ НОВЬІЙ роченько, 

Молодій челяді 

Іде розходенько. 

Котрі мають вітця, -
Ідуть ку вітцьові 

А МЬlдві СИРОТЬІ-

Не маме ку кому. 

І Н А l'stc \'і'IП \.'insujcm ... 

Нам ДОГОРЬІ піднял. 

А он їх вы�лухалл 

Мамку горі піднял: 

НОЖКЬІ дО коліна,

Сама чиста глина. 

ручкы� здрев'яніли, 

Што на вас робили. 

А вашы� оченька 

МУР'ЯНОЧКЬІ ЖЬЇЛИ, 
Што на нас, СИРОТЬІ, 

Што на нас смотріли. 

Лем їдьте НЬІ дому 

Ку лихій мачосі~ 

Най она вас чеше, 

Най вам їсти дає. 

Як она нас чеше, 
Главками нам трясе, 

Як она нас миє, 

По личках нас биє. 

Одкроїть нам хліба, 

Як Буковы�й ЛИСТОК, 

Та іші нам повість: 

- Не з"їчте ГО шы�ок!! 

Скоро она" скоро 
Словце ВЬІслухала, 

ДрібнеНЬКЬІМ порошком 

Там ся РОЗСЬІпала. (243) 

••• 
А МЬlдвіСИРОТЬІ--

Не маме ку кому, 

Лем ку доБры�M ЛЮДЬОМ, 

Гу богу милому. 

А вжяли ШЯ, вжяли, 

За біліЦЬКЬІ рУЧКЬІ, 
Пішли они., пішли, 

През зелені ЛУЧКЬІ. (244) 
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v 

ЩЕДРИИ ВЕЧІР 

( 5. І. с . ст. - 18. І. Н. ст.) 

Щедрий вечір в декотрих селах називали другий Святий 

вечір (перший був перед Різдвом) (Красний Брід); «розліз

ний вечір», бо у той день служача молодь (слуги й служни

ці) подібно як в декотрих селах на Новий рік «розлізалась» 

- відходила від своїх господарів й шукала заробітку в ін

ших (Варадка). А ще інде його називали «хрещеним вече

ром». Так його називали на пам'ять того, що Христос хре-
'-' 

стився У річці Иордані (Валентівці). Можливо, що в деко-
· '-'. · 

трих ІНШИХ селах цен веЧІР має ще ІНШУ назву. 

Щедрий вечір святкувався подібно як і перший Святий 

вечір. Люди постили, варили ту саму ритуальну страву, . . . 
ТІЛЬКИ заМІСТЬ крачуна тепер вже пекли «рогаЧІ», а також 

«боцманки».255 Рогачів пекли стільки, скільки в господаря 

було волів, а боцманок - скільки господар мав ялівок. 

Хліби називалися рогачами тому, ЩО господиня ще 

перед тим, ніж садовила його у пец на тісті з чотирьох бо

ків хліба робила чотири роги: вказівними пальцями обох 

рук з протилежних боків тягла по м'якому тісті до середи

ни хліба. Це саме вона робила навхрест з других боків так, 

що на чотирьох боках хліба сформувалися чотири роги. 

Пекли також одного рогача з хрестом посередині. Цей ро

гач потім їли на Щедрий вечір. Хліб рога~ами називали ще 

й тому, що худоба має роги. 

Невеличкий хліб-боцманку пекли так .. що через тісто 
хліба робили ярушку. (245) 

Інде крім рогачів та боцманок ще пекли «папланок» -
невеличке хлібеня з білої муки. (Якщо не було білої муки, 

255 Хліб-полазник. 
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папланок пекли з чорної муки.) Саджаючи такий папланок 

у пец, господиня клала на його верх сир_ Цей папланок лю

ди їли на сніданок на другий день після Щедрого вечора -
на Богоявлення. (246) 
На Щедрий вечір люди вже не вносили у хату солому, 

але ходили митися на річку як на Святий вечір, і говорили 

ті ж самі вітальні формули, коли від річки приходили ДО ха

ти і також всіляко ворожили. У той Щедрий вечір вже не 

ходили віфлеємці колядувати, не співали колядок. Тепер 
. .. 

вже ходили «щедраЦІ» - доростаЮЧI ХЛОПЦІ-щедрувальни-

КИ, які віншували всього доброго У Новому році. 

В декотрих селах крім головних щедрувальників-хлопців 

ходили щедрувати і парубки. Парубки збирали овес, який . . .. 
ПОТІМ продавали ЖИДОВІ, а за вторговаНI ГРОШІ замовляли 

собі музик на час надходячих м'ясниць. 

В декотрих селах щедрувати ХОДИЛИ церковні куратори. 

Вони збирали пряжу для сукання «штрангів» (шнурів) до 

дзвонів. (Збійне. Вирава). 
Про виникнення UЦeдpoгo вечора народ створив ане

КДОТ: «Якась баба на Святий вечір пішла на ярмарок. Та 
.. ....,. .. . 

додому повернулася вже ЗОВСІМ ПІЗНО - аж ПІСЛЯ таИНОl ве-

чері. Вже не встигла "аварити ритуальну страву, та собі 

зробила другий Святий вечір». (247) 
І на Щедрий вечір ЛЮДИ ворожили та вірили різним пu-

. , 
ВІр ЯМ. 

У В и ш н і й Я бл ін ц і, коли на Щедрий вечір йшли ми-
. ~ 

тися на ПОТ1К .. один господар, як вже помилася иого роди-

на, ішов митися останнім, до того ще й зовсім голий. Він 

ДОМОВИВСЯ з жінкою, щоб вона замкнула двері, а як повер

неться з потічка, щоб відчинила йому тоді, як він відпо

вість їй на ЇЇ запитання: «Є там Бонка ясно?» Чоловік на те 

мав відповісти: «Ясно, ясно, бодай наше зерно ДОГОРЬІ ро

сло!» Та господар, коли повернувся від ВОДИ. на запитання 

господині забув договорені слова" як мав відповісти. Хви-. . 
лину постояв ПІД дверима на велико,му МОРОЗІ, роздуму-

ючи. Жінка знову повторила запитання: «Є там вонка яс

но?» А чоловік, цокотячи зубами від холоду, грізно гарк-
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нув: «Ясно .. ясн() .. бодай до тебе трісло!» і від злості наперся 

плечима на двері та вивалив їх. (248) 
Люди вірили, що й на Щедрий вечір опівночі в стайнях 

між собою гов()рила худоба. (М,ібуть, так здавалось деко

му, бо тоді У стайнях спали слуги і розмовляли між соб()ю). 

Також вірили, Щ() у ніч Щедрого вечора напередодні Бого

явлення на ПОТОІ~і текло вино. (249) 
у чехів є подібне повір'я, коли, ніби, опівночі перед свя

том трьох кралів (це свято співпадає з нашим Богоявлен

ням) вода міниться на вино. 256 

Щедрування 

Щедрування - це особливе віншування (побажання) 

усякого добра господарям у Новому році, щоб господарям 

добре велося в господарстві, на полі, щоб худобі велось 

добре. По селі ходили хлопці-щедрувальники. В декотрих 

селах щедрувалося й на Щедрий вечір відразу після обіду. 

В інших аж на другий день - на Богоявлення. Ходити «по 

щедруванню» говорилось у таких селах, як Кийов, Тихий 

Потік, Нижні Репаші, Лівївська Гута, Лівів; «ПО комедії» 

називаЛ"1 у Завадці на Спиші; «ПО коляді» - у Крижах. 

Хлопці, що ходили щедрувати, носили з собою лозинові 

або ліщинові «щедраки» - палиці або прути, які при ще

друванні давали господарям. 257 Звичайно хлопці-щедру-.. . 
вальники приносили СТІЛЬКИ ПРУТІВ чи паличок, СКІЛЬКИ в 

господаря було худоби. Прути-цедраки хлопці носили на 

пле1.lах, а інде везли на санях. Та не в усіх селах щедруваль

ники носили прути господарям. Інколи хлопці ходили тіль

ки з хрестиком, зробленим з ліщинової палиці .. а ще інде 
- з трубою з волового рогу та з батіжком. 

Щедраки, які г()сподарі діставли від хлопців-щедруваль-

25f, Karel Peimal .. Cesky lid ve svich nazorech .. obycajich а povertich. 
~57 у Лівові такі прути давали дівчата .. коли ходили колядувати з образом 
СВ. (~тефана В другий день після Різдва (Див. розділ «Другий день після 
Різдва,». . 
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ників, вони відкладали, і навесні ними виганяли худобу на 

поле. Та головне, ці прутики-щедраки символізували при

хід щастя у хату. Господарі вірили, що худоба ШВИДКО буде 

мати рую і корови легко будуть телитися. 

У Тих о м У ПОТ О Ц і щедрувати ХОДИЛО 5--6 хлопців 
Іце на Щедрий вечір відразу ж після обіду. ВОНИ носили 

з собою на плечах ліщинові прути" ХОДЯЧИ від хати до xaT}-і" 
щедрували. 

Щедрий вечур, добрЬІЙ вечур, 

Криста, Криста, Марія, 

На престолі стояла" 
Три книжечки тримала. 

А ВЬ) Л юде знайте, 

Бога споминайте, 

Колача нам дайте! 

Кед не дате колача, 

Виведеме рогача. 25R 

На ПОПОВЬІЙ переліг, 

Уб'єме му праВЬІЙ ріг. 

З трубом , тр}'бом трубити" 
З хвостом, XBt)CTOM хвости-

ти. 

велкы� СНОПЬІ, ГУСТЬІ СНОПЬІ 

ту! 

Хл,опці-щедрувальники давали господареві ліщиновий 

ПРУТ. Він ЇХ ним «вибив», злегка ПОШ8икав, примовляючи: 

«А за вілми, а за вїлми!» Тобто~ щоб хлопці добре догляда

ли влітку волів на пасовищі. За ці прути щедрувальники 

діставали від господаря по дві-три крони. Але коли інший 
. '" 

господар щедрувальникам не давав НІЧОГО, ВОНИ иому при . . 
ВІДХОДІ драЗЛИ80 говорили: 

Перескочила лишка вовка, 

Бодай ся вам не зродила ані єдна половка!259 (250) 

Цей обрядовий акт «биття» - у нашому випадку пошви

кування прутами хлопців-щедрувальників - був за давніх 

дохристиянських часів ніби переданням «життєвої сили». 

Колись ЛЮДИ вірили, що кожна річ була насичена особи-. . . 
стою силою, яку у РІЗНИХ наРОДІВ називали ПО-РlЗНОМУ: 

МАНА, ОРЕНДА тощо. Завдання людини тої доби релі-

258 Рогач - рогата худоба. 

2~9 Половка - полова. 



276 

гійного розвитку полягало головним чином в тому, щоб 

«зберегати по змозі власну життєву силу" вживаючи засо

бів проти впливу ворожої негативної сили» (а для цього 

служили так звані очисні чи відвертальні обряди) або щоб . . 
«ПІДСИЛИТИ власну життєву силу притоком ІІІШИХ сил» .. ДЛЯ 
чого служили різні засоби биття. 2бО 

у Н и ж н і х Реп а ш а х хлопці-щедрувальники носили 

довгі ліщинові палиці, в яких на верху були у розщепі по 

2-3 віточки ялинки. Хлопці ВХОДИЛИ до хати, щедрували 
ту саму щедрівку, що й у Тихому Потоці, і тільки на кінці 

щедрівки був додаток: «Дайте коБЬІлі вівса!» Господар да

вав хлопцям вівса, а вони йому за це давали по 2-3 ліщи
нові прути-щедраки. Господар або господиня тими прута

ми «шмагали» хлопців, які починали підстри6увати., що оз

начало, щоб господареві, коли він буде тими прутами на

весні вперше виганяти худобу на поле, вона також бадьоро 

підстрибувала. Прути господарі запхали до гною, де вони 

знаходились аж до весни. Коли господарі перший раз вига

няли худобу на пасовище, били тими щедраками худобу по 

спинї. 261 Цей звичай в 30-х роках заказав місцевий учитель 
Гриць. (251) 
У Л і в і в с ь к і й Г у т і 2 4 хлопці ходили по щедруван

ню попід вікнами хат. Щедраки вони носили на плечах. Під 
. 

ВІкнами щедрували: 

ЩеДРЬІЙ вечур, 

ДоБРЬІЙ вечур, 

Шьвітло наставляйте, 

Бо бог вічний, 

Неконечний, 

Народився з панной. 

МЬІ прето сплесуЙме. 

Богу шя радуйме , 
А дітятку, пахолятку , 
Крашні зашьпівайме! 

Господар виходив на двір і давав хлопцям гроші за ще-

~hO Первїсне громадянство та його пережитки на Україні. Київ, 1928'1 І. 

стор. 22. 
2hl Господарі в тому звичаї виконували обрядовий aKT~ що часом набрав 

,. . .. 
ОЧИСНОІ маГІЧНО) СИЛИ. 
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дрування, а прути, які від них діставав, клав під повалу або 

за драбину. (252) 
У Вид ран і, коли хлопці ходили щедрувати, один з них 

мав трубу з волового рогу, а другий хлопець - батіжок. 

Вони, увійшовши до хати, щедрували: 

СВЯТЬІЙ вечур, 

До6РЬІЙ вечур! 

А ВЬІ, люде, знайте, 

Калача нам дайте! 

Кедь не дате колача, 

Щедрування з П а л от и: 

СВЯТЬІЙ вечур., 

ДоБРЬІЙ вечур ~ 
Христа, Христа, Марія, 

А нам калача дайте! 

Кідь не дате калача, 

вы�едемеe рогача. 

ПОВНЬІМ рогом трубити, 

На кола чі робити. 

ВЬІведеме рогача, 

На ПОПОВЬІЙ переліг, 

3ломиме му праВЬІЙ ріг 
3 ріЖКОМ,262 З ріжком тру
бити, 

А з батіжком гонити! (253) 

Трий креСТИКЬІ тримала. 

А ВЬІ, люде, знайте, 

Бога споминайте, 

Нам ВОЛОНЬКЬІ - вам плах
ТОНЬКЬІ .263 

Нам коровиці - вам яло-. 
БИЦІ. 

А ВЬІ, люде, знайте, 

Бога споминайте, 

А нам калача дайте! 

Коли на Щедрий вечір хтось чужий входив ДО хати, то не 

262 Ріжок _. КОЛЯДКОВИЙ атрибут пастушків-щедрувальників, на якому 
хлопці трубили. Ріжок одночасно являв собою віншувальний атрибут, 

щоб У селян був повний ріг всякого добра., ЯК у розі богині Фортуни., щО 

ВИНИК .. коли коза Амальтея~ що годувала малого Зевса .. зломила свій ріг 
об дерево, а одна '3 німф ЙОГО підняла .. наповнила фруктами і піднесла 

Зевсові. За це він пообіцяв своїм німфам .. що з того «рога попливе все в 
достатку» .. що тільки вони забажак)ть. 
263 Вам плахтонька - щоб У господаря завжди було повно чого-небудь. 
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вітався, як наприклад, на вулиці: «Христос раждається!» 

але так: 

- Ці ту біг. 264 

- Ту, ту! - відповідали домашні. (254) 

Щедрування із С 8 И дни ч чин и: 

ПРЬІШЛИ дО нас щедраці,265 А ВЬІ, пане, знайте, 

Ці ГОТОВЬІ колачі? Бога споминайте, 

Ріжком, ріжком, трубити, А нам, бідны�M ЛЮДЯМ, 

На колачі робити. Корец вівса дайте. (255) 

Щедрування з інших населених пунктів: 

УКр У ж л ь о в і хлопці теж ХОДИЛИ щедрувати з ліщино

вими прутами. Підійшовши під двері хати, вони співали: 

Шли три кралі ОД ВЬІХОДУ, 

Кланялися славному богу. 

А щеботочка26б защеботала, 

ОвеЧКЬІ ти са помножали, 

По бараночку ПОПРЬІноша

ли. 

Злата вовнічка, злаТЬІ ба-

раНОЧКЬІ, 

Пана господаря ДО ГОРЬІ звала: Нам вівса бочку - вам КО

лядочку! 

- Устань, устань, пане госпо- (255) 
дарь, 

у З а в а Д Ц і на Спиші хлопці теж ХОДИЛИ «ПО щедруван

НЮ» (тут це називали «ПО комедії»). ВОНИ були одягнені 

у білі ширqкі ногавиці й у білі широкі сорочки. На голові 

мали паперові чаков-шапки. За щедрування хлопці отри-. . . 
мували ГРОШІ, але ПРУТІв-щедраКIВ господарям тут не дава-

ли. «По комедії» ходили із такою піснею: 

264 Біг-бог. 

265 Щедраці - щедрувальники. 

~6h Щеботочка - ластівка. 



Нагнівався Кубо 

На свою жену, 

Же му дала кашу 

Недоварену. 

Гурка моя, гурка, 

ВЬІсока, немала, 

Не можем понад ню, 

Каша БЬІла горка, 

Жена БЬІла полька, 

З польського роду. 

• •• 
Та мусим ПОД ню. 

Беееее! 

(256) 
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В О л ь Ц і хлопці ХОДИЛИ щедрувати на Щедрий вечір пі

сля вечері. З собою вони носили лозинове пруття. До хати 

не заходили, тільки під вікнами кричали: «Дозволите ся 

нам веселити?» А з хати відзивалися: «Весельтеся, весель

теся!» Тоді хлопці починали співати релігійну пісню «Вой

ордані крещающися ... » Як заспівали цю пісню, з хати 

виходив господар або господиня, давали хлопцям гроші, а 

вони ЇМ давали один прут. Господар або господиня тим пру

том шмагали хлопців, випроваджуючи їх в дорогу. Потім, 

коли господар або господиня верталися в хату, то шмагали 

ще домашню челядь, приповідаючи: «Скач, БЬІЧКУ ~ на те

личку!» Тот прут клали на стіл, а вранці господар виносив 

ЙОГО у стайню і клав на мештерну гряду. Цього ЗВИ'1аю го

сподарі дотримувалися тому, щоб корови скоро гедзились 

і щоб легко телилися. (257) 
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БОГОЯВЛЕННЯ 

( 6. І. с. СТ. - 19. І. Н. ст.) 

Богоявлення2б7 (Руська свічка)268 за церковним звичаєм 

називається також Водохреща, бо тоді «хрестять», тобто 

святять, воду_ Це слово було відоме ще в ХУІ столітті. Со

чавська грамота з 1393 р. наводить: На кануні водохрещ. 
Слово повстало з церковнослов'янського Водокрестіє. По

грецьки це слово називається Єпіфанія. 

На Богоявлення віруючі святили воду. Вода святиться 

рано вранці, до схід сонця. Тільки 8 селах, які були філіал

ками , за браком часу воду святили на утрені або на службі 
божій. Селяни, переважно жінки, йшли до церкви з конов

ками, глечиками або пляшками з навколо овитим прясмом 

прядива, щоб не йти до церкви на порожньо. Та цей звичай 

мав ще й таке значення, щоб в лісах не були голодні вовки 

і не тяглися ДО села за поживою, а також, щоб густо тягло

ся молоко, як з куделі тягнеться прядиво. (258) 
В Ч а б и н а х газДиня, помивши на Щедрий вечір посуд, 

вранці на Богоявлення брала з собою до церкви трохи тих 

помиЙ .. щоб посвятити перед тим, як ЙТИ на Иордан (на річ
ку). Ці свячені помиї разом з свяченою водою вживали то

ді, коли худобині або людині сталося «3 ОЧ». (259) 
Після закінчення літії2б9 і великої утрені священик і па

рафіяни разом з церковними коругвами: білими, зеленими 

і червоними (чорні залишали в церкві: їх вживали тільки 

~t.7 За християнським вченням в часі хрещення Ісуса Христа в річці Йор
дані бог З"ЯВИВСЯ У Трійці .. тобто У трьох особах: Син хрестився в Йордані, 
Дух ]ійшов на нього у виді голуба, а Отець промовив слова: «Сей син Є 

мій ВОЗЛІ-облений" о нем же благоволих». Від того .. що бог з"явився У 
трьох особах пішла назва «Богоявлення». 

2flR Руською свічкою називається тому 'І що селяни були прапредківської 

руської віри східного обряду і святили на Йордані свічки. 
2()4 Літія - частина всеношного. 
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Св 'ячення води в с і Койшов. 
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треба хоронити одержану у святому хрещенні чистоту, по

ки свічка життя не погасне. Потім священик ще занурював 

пальці у воду на знак того, щО освяченням ВОДИ загріба-
~ .. 

ються и наШІ ГРІХИ у воду. 

Священик кропив проруб свяченою ВОДОЮ, а l1арафіяни 

набирали з неї вже «свяченої» води. Досвідченіші чару-. 
ваЛЬНИЦI виловлювали з ВОДИ цяпковиння, Щ() цяпкало з . ~ . . 
ТрlИЦl У воду, яке ОПІСЛЯ вживали для окурювання вух, ко-

ЛИ 8 них стрикало. (260) 
Після освячення води ЛЮДИ ШВИДКО вмивалися в прорубі 

"'" 
на «Иордан-річці» Й тричі пришіптували: «Водj\lко-йорда-

нічко, очисти мня ОД всякой болести, ОД всякой хворости, 

спаси МНЯ». (261) 
В декотрих селах жінки тиснулися ближче ДО священика 

й смикали ЙОГО за ризи~ щоб їм виріс великий ЛЬ()Н. (262) 
Коли люди поверталися із посвячення ВОДИ" Тt)ді госпо-

• .., •• • v 

дарІ ишли на СВОІХ конях на РІЧКУ, КОЖИИИ ДО СВ()ГО пр()ру-

ба, щоб напоїти коней свяченою водою" ~lб~1 ВОlfИ були ]до

рові цілий рік, аби були свіжі як вода. (2n3) 
К()ли парафіяни повернулися з свячеН()IU Вt'Д()К) додому., 

брали жмут соломи і водою обприск)'ваJI11 HaBK()Jl0 хату" 

щоб нечисті духи Ilе мали приступу ДО X~lrrlf. PellJ~ry свяче

ної ВОДИ відкладали і вживали її в часі :l()треби, наприклад, 

для вигнання демонів з ЛЮДИНИ аб() K()Jl ~I ;~11TIIH(l Н(1РОДИЛ~

ся слабою і з побоювань" щО ВОН,} B~1pe бе] хресту, її хре-
'-' 

етили свяченою на Иордан вод()к). ЯКІЦ() хтось вмер, то 
"'" свяченою водою святили иого ДО~10ВИНУ ~ нею чарували 

мертвому, lцоб його дух «не ходив» після C~Iel)Ti. Нею та-

щоб всякі нещастя" які їХ МОГJ1И б П()СТИГНУТIt .. пули в наступному році спа

лені. Замість Т()ГО дохристиянського ]вичаю: lцоміСЯI~Я РО'IКJ[ilпати вогні .. 
святі отці на б"му Труляському Соборі RстаllОRИЛИ !\-tалс Іцомісячнс С8Я

чення води. Велике свячення В()ДИ nідБУRається Ti:lhKI1 на Богоявлення. 

(М. ш.) 

Мале свячення ВtlДИ утвердив А.l~ксандr~ ([JИСК()П РIl~'СЬКИі:l. ІЦО жив за 

цісаря Адріяна ~ і підтвердив~ ІЦО ця t"вячена вона виганяє Ч:lР(Jдійства і де

МОНІВ. (Олександр ДУХJ-l()8ИЧ. JІIТ\:РtlТУРВИЙ киТСХIІС. hУДI1Н 1 Н51 'І стор. 

189). 



кож обкроплювали обійстя" щоб там не водилися гадюки. 
(264) 
Про те" що люди часто вживали свячену воду насам-. . 

перед проти всяких нечистих ДУХІВ, говорить І народна при-

казка: «Боїться, як чорт С8яченой води!» 

у Г а ч а в і:!71 свяченою водою посвячували шипшинову 

палицю" якою навесні перший раз виганяли худобу на по
~e. (265) 

Після ПОСВЯllення ВОДИ на Богоявлення по обіді було 38И

КОМ" щО священик з кантором (звичайно це був сільський 

учитель-дяк) Те:! дзвонарем ходили «ПО коляді» - посвячу

вати хати. Священик ніс в руках хрест" кантор - требник 
(церковну книгу на всякі потреби), а дзвонар - святильни
цю зі свяt.ІеНt)К) водою. Деколи дзвонар носив замість свя

тильниці звичайну дінерку .. повну води й обвиту прясмом 
прядива. 

Коли колядники підходили ДО хати .. кантор ще перед две-
w 

рима починав співати: «Во Иордані крещающіся ... » і з 

співом всі троє увіходили до хати. Священик під супровід . . . 
СПІВУ кантора кропив УСІ чотири кути хати, ПОТІМ повертав-

ся назад у сіни, кропив і там, а потім ще й комору, яку 

перед священиком швидко відчиняв господар. Потім го-. . , 
сподар ІЗ священиком виходили на ПОДВІР Я, де священик 

• •• • \J •• 

пару раЗІВ кропив водою у ВІдчинеНІ дверІ Д<') стаин) І стодо-

ли. Між тим кантор, поки повернувся священик .. докінчу-. 
вав СПІВ. 

Колядників за звиtJаями того чи іншого села селяни наді

ляли грішми або продуктами. Найбільше з нагороди брав 
v 

священик .. а наименше - дзвонар. 

у Гер л а х о в і на Водохрещення (тут називали «Войор

дани» ) за посвячування хат селяни давали гроші, льон і 

~71 Гачава - колишній український острівець серед словацького середо

вища. Тут воду святили на Трьох крапів (6. І. за н. СТ.), ІЦО Є адекватне 

східному Богоявлснню. Тут селяни перейшли на новий календар і все є 
. . .. 

вже ПІД ВПЛИВОМ заХIДНОI церкви. 
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хліб. РОШl б В піп ' а то 1 Дзван р - льо та хліб. 
(266 
У в я у з по вячува ням т священ ОЛИ ми 

волі й с ' б в участь у дея их во ОЖІННЯХ, бо Д ри 

в ВСЯ зви аів во сел. приклад У д л і ОЛИ свя-

щ,еник посвяч вав ту повинен був істи на стіл н 
~ . 

якии еред и г спо иня клала ру НИК. О ВІДХ ДІ СВЯЩ -

ник осп ДИНЯ ш ДК бра а той рутии під ида а и го 

ВИСОКО вго У б ль - аб,о онопл тягл ОН-

, я і п иповідала: ~ Жеб 1 таКЬІЙ веЛИКЬІ у ВЬ , рі л н та-
~ u u 

КЬ ЬІИ Т аа КЬІ .» 

СВЯЩ ник при від оді щ з на ' - в рейдою н футр ' -

чува ,НЯ хат т бто Д Б явл Я 

267 

Чар вання проти босорок бі u u хр етика иu в ее і Як б яни .. 

УНОВ с иці 

няни две ях рести 

Богоя л ння жінки р би и н- , "тай

кв су проти нечистої сили щоб н 
v 

стал ся я е ь нещ тя. кол вживали креиду якою а-

ЛІОВ л БІЛИИ хрестик інколи х СТИ н Д ерях бу ь г-
тю. 27 І К · хре тики робили ако . перед Юрієм. 26 
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В декотрих селах було звиком ходити по щедруванню не 

на Щедрий вечір, але у наступний день, тобто на Богояв

лення. Так це було і у селі Кий о в. Хлопці-щедрувальни

ки ходили щедрувати по селі з сан ками , на яких з собою 
везли повно лозинових або ліщинових прутів. З цих прутів 

кожному господареві давали стільки, скільки у нього було 

худоби. Хлопець-щедрувальник, що першим входив у хату, 

з палиць мав зроблений хрестик. Зайшовши у хату, хлопці . 
СПІвали: 

ЩеДРЬІЙ вечур, доБРЬІЙ вечур, 

А ВЬІ, газда (або гаЗДЬІНЬ), знайте, 

Кова ча нам дайте! 

Бо кид нам не дате ковача, 

ВЬІведеме вам рогача 

На зелеНЬІЙ переліг, 

Одоб'єме му праВЬІЙ ріг. 

З трубам, трубом трубити, 

З хвостом, хвостом вертіти. 

Ту, ТУУУ! 

Якщо домашні давали хлопцям щось за щедрування (зер

но або гроші), то вони при відході ще ЇМ забажали: 

Скочила лишка до заяця, 

ЖеБЬІ шя вам зродила лем чиста ряса! 

Але, якщо хлопцям не давали нічого, вони ЇМ віншували 

так: 

Скочила лишка до вовка, 

ЖеБЬІ шя вам зродила лем чиста половка! (269) 
В декотрих селах на Боrоявлення після обіду хлопці, хо

дячи по селу, співали колядку про святого Стефана: 

~7'2 Дьоготь - густа чорна рідина" що виникає при сухій перегінці 

кам'яного вугілля, дерева чи інших органічних речовин. Вживається ДЛЯ 

змазування возів (осей). Лемки ЙОГО називають коломазь. 
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Швятий Штефан по шьпїваню раз ходил, 

ПОКЛЯ са му сам СЬІН божий народил. 

Над вертепом ясна звізда шьвїтила, 

Ніж Марія свого сы�аa родила. 

А де'сь го породила, Марія? 

Во маштальні при БЬІДЛЯТКУ, лелія. 

А де'сь го повила, Марія? 

Во яселках, на коленках, лелія. 

А де'сь го керстиц давала, Марія? 

В Йордан-водзе, БЬІстрей водзе, лелія. 
А хто му БЬІЛ креСНЬІЙ отец, Марія? 

Од овец МОЛОДЬІЙ бача, лелія. 

А ХТО му БЬІЛ кресна мати, Марія? 

Жофійка - бачова фраїрка, лелія, 

А ПРЬІШОЛ Гал27J та їх розогнал. (270) 

На Богоявлення співали КОЛЯДКИ, що були пов'язані 
v 

з річкою Иордан, та інші баладичні пісні про Діву Марію 

та ЇЇ сина Ісуса. 

IJ 

Ой, прала дівчина попові ризи, на Иордан, 
u u 

На Иордан-воді, на краснім броді, на Иордан. 

Ризи выIрала,, пеРСl~ень стратила, зелена, 

Зелена яблінь червеНЬІ ябка родила. 
u 

Ой, іди, мамко, перстень глядати, на Иордан, 

На Йордан-воді, на краснім броді, на Йордан. 
у 

Ой, пішла мамка перстінь глядати, на Иордан, 

На Йордан-воді, на краснім броді, на Йордан. 
ЦіЛЬІЙ світ оБыIла,' перстень не нашла, зелена, 

Зелена яблінь червены� ябка родила. 
u 

Ой, іди, няньку, перстїнь глядати, на Иордан, 

На Йордан-воді, на краснім броді, на Йордан. 
\..І 

Ой, пішов нянько перстінь глядати., на Иордан, 
~ у 

На Иордан-воді, на краснім броді, на Иордан. 

~7.~ Гал - римо-католицький святий (29. ХІ.). в той день бачj приганяли 
овець з кошар у село. 



ЦіЛЬІЙ світ оБы�ов,' перстень не нашов, зелена, 

Зелена яблінь червеНЬІ ябка родила. 

Ой, іди, брате, перстінь глядати, на Йордан. 
у у 

На Иордан-воді, на краснім броді, на Иордан. 

Ой, пішов братик перстінь глядати, на Йордан, 
На Йордан-воді, на краснім броді, на Йордан, 
ЦіЛЬІЙ світ оБЬІШОВ, перстінь не нашов, зелена, 

Зелена яблінь червеНЬІ ябка родила. 

Ой, іди, сестро, перстінь глядати, на Йордан, 
На Йордан-воді, на краснім броді, на Йордан. 

у 

Ой, пішла сестра парстінь глядати, на Иордан, 
~ у 

На Иордан-воді, на краснім броді, на Иордан. 

ЦіЛЬІЙ світ оБЬІшла, перстінь не нашла, зелена, 

Зелена яблінь червень) ябка родила. 
1.1 

Ой, іди, МИЛЬІЙ, перстінь глядати, на Иордан, 

На Йордан-воді, на краснім броді, на Йордан. 
1.1 

І пішов МИЛЬІЙ перстінь глядати, на Иордан, 
у у 

На Иордаи-воді, на краснім броді, на ИоРдан. 

І світ оБЬІШОВ, і перстінь нашов, зелена, 

Зелена яблінь червень) ябка родила. 

ЛіПШЬІЙ мілеНЬКЬІЙ, як брат рідненькы�,' зелена, 
Зелена яблінь червеНЬІ ябка родила. (271) 
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Балада про ненародженого Ісуса та про коваля, що вже 

кував ЦЯХИ, якими Ісуса приб'ють на хресті. 

Як пана Марія 

По світі ходила, 

Свого СЬІночка 

В ЖЬІвоті носила. 

ПрЬІшла она гу 

Єдному ковалю: 

- Ковалю, ковалю, 

Дайте мі ноцлягу. 

- Як же я ті дам" 
Трьох товарішів мам. 

Водне, вночі кують, 

І <.) А е s t е \' ~i П1 \І' і n s u j е 111 . . . 

На очка смотріла, 

На уха слухала. 

- Доткнийся яслі ЧКЬІ, 

ВЬІРОСНУТЬ ті РУЧКЬІ, 
Доткний СЯ мі СЬІна, 

Будеш уздравлена ... 
Лем она ся доткла., 

Дораз РУЧКЬІ мала. 
На очка смотріла., 

На уха слухала, 

Додому біжала, 
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Світло не згашують. 

- Што такого кують? 

- Три желїЗНЬІ клинці 41 

Ш ТО будуть прибіяц 

Криста-пана з нима . 
Як то услыIала,' 

Такой ся дале брала, 

Там ДО єднай стаНЬІ, 

До пустой машталні. 

През прах "рекрочила, 
СЬІна породила. 

А ДРУГЬІЙ прекрочила, 

З ним ся згаваряла. 

ПРЬІШЛО гу ним, ПРЬІШЛО, 

Ковальове дівча. 

- Дівчатко, дівчатко, 

КОЛЬІШ пахолятко. 

- Я БЬІ'м КОЛЬІсала, 

КоБЬІ'м РУЧКЬІ мала. 

Ручками махала. 

- Мамічко, татичку, 

Дав мі бог рУЧИЧКЬІ. 

Дав мі бог рУЧИЧКЬІ, 
І пана Марія, 

Што ту чара вечур 

Ноцлягу просила. 

- А я уж ту, боже., 

Не маю ЖЬІВЇння, 

Же єм не почував 

То боже створіння. 

Ко6ЬІ я то узнав, 

Же она то БЬІла, 

Дав БЬІ я постелиц 

Зо стрібла, зо злата, 

А сам БЬІ єм лягнув 

ДО ГЛИНЬІ, ДО блата. 

А під главу камінь, 

Аж на віКЬІ амінь. (272) 

Руську свічку (Богоявлення) селяни вважали дуже вели

ким святом, не менш як Різдво. 

у той час в Карпатах бувають майже завжди найбільші 

морози. Селяни з гумором передавли, що цигани в зимі 

найбільше боялися Руської свічки. Вони тряслися від голо

ду й ХОЛО1ДУ, і обдерті, в своїх бідних ГЛИНЯНИХ хатинках, че

кали, коли вже помине Руська свічка. Як тільки свято ми

нало, біля циганських хатинок вже було накидано всяких 

подертих бочкорят, черевиків, бо, мовляв" цигани ЇХ вже 

не будуть потребувати: зима вже мірнішала. 

Дехто з селян на Руську свічку мав свої прогнози про по

году. Селяни казали, що КОЛИ в той день буде тепло і буде 

капати зі стріх, тоді буде ще довго зима. (273) 
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М'ЯСНИЦІ 

М'ясниці274 припадають на час між двома постами: між 

Филипівкою - різдвяним постом (сорокаденний різдвяний 
піст триває від 28. ХІ. ДО 6. І. за с. ст.) та великодним, пас

хальним або великим постом. Цей другий піст, тобто вели

кодний., на відміну від Филипівки не має точної дати свого . . . 
початку аНІ КІНЦЯ, ОСКІЛЬКИ належить ДО кола рухомих ве-

ликодних СВЯТ. 

Великдень, як і Різдво, колись святкувались у різні пори 

року аж до того часу, коли на першому Вселенському Со

борі було встановлено, що Великдень буде припадати на І .. . . 
першу неДІЛЮ ПІСЛЯ повного МІСЯЦЯ., ЩО СЛІДУЄ за весняним 

рівноденням. Ця великодна неділя може припасти іlа час 

від кінця березня аж до початку травня. Залежно від того, І 

на який час припаде Великдень, залежить, скільки в дано- І 

му році буде тижнів м'ясниць. Найменше буває п'ять тиж

нів, найбільше - дев'ять. М'ясниці починаються першим 

днем після Богоявлення (Руської свічки) і кінчаються си

ропуетною неділею перед великодним постом. Внаслідок 

того маємо короткі та довгі м'ясниці. Короткі м'ясниці 

встановлюють: Богоявлення та чотири неділі - неділя о 

Митарі та Фарисеї, неділя о блуднім синові та м'ясопустна 

і сиропуетна неділі. Ці неділі належать також до рухомих 

свят. З розсягом кількості тижнів м'ясниць всувають за по

требою пасхального ключа дальші неділі: неділя Просві

чення; неділя після Сошествія святого Яна; Трьохкралева 

~74 М'ясниці - час веселого .. розгульного життя перед великим постом (у 
певно встановлені тижні) .. КОЛИ У i~i дні можна було ЇСТИ м'ясо та молочні 
страви (<<набіл»). М"ясниці відповідають західно-європейському карнаВа

лові (<<Октоберфест» в Німеччині) .. а також у південно-американських 

країнах, передусім в Бразілії та Аргентіні, де відбуваються дуже буйні ву

личні гуляння-маскаради. Перший день м'ясниць у нас називають «пер

ший день фашинг» .. а останній - «пущання» або «OCT3THj фаllJИНГИ». На 

Україні перший день м'ясниць називали «колодій», 
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неділя та інші. Таким чином досягнемо ДОВГИХ М"ЯСНИЦЬ від 
, . 

семи ДО дев яти ТИЖНІВ. 

Про короткі м'ясниці (п'ятитижневі) в народі жартома 

говориться, що в часі них заміж вийдуть і найбридкіші дів

ки, 60, мовляв парубки не мають часу вибирати. Це ДО пев
ної міри і оправдовувалося, бо давно батьки ~ бажаючи ско

ро оженити своїх синів, посилали сватів ДО дівчат без будь

ЯКИХ любовних симпатій. Посватали - поженили! Та коли 

були довгі м'ясниці, парубки мали час на вибір. 

М"ясниці - це був найкращий час для справляння весіль., 

всяких забав: ігор, TaHI~iB, бо тоді у селян було найменше 

праці на господарстві. Поле відпочивало під сніговим по

кривалом. Господарі різали поросят, ДО млина возили зер

но, в тому часі телились корови ... Просто в такий час 
вдома було найбільше продуктів і найбільше вільного ча

су. Публічні забави церква дозволяла тільки до кінця 

м'ЯСОПУСТНОIЇ неділі. Та й в часі м'ясниць - у сиропустному 

тижні - церква 8стаllовляла певні дні. коли заборонялось 

влаштовувати всякі ігри і забави з таНЦЯМI'I, а саме по сере

дах і п'ятницях. 

Цікаво знати, звідки походить звичай - м'ясниці, "3 яких 

причин церква встановляла піст і звільняла від нього. При-
. . . . 

чини про ЗВІльнення ВІД посту В деЯКІ ДНІ І ТИЖНІ В чаСІ РІЗ-. 
ДВЯНИХ свят, за церковним тлумаченням, таКІ: 

1) звільнення посту від Різдва ДО Богоявлення церква по
яснює: «Ето ділаєтся 8 вираженіє той радості, которую на-. . 
польнаєтся сердце ВlРНИКОВ по rl0ВОДУ праздноваНІЯ вопло-

щенія сы�аa Божія»~ 

2) дозвіл не постити у Митаревий тиждень пояснюється: 
«Ето ділаєтся вопервих, чтоб постепенно приготовити ві

РУЮІЦИХ к воздержанію во слідующую сы�нуюю неділю соб

людатися имущему, вовторих, чтоб обличити Фарисея, 

хвастающогося своим двухкратним постом в неДІЛІ»: 

3) звільнення посту у сиропустнім тижні від «набілу» П()

яснюється: «Ето ділаєттся, чтоб постепенно приготовити . . 
ВІРУЮЩИХ к великому посту с слидуючою неДІлею Ha t laTl1-
ся имущему». 275 



291 

Але дійсні причини., чому церква звільняла від посту 
... . . . 

СВОІХ ВІрНИКІВ, також за церковною ЛІтературою, є ЗОВСІМ 
. . 
ІНШІ: 

«Пост ВО среду и пяток по установлении церкви нікогда 

(інколи) разрішається, асице: 

1. В середу и пяток от праздника Рождества Христова до 
Багоявленія. Причина сему БЬІла, бо нікій И с х а н і й в 

Арменіи Єритик, в єресі своєй Армянам своим послідова

телям от Рождества ДО Богоявленія приказал ПОСТ, проти

во сего тайже правослаВНЬІИ ЕПИСКОПЬІ своих от поста раз-
. 

РІшали. 

2. Свободна єсть от поста вся седмица мы�аряя и Фари
сея, ПРИ'-Іина сего ЄСТЬ мирский ПОСТ Армян, КОТОрЬІМ за 

погубленіє пса Сергієва пост установили, то так сталося: 

БЬІЛ 8 Арменіи нікій проповідник Сергій, он когда от града 

ДО града ХОДИЛ, его пес Арцивурій названий всегда перехо

ДИЛ, и возвіщал пришествіе проповідника Сергія; один раз 

Арцивурій переходил в нікій град, и от звїрей нападен, рас

тарган Бы�,, которого Сергій горко оплаковал, и ради ве-
• о. 

ликого жалю своего, гражданам пост Jlриказал., и Сl1 стро-

ГО лостилися, против сего с. ОТЦЬІ своих православны�x в 
• І 

тую ЦІЛУЮ седмицу раЗрІШИЛИ. 

3. Разрішена ЄСТЬ седмица СЬІропустна в середу., и пяток 
на сыI,' и масло, И яйця. Сіє разрішеніє єсть установленное 
против lаковітов и Тетрадитов., в шестом столітіи БЬІВШИХ, 

КОТОРЬІМ на СЬІРН()Й седмиці вт()рник, середу, и четверток 

аки в образ Иннивитского поста., и покаянія поставилея" и . . . 
пр()тив ТІХ С. отцы� раЗрІШИЛИ на ЦІЛУЮ седмицу на млеко 

яствїє».27Ь 

Цей факт згадує і Є. Фенцик у своїй «Літургіцї» .. але тро-. 
хи Інакше. 

Що торкається обрядних звичаїв з масками, церква" зро-

~~" Евгеній Фенцик .. Литургика. глава третя .. О постах. Будапешт lН78 .. 
стор. 308-309. 
~76 А. Духнович .. Литургическій катихис. О п()сті~ глава 4. Буцин lН51, 
~TOp. 174--175. 



UЧ І Z І В ' І 11 



293 

Обрядові звичаї з масками 8 декотрих селах починають

ся вже у третій день після Різдва - на Младенки. В інших 

селах ще донедавна можна було зустріти ігри з масками і 

без масок. Ці м"ясничні ігри називають по-різному: «По 

младенкуваню», «По гейнуваню», «На роваш», «По міш

куваню» .. «3 козою», «Остатні фашинги». Учасники цих 
ігор вбиралися у маски або натиралися сажею чи фарбою, 

одягалися у старі кожухи або чуги, виготовляли чучела 

«КОЗИ», «КОНЯ» .. «туренка»277 і з ними ХОДИЛИ ПО селу розва-
w •• .., 

жати людеи .. за ЩО селяни ІМ давали зерно, ЯИЦЯ, сало. 

Назбирані продукти учасники м'ясничних ігор продавали 

жидові-корчмареві .. а за придбані гроші влаштовували собі 
музику_ 

По младенкуваню 

У 3 а 8 ад Ц і на Спиші парубки ходили «младенкувати» 

без масок. Ходили тільки ТУДИ, де була дівчина. Парубки 

швикали дівчину прутом, щоб була спритною ДО роботи. 

За це вона давала парубкам гроші. Потім парубки з дівча-
ОО IJ 

тами сходились до ОДНОі хати" де танцювали и веселилися. 

(274) 
у Б а є р і в ц я х младенкувати ходили також малі хлоп

чаки (по четверо-п"ятеро), обв'язані перевеслами. ВОНИ 

швикали дівчат березовими прутами" щоб були спритни

ми. За це діставали калачик нба горішки чи сушені груш

ки. (275) 

По гейнуваню 

у Тар и ска х в середині м'ясниць парубки замовляли 

собі музику. Після забави ходили «ПО геЙнуваню». Один 

Wlрубок перевдягався за «бабу», другий - за «діда», і з 

J,ештою парубків йшли колядувати по селі. Всі мали на па-

~77 Туренко - від Н(lЗВИ звіра «тур» 
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лицях прикріплені дзвінки (<<ценгови»). ВОНИ ЙШЛИ селом 

й співали. Коли «дід» з «бабою» та парубками ВХОДИЛИ до 
"" . 

хати, починали танцювати И СПІвати: 

Наша каса худобна, 

Чо їй дають, та жебра. 

Чи ваїчко, чи хліба, 

Чо нам панбог пожегна. 

КОЛЯДНИКИ збирали ЯЙЦЯ й зерно. Зібрані продукти про

давали корчмареві, щоб мати гроші для покриття видатків 

за музикантів. (276) 

На роваш 

В О л ь ш а ви Ц і в часі м'ясниць цей звичай справлявся у 

неділю на день трьох кралів після обіду. Парубки замовля

ли музик і забава тривала два дні. Переодягнені за «Грубо

го Янка», за «Грубу бабу» парубки приходили до хати, де 

їх вже чекала молодь. У хаті, де влаштовувалася забава, 

молодь робила три кола. Перше коло творили дівчата, 

друге - парубки, а третє коло знову дівчата. В середину 

третього кола входили «Грубий Янко» та «Груба баба». 

Вони робили різні витівки, жарти-фіглі, частували горіл-
.. . . 

КОЮ присутню молодь, а вона ІМ ПІДСПІвувала: 

Пийте, хлопці, вінко, 

Бо вода не добра, 

Бо по тій водичці 

Ящурочки бродза! 

Після цієї церемонії грали музики, а молодь танцювала 
,-". .. 
и СПІвала дО ПІВНОЧІ. 

На другий день, в понеділок, дівчата вгощали музикан-
•• у. 

ТІВ СНІданком, якии саМІ приготували з принесених продук-

тів. Гуляння продовжувалось аж до полудня. Після обіду 

парубки сідали на сани і йшли «по гейнуваню», колядуючи. 

Парубки заходили до кожної хати і збирали все, хто що да

вав: зерно, муку, картоплю, яйця, а «Грубий Янко» з «Гру

бою бабою» ще окремо збирали солонину. Зібрані продук

ти продавали, а за придбані гроші платили музикантам. 
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Ввечері розваги продовжувались. Один з парубків брав 

горщик, другий - пляшку з горілкою. Перший парубок 

черкав грішми-монетами у горщику., другий кликав дівчат 

і частував їх горілкою. Парубки по черзі кидали у горщик 

і запрошували дівчат ДО танцю. Всі разом співали: 

Ей, іде вербунг з ГОРЬІ, Ей, не звербував я шя, 

Горе КОШЬІЦЯМИ. На сиву м'я вжали, 

Зберай ся, Янічок, Ценку кошулечку, 

3 чорны�аa очами. На миє потаргали. (277) 
Звичай «На роваш» подібний до чеського звичаю «Во

рачки».27~ 

По мішкуваню 

у Ган і г і в ц я х в суботу сиропустної неділі 17-18 річні 
парубки СХОДИЛИСЬ ДО одної хати на вишньому кінці села, 

звідки починалася фашингова ігра «По мішкуваню». Один 

парубок перевдягався за «старого». Надівав на себе старий 

подертий піджак, на плечах йому робили горб з соломи або 

ганчір'я, через плече перев"язували солом'яним переве

елом, а обличчя й руки натирали сажею, в зубах він мав 
. ''''''' "" . 

люльку, а МІЖ ногами прив язании коров ЯЧИИ ДЗВІНОК. 

Інший парубок перевдягався за «стару». «Стара» була 
. , . 

одягнена до старого гаНЧlр Я, натерта сажею, через НІС ма-

ла перев'язану ганчірку~ на руках - «дитину» З соломи. За 

перевдягненими йшли решта парубків. Один з них ніс ко

шик на яйця, інший - міх на зерно. Парубки за супроводу 

гармошки співали різні пісні. «Старі» в хаті танцювали, ви

прошуючи дарунків для своєї «дитини», та пробували 

очорнити сажею хатніх. Ті верещали, кричали~ відмаху-. 
валися, СМІЯЛИСЯ. 

Зібрані продукти парубки продавали, а за гроші замов

ляли музику. (278) 

27Н Їндрих Їндрих .. Ходсько. Прага, 1956, стор. 51. 
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По жидуваню 

у Д р єни Ц і понеділок і вівторок першого тижня вели-
. .. , 

КОГО посту ПІСЛЯ СИРОПУСТНОl неДІЛІ ще належали ДО м яс-

НИЦЬ і в той час можна було влаШТоВУВ,tТИ розваги. У сере

ду вже починався справжній піст. Парубки ходили «ПО жи

дуваню»: збирати яйця. ОДНОГО парубка перевдягали за 

«невісту». Вона несла на руках «дитину», зроблену з ганчі

рОК. Парубки ходили з «невістою» по хатах і просили ДЛЯ 

«дитини» їсти~ тобто продуктів. 

У вівторок в свою чергу «ПО жидуваню» ходили дівчата. 

Одну дівчину перевдягали за «вдівця», якому на руки дава

ли «дитину». І вони теж збирали для «ДИТИНИ» ЯЙЦЯ, які піз

ніше продавали і замовляли музикантів. (279) 

По джадуваню (по жобраню) 

у В ели ком У Лип ник У парубки одягалися за «джа

дів» (жебраків) і, колядуючи, збирали продукти. 

На 80ЛКЬІ ДО СТОДОЛКЬІ, Недалеко од Пряшова ДО 

КОШЬІЦ, 

На ВОЛКЬІ ДО леса, Дало собі діh~аточко чиж

ми ШЬІЦ, 

Бо шя нам поламали Дало собі, дало с()бі подко-

вац, 

ЯВ()РОВЬІ колеса. жеБы� мало на 

неджы�юю танцовац. (280) 

з козою 

у селі. Г а ч а в а, де селяни ще й до сьогодні говорять 

українською говіркою, парубки в кінці м'ясниць у «запос

тний понеділок» - у понеділок першого тижня великого . . 
посту - ходять по сеЛІ з «КОЗОЮ», рапачкою 1 гармошкою. 

Вони зупинялися під вікнаМІ1 хат і співали: 



Шесть дні до тижня" 
Седма неділя. 

Кеби ти. моя ~tила" 
Раз мня видіЛ(.t. 

Дайте нам, дайте" 

Чо Н,іМ мате дати" 
Бо нам-зима 

Под облачком стояти. 
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За колядування парубкам давали солонину й горіхи. 

(281 ) 

Остатні фашинги 

Ця Ha"JBa Г(lВОРИТЬ, що вже ПРИХ()ДИТЬ кінець фашингам-
.. 

м ЯСНИЦЯМ~ настає час, коли ЛЮДИ в декотрих селах ще мо-

гли р()зважатись і не'Jабаром прийде ДОВГИЙ" виснажливий 

семитижневий великий (великодний) піст. 
Ці ()статні фашинги відбувалися і у С л о в інк а х у поне

ділок після сиропустної неділі. Парубки перевдягались 
ІІІ •• w 

один за «(жену»" другии за «мужа» 1 ВСІ разом ишли коляду-

вати п() селі. Один з парубків ніс рожень - загострену ДОВ-. . 
гу ЛІЩИНОВУ палицю, на яку наДІвав солонину" що давали 

селяни. Інший парубок носив кошик на яйця. Потім паруб

ки замовляли МУЗИКіlнтів, а із зібраних продуктів робили 

гостину. Гуляли весь понеділок та ще й у вівторок. А в се

реду всі люди вже постили. Варили тільки капусту, щоб 

«ВИЧИСТИТИ» собі зуби від М~ЯСНИХ та молочних страв, Щ{l 

ВЖИВ,іЛИ пр()тягом ф,tшингів. (282) 
В ОСТ урн і парубки колядували чомусь ще й в середу 

(першого тижня великого посту) .. у так звану попельну се
реду. ВОНИ збиралися ДО одної хати, де один перевдягався 

за «(жінку» З «дитиною» на руках" а інші парубки - ДО ви

вернутих кожухів. У всіх ноги були обкручені солом"ЯНИМИ 

перевеслами. Один з парубків носив кошик на ЯЙЦЯ. ДРУГИJ.1 

- якийсь черепок J рідин()ю. зробленою ї] сажі" а третій 

парубок носив дзвінки, з ЯКИМI1 .. увійшовши до Х,tТИ" ДЗВ()

нив і пискав на гусячому пірку. Парубки в хаті спїВі1ЛИ: 
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Аби сце не булі ОД нас виломні" 
Але ку нам притомні. 

Аби сце нам далі яєчко або две .. -
Дарек, бо ме худобні. 

Оферуйте на ТОТО малючке! (283) 

у з а в а Д Ц і крім «младенкуваня», ЩО відбувалося на 

п()tlатку м"ясниць, ще раз справляли м'ясничний звичай на 

«остатні фашинги». Тепер парубки бе"] всяких масок і . . . 
переодягань ходили по сеЛІ з гармошкою І СПІвали: 

Попуд зелеНЬІЙ гай 

Цеста витоптана. 

Цо си, моя мила, 

Така заплакана? 

Цож би я не була 

Така виплакана .. 
Понєхал ме фраїр. 

Я остала сама. (284) 

у Пор а ч і теж відзначали «остатні фашинги». Паруб

ки-регрути, які мали йти на військову службу" одягались у 

холошні і у вивернуті кожухи. На голови надівали старо-. .. 
даВНІ крисаки, за якими стирчали ПІрка, виплетеНl з соло-

ми. Всі були підперезані солом'яними перевеслами. Пер

шого парубка називали «газдом», другого - «канджур». 

Хлопці ходили з музикою завчасу рано по хатах. Співали 

господарські пісні й збирали на рожень сало .. а до кошика 
яйця. Також і гроші. (285) 
Давніше 8 декотрих селах на Спиші, наприклад .. у Н и ж

н і х Реп а ш а х" в часі м~ясниць дівчата ішли на забави (на 

танці) у ВИІuиваних дрелихових спідницях (<<кідлях») і у ви

шиваних пачусняних і фарблених спідницях. У кого з дів

чат не було такого вбрання, то жінки насміхалися з такої 

дівчини, яка, мовляв .. не вміє вишивати. (286) 
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ПУЩАННЯ 

Пущання - .заговини (говіти - постити), означає, що 

потрібно закінчувати м'ясниці, поступово спочатку відмов-. ,.. , . 
ЛЯТИСЬ ВІД М ЯСНОl страви у м ясопустну неДІЛЮ за тиждень 

до великого посту (ще в часі останнього тижня м'ясниць). 

Тоді ще цілий тиждень ДО сиропустної неділі можна було 

ЇСТИ набіл. 279 Тою неділею офіційно закінчувалися м'ясниці 

і наступав великий (великодний) піст. За церковним тлу

маченням це пояснюється тим, щО «це робиться, щоби по

ступово приготовити віруючих до Великого посту, який 

вже починається у наступний тиждень». 2RO 
Давніше ЛЮДИ жили бідно, декотрі селяни деколи не ви

бирали термінів, коли і що їсти. Їли будь-коли і що попало 
під зуб. Трапилось, що дехто ЇВ м'ясо або сало ще й у сиро

пустний тиждень, коли можна було їсти тільки набіл. Але 

якщо не було набілу, то їли те, що мали. Таке становище 

селян влучно характеризує такий випадок: 

«ЯКЬІЙСЬ давно ЇВ солонину У СЬІропустнім тижні, а мать 

ся їсти лем набіл. Та як тот ЯКЬІЙСЬ, як ЇВ у СЬІРОПУСТНУ не

ділю СОЛОНИНУ, та хтось, як збачив, та му гварив: 

- Та што робиш, чоловіче, же їш СаЛаНИНУ , а гнеська є 

УЖ піст на м'ясо ісолонину! Гнеська є уж СЬІропустна неді

ЛЯ, та мать ся їсти лем набіл, по білому. 

А тот здер скору із солонини і гварить: 

- А тато што?! Не по білому?» (287) 
Отже, сиропустною неділею (сиропустною вона назива

лася тому, що серед молочних страв переважав сир) закін

чувалися м'ясниці. Але в декотрих селах на Спиші'! що сусі

дять із словацькими селами, відбувались невеличкі забави 

279 Набіл - молочні страви: молоко, масло, сир. Тиждень від м"ясопуст

ної до сиропустної неділі є загальницею на набіл. 

2811 Евгеній Фенцик, Литургика, глава третя, а) О постах. Будапешт 1878, 
стор. 308-309. 
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й після офіційного закінчення м'ясниць ще і у понеділок і 

вівторок, а в інших селах навіть у середу. Тоді селяни по
лоскали собі горілкою зуби, щоб між ними не залишилося 

нічого скоромного. Чоловіки звичайно ходили «полоскати 

зуби» ДО корчми. Внаслідок реJ1ігійних вимог ЛЮДИ були 

повинні стримуватися від скоромного. Щоб оскоромнити 

страву, досить було її замішати ложкою, якою перед тим 

їли скоромне, досить було украяти хліб ножем, яким перед 

тим різали м'ясо. Коли хворому в пісний день давали ЇСТИ 

скоромне, він, зітхнувши., казав: «Боже, прости мі грішно
му!» 

Пущання подекуди наЗl1вали «пущаня» (Видрань), «за

ПУШКЬІ» (Красний Брід), «запостки» (Койшов, Гачава), 
«остатні фашинги» (3авадка, Словінки). 

У той час, коли справляли пущання, ЛЮДИ робили різні 

комічні витівки, жарти, чарували передусі~1 ДЛЯ того, щоб 

ЇМ росли великі коноплі та льон, передбачали погоду. 

На Лабірщині, в Кра с ном У Б РОД ї., пущання прово

дили у вечір сиропустної неділі. Ближчі сусіди - жінки, 
. ".,. ... 

неВІСТКИ И ДІвчата сходилися ДО KOTPl)ICb хати 1 там розва-
. "'" . ., 

гами, ПІСНЯМИ И гостиною справляли пущання ВІД м ясниць. 

У цей день жінки заганяли своїх і чужих дітей Д<) хати, на

казуючи ЇМ танцювати, щоб виросли великі коноплі. (288) 
У Ч а б и н а х на СИРОПУСТНУ неді.НЮ ввечері робили ла

маник. 281 Одна дівчина приносила ~1YKY., друга - масло, 

третя - горілку. Вони варили пироги з сиром., кашу і яєч

ницю, щоб коноплі були м'якими. До хати наганяли 

сусідських 12-13-річних дівчат _ які мали Т~lнцювати й під
стрибувати, аби коноплі росли високо. Туди приходили й 

парубки, і всі разом розважалися, гостилися й співали: 

Паліночку хуху, 

Уж є в моїм бруху. 

Бріх ші ся хух()че ~ 

Бо ші ся му хоче. 

2~1 Ламаник - гостина. Це типічна назва гостини на ](lкінчення веч()р

НИЦЬ" коли парубки ламали дівчатами навершники на знак того .. ІЦО вже 
закінчується важка праця прядіння. В Чабинах цю назву запозичали на 

день пущання. 



301 

Діти з радістю чекали на пущання, як і на Різдво чи Ве

ликдень. (289) 
На Спи ш і пущання відбувалося в понеділок або вівто

рок першого 1'ИЖНЯ великого посту. Але в декотрих інших 

селах, як в Орябині, Остурні, Литмановій, Баєрівцях, 

Шамброні, 3авадці, на Шар и ш і У Кийові, Висланці, Гані-
. ~ 

ГІВЦЯХ, пущання також справляли ще и у середу. 

Формально великий піст починався від понеділка після 

сиропустної неділі і тривав сім тижнів. Оскільки великий . .. 
ПІСТ має тривати сорок ДНІВ, то понеДІЛОК 1 ВІВТОРОК - два . 
ДНІ З першого тижня великого посту - селяни вважали ще 

вільними для розваг днями. Подекуди ще й середу. 

На пущання - у ці два дні: у понеділок і вівторок - се

ляни нічого не робили, тільки взаємно відвідувались, роз

важалися і гостилися. Тоді варили пироги, картоплю, яку 

їли з капустою, варили або пражили яйця. Яйця їли, щоб 

забути про всі буйні розваги під час м'ясниць так, як курка 

забуває про яйце. Також полоскали зуби, тепер вже від на

білу. 

Ці два дні - понеділок і вівторок - першого тижня ве

ликого посту в наших селах називали по-різномну: в Ор

л о в і та О л ь ш а в и Ц і їх називали «пущадельними» , 
у Рафаївцях - «КРИВИМИ», У Кийові, Гачаві та 

в К о й ш о В і - «запостними» , В ЛИТ ман о В і й, Лип о -
в і та О Р я б И н і - «шаленими» .. а в дальших селах -. . 
«сирними понеДlлками І ВІВТlрками». 

В О л ь ш а в и Ц і в цей день літні господарі та господині 

сходилися до будь-якої хати і там пили горілку й гостилися. 

Піднапившись, витівали всякі жарти. Жінки «голили» чо

ловіків дерев'яними бритвами, а вони «ковали жінок». 

В цьому селі було заборонено "рясти, щоб, МОВЛЯВ, кури 

та гуси не мали кривих ніг. (290) 
В О Р л о в і у ці пущальні дні всі горшки виварювали від 

м'ясних та молочних страв., а також виводили масні пля~и, 

що були на кахлях (на глиняній печі). (291) 
В О Р я б и н і масну їжу, що залишалася від м"ясниць, да

вали циганам. (292) 
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Та в декотрих селах пущання справлялося ще й в середу. 

Та й середу називали по-різному. У Ган і г і в ц я х, Лит-
• IJ • 

ман о В 1 И та в дальших ІНШИХ селах середу називали «кри-

вою», у з а в а Д ці, В и с л а н ці" Ост урн і, І г л я н а х 

(колишній Годермарк) ЇЇ називали «попельною». В І г л я

H а х ЇЇ ще називали і «смертною». 

у Лит ман о в і й в ЦЮ «криву середу» не крутили пряжі 

на козелці і не викручували випратого мокрого одягу, щоб 

не були кривими діти та курчата. (293) 
у Кий о в і під час взаємних відвідин сусідів, хто з хатніх 

мав на собі трохи подерте шмаття, на такому його ще біль

ше роздирали. Цю забаву називали «мішкування». (294) 
у Б а є р і в ц я х жінки перескакували у хаті понад лавки 

(колись люди їх мали у хатах замість сьогоднішніх стільців 

чи крісел), щоб великим виріс льон. (295) 
У Шам б рон і ., коли селяни вже нажартувались, ішли 

до церкви на богослуження. Коли задзвонив дзвін, жінки і 

чоловіки по черзі клякали на коліно. (296) 
У Л і в о в і в церкві раз клякали ті, що були з вишнього 

кінця села, а раз ті, що були з нижнього. (297) 
У В и с л а н Ц і У «попельну» середу, коли у хату входив 

чужий чоловік, газдиня відразу брала попіл і сипала йому 

під ноги. Інколи цей попіл жінки ще кропили водою, щоб 

відвідувач ще більше міг собі забруднити ноги. Потім жін

ка брала шкрептачку, якою чистять картоплю, і того чо

ловіка починала «мішкувати» . (298) 
У З а в а Д Ц і в «попельну середу» чоловіки приходили до 

сусідок і «ковали» жінок. (299) 
Та найдовше пущання відбувалось у Ганігівцях. ВОНО 

тривало аж П'ЯТЬ днів: від сиропустної суботи ДО кривої се

реди. Тоді жінки танцювали на «довгий лен». Жінки також 

ходили «ПО бубнованю» (бубнували на бляшаних тепшах, 

на яких пекли паски, і від селян з61fрали ЯЙЦЯ, сало та овес. 

Потім все те продавали у крамаря і купували собі горілку. 

(300) 
Люди в той час: від м'ясопустної до сиропустної неділі на 

протязі шістьох днів (від понеділка ДО суботи) слідкували 
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за погодою і прогнозували погоду на ве.сь рік. Отже, перші 

два дні - понеділок й вівторок - мали показати, якою бу

де весна. Якщо у ці два дні було гарно, світило сонце, то 

вірили, що й весна буде ясною і теплою. Але якщо тоді бу

ло похмуро або йшов ДОЩ чи навіть сніжило, то й весна бу

де мінливою: мокрою, сльотною. Другі два дні мали пока

зати, яким буде літо, а треті два дні - як буде виглядати 

восени. 

Якщо перший день м'ясопустного пущання був гарний, 

то таким гарним мав бути і Великдень. (301) 
Крім жартівливих витівок, повір'їв та прогнозів про по

году, в декотрих селах були ще звичаї, які мали суспільний 

характер. Так, наприклад, у Баєрівцях на «криву середу» 

мешканці села сходилися із селянами з Д о в гої Л У к и, 

я,кі У баєрівчан орендували землю, щоб укласти нову угоду 

на майбутній рік, а за рік минулий виплатити все необхід

не. Потім всі разом йшли до корчми на могорич. (302) 
В О Р я б и н і на пущання селяни намагались виплатити 

корчмареві (жидові) усі свої борги, які у нього мали. Роз-. . 
раховувались як ГРІШМИ, так продуктами, переДУСІМ зер-

ном. При цьому господарі собі підспівували: 

М'ясниці шя прешли, Порахуйме лем шя, 

Крива середа йде, ТЬІ, пархаВЬІЙ жиде! (303) 
у Ни ж н і х Реп а ш а х кінець м'ясниць господарі про-. . 

голошували дотепними жаРТІВЛИВИМИ ПІсеньками: 

Фашинги, фашинги, 3 'їли зме шовДрини, 
Фашингови часи. З'їчме і колбаСЬІ. 

А жінки, коли були трохи напідпитку, співали своє: 

Пущаня, пущаня, І я свого пустива, 

Кажда свого пущава. Бо'м го радо видіва. (304) 

2() ,~ este \"~~т \'іпsuj t:m ... 
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ПОКАЖЧИК ЗАПИСІВ 

1. Михайло СТАРАНКА, б4-річ.'І з ГОСТОВИЦЬ. Записане у 

лікарні на Підскалці, Гуменне, 12. 1. 1972 р. 
2. Іван СЛУТИЙ, 71-річ., з Великої Поляни. Записане у лікарні 

на Підскалці , Гуменне, 11. 1. 1972 р. 
3. Осиф МУЧИЧКА, 57-річ. 'І Красний Брід, 13. 1. 1961 р. 
4. Ганна КОЦУР'І 15-річ., студентка,282 Варадка, 1. 8. 1963 р. 
5. Грабівчик. Запис Андрія ДУЛЕБИ, 1968 р. 
6. Олена АНГЕЛОВИЧ, 42-річ., Кийов, 31.7. 1962 р. 
7. СВИДНИК. Запис Андрія ДУЛЕБИ, 1968 р. 
8. Марія ДАНЧО, 73-річ. , Суха, 2. 2. 1962 р. 
9. Христина Г АВУЛА, 30-річ., вчителька, Руська Поруба, 

1970 р. 
10. Марія ЛЕНАРД, 50-річ., Красний Брід, 1963 р. 
11. Альжбета ГОДЕРМАРСЬКА, 68-річ., Гачава, 28.7. 1962 р. 
12. Ганна МЕЛЬНИЧАК, 22-річ., вчителька, Крайня Олька, 

4. 9. 1962 р. 
13. Михайло ШМАЙДА. Запам'ятане з дитинства. 
14. Регетівка. З рукописної писанки. 

15. Марія МОЧКОВСЬКА, 24-річ., вчителька,. Руське., 

7. З. 1961 р. 

16. Ганна ТАПТИЧ, З8-річ., вчителька,283 Чабини, 1962 р. 
17. Юлія ІГНАТКО, 40-річ., Кленова, 17. 10.1961 р. 
18. Ганна ТАПТИЧ, ЗВ-річ., вчителька, Чабини, 1962 р. 
19. Марія МОЧКОВСЬКА., 24-річ.'І вчителька., Руське, 7. 3. 

1961 р. 
v 

20. Михайло ШМАИДА. Запам'ятане з дитинства. 
21. Ганна ТАПТИЧ, З8-річ., Вt.Іителька, Ча6ини, 1962 р. 
22. Регетівка. З рукописної писанки. 

2З. Ганна Т АПТИЧ, 41-річ . ., вчителька, Чабини, 1965 р. 
24. СВИДНИК. Запис Андрія ДУЛЕБИ, 1968 р. 

282 Переважна частина інформаторів були селяни. Крім них записи були 

зроблені серед школярів, студентів., вчитеJІів, викладачів вищих учбових 

закладів" редакторів, акушерок, майстрів~ шоферів, СВЯlцеників і Т. п. 

2Н) Ганна Таптич" вчителька" родом з Ча6ин, фігурує тут як інформатор

ка і як авторка фольклорних записів. 
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25. Ганна ВАНЮГА. 55-річ.~ Свидник~ 10.11.1965 р. 
26. СВИДНИК. Запис Андрія ДУЛЕБИ. 1968 р. 
27. Вапеник. Запис Андрія ДУЛЕБИ, 1968 р. 
28. СВИДНИК. Запис Андрія ДУЛЕБИ~ 1968 р. 
29. Єва ЛОПАТА, 66-річ., Нягів~ 2. 1. 1969 р. 
30. Катерина ФАЛАТ, 29-річ., Майдан, 16. 1. 1965 р. 
31. Михайло ШМАЙДА. Запам'ятане з дитинства. 
32. Марія сопка, 62-річ.~ Красний Брід, 9.5. 1965 р. 
33. Ганна КАСА, 70-річ., Суків. Запис Ганни ТАПТИЧ, 

17. 1. 1972 р. 
34. Ганна Щерба, 40-річ .. Гавранець, 3. 2. 1965 р. 
35. Марія сопка, 62-річ., Красний Брід, 9. 5. 1965 р. 
35.а Андрій ДYPДAH~ 77-річ., з ГОСТО8ИЦЬ. Записане у ліК(lрні 

на Підскалці, Гуменне, 11. 1. 1972 р. 
36. Запис зроблений на залізничній станції у Радвані-на-Лабірці 

від жінки коло 65 років з Ольки, яка не хотіла назвати свого 
. . 
ІмеНІ. 

37. Марія ФЕДОРЦЬО. 65-рич., з Волиці. Записане у лікарні на 
Підскалці , Гуменне, 11. 1. 1972 р. 

38. Марія ФІЛЯК, 44-річ., Кожухівці, 7. 5. 1962 р. 
39. Марія гвозд, 51-річ., Нижня Писана, 5.2. 1965 р. 
40. Йосиф ЛЕЛЬО, 57-річ., Гавранець, 2.2. 1965 р. 
41. Ганна ЩЕРБА, 40-річ., ГаВRанець. Запис Ганни Таптич. 
42. Іван СЛУТИЙ, 71-річ.~ з Великої Поляни. Записане у лікарні 

на Підскалці, Гуменне. 11. 1. 1972 р. 
43. Іван ФРАНКО, 50-річ. ~ священик. Порач, 23. 3. 1965 р. 
44. Марія сопка, 62-річ., Красний Брід. 9.5. 1965 р. 
45. Марія ГВОЗД, 51-річ., Нижня Писана, 5. 2. 1965 р. 
46. Петро ДЖМУРА, 66-річ., Лівів, 15. 11. 1966 р. 
47. Ганна КОЦУР, 15-річ., студентка, Варадка, 1.8. 1962 р. 
48. Катерина ФАЛАТ, 29-річ., Майдан, 16. 1. 1965 р. 
49. Ганна ДЕМЧАК, 47-річ., Лівів, 17.11.1972 р. 
50. Ганна ТАПТИЧ .. З8-річ., вчителька, Чабини, 1962 р. 
51. Петро ДЖМУРА, 66-річ., Лівів, 15. 11.1966 р. 

'" 52. Михайло ШМАИДА. Запам'ятане з дитинства. 
53. Єва СОТ АК, 62-річ., Валентївці. Запис Ганни ТАПТИЧ~ 

6. 6. 1971 р. 
54. Петро ДЖМУРА, 6б-річ., Лівів, 15. 11. 1966р. 
55. Ганна БЕЙДА, БО-річ., Суків, 1955 р. 
56. Андрій ЦАПЦАРА, 47-річ., Рожківці, 20.3. 1961 р. 



57. Єва КЕША~ Н5-річ.~ Ча6ини. Запис Ганни ТАПТИЧ, 
6.7. 1971 р. 

58. Ганна ПЕТРУШ, 8()-річ., Олька. ЗаІІИС Ганни ТАПТИЧ, 

15. 1. 1971 р. 

59. Михайло ШМАЙДА. 3апам·ятанс з дитинства. 
60. Федор ПУРДЕШ, 73-річ., Нижній Мирошів, 1978 р. 
61. Ганна Т АПТИЧ, 3Х-річ., вчителька, Чабини, 1962 р. 
62. Ганна ДОБДА~ 47-річ., Красний Брід, 1962 р. 
63. СВИДНИК. Запис Андрія ДУЛЕБИ, 1968 р. 
64. Андрій ДУРДАН, 77-річ., 'j Г()СТОВИЦЬ. Записане у лікарні на 

Підскалці" Гуменне .. 11.1.1972 р. 
65. Єва СОТАК, 62-річ., Валентівці: Запис Ганни Т АПТИЧ, 

6. 6. 1971 р. 
66. Ганна ДОБДА~ 47-річ.~ Красний Брід, 1962 р. 
67. Єва СОТАК, 62-річ., 8алентівці, 6.6. 1971 р. 
68. Ян ЯЛЬЧ, б2-річ., з Руської Поруби. Записане у лікарні на 

Підскалці, Гуменне, 29.11.1971 р. 
69. Олена РЯБА, 64-річ. ~ Красний Брід~ 1965 р. 
70. Ян ЯЛЬЧ~ 62-річ." з Руської Поруби. Записане у лікарні на 

Підскалці" Гуменне" 29. 11.1971 р. 
71. Єва СОТ АК, 62-річ., Валентівці, 6.6. 1971 р. 
72. Ганна КЛЕЦ, 40-річ." Красний Брід, 1962 р. 
73. СВИДНИК. Запис Андрія ДУЛЕБИ" 1968 р. 
74. Марія ГРИНЬО, 57-річ., Удол, 10.2. 1965 р. 
75. Олена ЛОЙЗО, 56-річ., Валентівці. Запис Ганни Т АПТИЧ, 

13. 2. 1971 р. 
76. Олена СТЕРАНКА, 77-річ., Банське, 1962 р. 
77. Михайло ШМАЙДА. Запам'ятане з дитинства. 
78. Стефан СОТАК, 58-річ." Валентівці. Запис Ганни ТАПТИЧ" 

6. 6. 1971 р. 
79. Олена ЛЛЙЖО" 74-річ., Красний Брід, 1961 р. 
80. Єва СОТАК, 62-річ., 8алентівці. Запис Ганни ТАПТИЧ" 

6.6. 1971 р. 
81. Ганна Т АПТИЧ 'І 41-річ." вчителька, Чабини, 1965 р. 
82. ВіраЛУКАЧ, ІЗ-річ., ВишняЯблінка,23.1.197Uр. 
83. Андрій ДУРДАН, 77-річ., з Гостовиць. Записане у лікарні на 

ПідскаЛl~і" Гуменне, 11.1.1972 р. 
84. Йосиф ДАНКО, 62-річ., Герлахів, 9.2. 1965 р. 
85. Йосиф СТРЯМБА" 48-річ. ~ Свидник" 1968 р. 
86. ЮРК(lва Воля. Запис Андрія ДУЛЕБИ, 1968 р. 
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87. Анастасія МЕДВІДЬ, 48-річ., Палота, 1961 р. 
88. Іван ЖАК, б2-річ., Вапеник, 1.2.1965 р. 
89. Олена СТЕФАНКО, 77-річ., Банське, 1962 р. 
90. Ганна ТАПТИЧ, 41-річ., Чабини, 1965 р. 
91. Ганна БЕИДА, 6()-річ.~ Суків, 1965 р. 
92. Юлія ДАНКО, 56-річ., Красний Брід, 1963 р. 
93. Ганна ДУШАК, 63-річ., Збійне, 1. 12. 1963 р. 
94. Ганна МЕЛЬНИЧАК, 27-річ., Крива Олька, 4.9. 1962 р. 
95. Віра ЛУКАЧ, 13-річ.~ Вишня Яблінка, 23. 1. 1970 р. 
96. Єва СОТАК, 62-річ., Валентівці, 6.6. 1971 р. 
97. Запис із Петрини. 
98. Ганна БАЛАЖЧАК, 61-річ." Прислоп, 16. 10. 1961 р. 
99. Марія ПИХАНИЧ, 62-річ., Нижня Писана, 4. 2. 1965 р. 

lU(). Іван ГАЛЬ, 6()-річ., Красний Брід, 23. 12. 1981 р. 
101. Ганна СТЕЗАР, 66-річ., Крива Олька, 1962 р. 
102. Петро ДЖМУРА, 66-річ., Лівів, 15. 11. 1965 р. 
1()3. Олена ЛЛЙЖО, 74-річ., Красний Брід. 1962 р. 
104. Віра ЛУКАЧ, ІЗ-річ .. Вишня Яблінка, 23.1. 1970 р. 
1()5. Олена ЛОЙЗQ, 56-річ .. Валентівці. Запис Ганни ТАПТИЧ, 

13. 2. 1971 р. 
106. Ганна ДОБДА" 48-річ. ~ Красний Брід, 1963 р. 
107. Бенядиківці. Запис Андрія ДУЛЕБИ~ 1968 р. 
108. Ганна Т АПТИЧ, З8-річ., вчителька, Чабини, 1962 р. 
109. Марія СОПИРЯК, ЗО-річ., Красний Брід, 1962 р. 
110. Запис із Вагринця. 
111. Олена ЛОЙЗQ, 56-річ., Валентівці. Запис Ганни ТАПТИЧ. 
112. Ганна КОМАН, 62-річ., Красний Брід~ 1961 р. 
1 ІЗ. Ганна МЕЛЬНИЧАК, 27-річ.~ Крива Олька, 5.9. 1962 р. 
114. Марія ХУДИНА, 73-річ., Чабини. Запис Ганни ТАПТИЧ, 

1962 р. 
115. Єва COTAK~ 62-річ., 8алентівці. Запис Ганни ТАПТИЧ .. 

б. 6. 1971 р. 
116. Ганна КОМАН. 62-річ.~ Красний Брід, 1962 р. 
117. Іван МОТИКА .. 64-річ., Довгуня .. 2.2. 1965 р. 
118. Марія ГВОЗД, 51-річ., Вишня Писана, 5.2. lУ65 р. 
11 У. Юлія ДЗЯН, 82-річ., Красний Брід, 1953 р . 

.... 

120. Іван СЛУТИИ, 71-річ ... з Великої Поляни. Записане у лікарні 
на Підскалці, Гуменне .. 11. 1. 1972 р. 

121. Андрій ДУРДАН, 77-річ ... з Гостовиць. Записане у лікарні на 
ПідскаЛІ\і, Гуменне, 11. 1. 1972 р. 
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122. Олена ЧЕРНЕГА, 61-річ., Рунина~ 7. 2. 1961 р. 
123. Войтєх КРЛЙКЕВИЧ, 75-річ., Довгуня, 2. 2. 1965 р. 
124. Ян ПІНЧАК, Руське, 1962 р. 
125. Анастасія MEДBIДЬ~ 48-річ., Палата, 1961 р. 
126. Олена ПАПІЯК, 62-річ., Красний Брід, 30. 11. 1964 р. 
127. Ганна СТЕЗАР, 66-річ., Крива Олька, 1962 р. 
128. Михайло ШМДИДА. Запам'ятане з дитинства. 
129. Іван МОТИКА, 64-річ., Довгуня, 2.2. 1965 р. 
130. Ян ЯЛЬЧ., 62-річ., з Руської Поруби. Записане у лікарні на 

Підскалці, Гуменне, 29. 11. 1971 р. 
131. Ганна ДЖМУРА, 6б-річ . ., Лівів, 15. 11. 1965 р. 
132. Марія МОЧКОВСЬКА, 24-річ., вчителька, Руське., 7. 3. 

1961 р. 
\J 

133. Михайло ШМАИДА. Запам'ятане з дитинства. 
134. Ганна МАРЦИШИН, 32-річ., Ольшавиця, 10.7. 1963 р. 
135. Йосиф ДАНКО, 62-річ., Герлахів, 9.2. 1972 р. 
136. Ганна ПЕТРУНЬ, БО-річ., Банське., 1962 р. 
137. Альжбета ЗАКУТЯНСЬКА, ЗО-річ., Койшов, 24.7. 1963 р. 
138. Марія КУРУЦ, 55-річ., Олька, 1984 р. 
139. Терезія ГРОФИК, 77-річ., Орябина, 3.4. 1963 р. 
140. Іван ГАЛЬ, 51-річ., Красний Брід, 1972 р. 
141. Ганна РЕШЕТАР, 3D-річ., Ор,тутова, 3.3. 1963 р. 
142. Іван ЯЦУРА, 68-річ., Свидник, 29.5. 1963 р. 
143. Ганна МЕЛЬНИЧАК, 22-річ., Крива Олька, 1962 р. 
144. Михайло ШМАЙДА. Запам'ятане з дитинства. 
145. Петро ДЖМУРА, бб-річ., Лівів, 15.11.1966 р. 
146. Ганна ХАЛАХАН., 59-річ., Суків, І. 2. 1981 р. 
147. Василь КОЧЕМБА, священик., Великий Липник, 1966 р. 
148. Федір ПУРДЕШ, 73-річ., Нижній Мирошів, 1979 р. 

O.J 

149. Михайло ШМАИДА. Запам'ятане з дитинства. 
150. Олена ЯЛЬЧ, 73-річ., Суків. Запис Ганни ТАПТИЧ. 10. 7. 

1971 р. 
151. Іван ДОВГУН, 85-річ., Новоселиця, 15.6. 1961 р. 
152. Іван СЕДЛАК, б4-річ., Дрєниця, 9.2. 1965 р. 
153. Марія Г АЛЬ, 4()-річ . ., Красний Брід, 6. 8. 1965 р. 
154. Єва КЕША, 85-річ., Чабини. Запис Ганни ТАПТИЧ, б. 7. 

1971 р. 
155. Стефан ДЕМЧАК, 43-річ., Лівів, 8.9. 1965 р. 
155а. Михайло МАСКАЛИК, 80-річ . ., Великий Буковець, 4. 8. 

1968 р. 



309 

156. Медведже. Запис Андрія ДУЛЕБИ, 1968 р. 
157. Вишня Ядлова. Запис Андрія ДУЛЕБИ, 1968 р. 
158. Кечківці. Запис Андрія ДУЛЕБИ, 1968 р. 
159. Кореївці. Запис Андрія ДУЛЕБИ, 1968 р. 
160. Свидник. Запис Андрія ДУЛЕБИ, 1968 р. 
161. Герлахів. Запис Андрія ДУЛЕБИ, 1968 р. 
162. Зузана ЛЯШ, 50-річ., Баєрівці, 23. 3. 1965 р. 
162а. Марія ПИХАНИЧ, 62-річ., Вишня Писана, 3. 2. 1965 р. 
163. Ганна КОЦУР, 15-річна~ студентка, Варадка, 2. 8. 1962 р. 
164. Марія ДИКА, 46-річ., СВИДНИК, 1966 р. 
165. Михайло КУЦЕР, б6-річ., Меджилабірці, 19. 11. 1980 р. 
166. Іван ГАЛЬ, 46-річ., Красний Брід, 6. 1. 1967 р. 
167. Ян ЯЛЬЧ, 62-річ., з Руської Поруби. Записане у лікарні на 

Підскалці, Гуменне, 29. 10. 1971 р. 
168. Андрій ДУРДАН, 77-річ., з Гостовиць. Записане у лікарні на 

Підскалці, 12. 1. 1971 р. 
169. Андрій ЦАПЦАРА, 47-річ., Рожківці, 19.-20.3. 1961 р. 
170. Ганна МЕJІЬНИЧАК, 22-річ., вчителька, Крива Олька, 5. 

10. 1962 р. 
171. Марія ГАВРИШ, 54-річ., Регетівка, 11.7.1962 р. 
172. Іван ГАЛЬ, 46-річ.~ Красний Брід, б. 11.1967 р. 
173. Ганна ДЖМУРА, бб-річ., Лівів~ 15. 11. 1966 р. 
174. Зузанна ЛЯШ, 50-річ., Баєрівці, 23.3. 1965 р. 
175. Катерина ПАВЛИЧКО, 24-річ., Нижні Репаші, 1962 р. 
176. Анастасія МЕДВІДЬ, 50-річ., Палата, 1963 р. 
177. Анастасія МЕДВІДЬ, 50-річ., Палота, 1963 р. 
178. Василь РЕМАЧ, б7-річ., зУблі. Записане у лікарні на Під

скалці, Гуменне, 26. 11. 1971 р. 
179. Н. КОВАЛЬ, 30-річ.~ Олька, 1980 р. 
180. Юрій ЯНКО, 70-річ., з Чукаловець. Записане у лікарні на 

підскалці, Гуменне, 27. 11. 1971 р. 
181. Михайло ПРЕКСТА, б5-річ., Прислоп, 1961 р. 
182. Андрій ЄВЧИЧ, БО-річ., Руська Волова, 1961 р. 
183. Василь РЕМАЧ, 67-річ., з Ублі. Записане у лікарні на Під-

скалці, Гуменне, 26. 11. 1971 р. 
184. Юрій ШАФРАНКО, 49-річ., Брусниця, 1961 р. 
185. Михайло ПРЕКСТА, 65-річ., Прислоп, 1961 р. 
186. Марія ДРУГА, 28-річ., Красний Брід, 1962 р. 
187. Михайло ПРЕКСТ А, 65-річ., Прислоп, 1961 р. 
188. Михайло КУЦЕР, 66-річ., Меджилабірці, 19. 11. 1980 р. 
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189. Юрій РЕГЕН, Кальна Розтока, 1961 р. 
190. Андрій БУБАК, 70-річ., Калинів, 1958 р. 
191. Юлія ШМЛЙДА, З8-річ., Красний Брід, 1962 р. 
192. Запис Ганни ТЛПТИЧ, Чабини. Запам'ятане з дитинства. 
19З. Запис Ганни ТАПТИЧ, Чабини. Запам'ятане з дитинства. 

194. Юлія ШМЛЙДА, З9-річ., Красний Брід, 1963 р. 
195. Андрій ЄВЧИЧ, БО-річ., Руська Валова, 1961 р. 
196. Василь РЕМАЧ, 67-річ., з Ублі. Записане у лікарні на Під-

скалці, Гуменне, 26. 10. 1971 р. 
197. Іван БЕГА, 60-річ., вчитель, Чабалівці, 16. 1. 1979 р. 
198. Юлія ШТЕНКО, 63-річ., Видрань, 18. 5. 1968 р. 
199. Н. КОВАЛЬ, 30-річ., Олька, 1980 р. 
200. Ян ЯЛЬЧ, 62-річ., з Руської Поруби .. Записане у лікарні на 

Підскалці, Гуменне, 29. 10. 1971 р. 
201. Василь ЛОПАТА, З8-річ., бригадир, Чертіжне, 3. 1. 1979 р. 
202. Юрій КЛИМИК, 63-річ., Руська Валова, 1961 р. 
203. Михайло ЧВИГИНКА, 69-річ., -Красний Брід, 1961 р. 
204. Іван БЕГ А, БО-річ., вчитель, Чабалівці, 16. 1. 1979 р. 
205. Іван БЕГА, БО-річ., вчитель, Чабалівці, 16. 1. 1979 р. 
206. Андрій ЄВЧИЧ, БО-річ., Руська Волова, 1961 р. 
207. Василь РЕМАЧ, 67-річ., з Ублі. Записане у лікарні на Під

скалці, Гуменне, 26. 11. 1971 р. 
208. Василь РЕМАЧ, 67-річ., з Ублі. Записане у лікарні на Під

скалці, Гуменне, 26.11.1971 р. 
209. Михайло ПРЕКСТА, 65-річ., Прислоп~ 1961 р. 
210. Андрій ДУРДАН, 77-річ., з Гостовиць. Записане у лікарні на 

Підскалці, Гуменне, 18. 11. 1971 р. 
211. Юрій ЯНКО, 70-річ., з Чукаловець. Записане у лікарні на 

Піскалці, Гуменне, 27. 11. 1971 р. 
212. Михайло КУЦЕР, 66-річ., Меджилабірці, 19. 11. 1980 р. 
213. Михайло ЧВИГИНКА, 69-річ., Красний Брід., 1961 р. 
214. Ян ЯЛЬЧ, 62-річ., з Руської Поруби. Записане у лікарні на 

Підскалці, Гуменне, 29. 11.1971 р. 
215. Юрій БАНДУРИЧ, 67-річ., з Пудгороді. Записане у лікарні 

на Підскалці, Гуменне, 29. 11. 1971 р. 
216. Юлія СІЧАК, 55-річ., Калинів, 14.2. 1962 р. 
217. Михайло ЧВИГИНКА, 69-річ., Красний Брід, 1961 р. 
218. Марія КУРУЦ, 55-річ., Олька, 1984 р. 
219. Ганна ПЕТРУНЬ, 70-річ., Руське, 27. 10. 1960 р. 
220. Йосиф ЧЕКАН, священик, 1971 р. 



221. Марія БАТИСТ, 56-річ., Тихий Потік, 4.7.1963 р. 
222. Ганна КИШЕЛЬ, 66-річ., Висланка, 16. 1. 1963 р. 
223. Ганна СЕМАН, 56-річ., Словінки, 23. 3. 1965 р. 
224. Єва СОТАК, б2-річ., Валентівці, 6. 6. 1971 р. 
225. Марія ХУДИНА, 73-річ., Чабини. Запис Ганни ТАПТИЧ. 

6. 7. 1971 р. 
226. Андрій ДУРГАН, 77-річ., з Гостовиць. Записане у лікарні на 

Підскалці, Гуменне, 18. 11. 1971 р. 
227. Михайло ЧВИГИНКА, 69-річ., Красний Брід, 1961 р. 
228. Юрій ХОМА, 73-річ., 3бай, 2. 11. 1967 р. 
229. Стефан ДЕМЧАК, 43-річ., Лівів, 8.9. 1966 р. 
230. Юрій ПАВЛИЧКО, 66-річ., Нижні Репаші, 30.3. 1965 р. 
231. Ганна ПРОКОП, 50-річ., Обручне, 13. 1. 1965 р. 
232. Михайло ОРЛОВСЬКИЙ, 44-річ., Довгуня, 9.2. 1965 р. 
233. Петро ДЖМУРА, 66-річ., Лівів, 15. 11. 1966 р. 
234. Альжбета МАЙТІН, 66-річ., Дрєниця, 9.2. 1965 р. 
235. Верона ПАВЛИК, 58-річ., Лютина, 27. 1. 1965 р. 
236. Марія ШУЄТ, 41-річ., Ганігівці, 18.2. 1965 р. 
237. Марія ОЛЕЯР, 76-річ., Дрєниця, 9. 2. 1965 р. 
238. Катерина ПАВЛИЧКО, 24-річ., Нижні Репаші, 30. 3. 1965 р. 
239. Верона ПАВЛИК, 58-річ., Лютина, 27. 1. 1965 р. 
240. Андрій РУДЛОВЧАК~ 58-річ., peдaKTOp~ Пряшів, 1963 р. 
241. Федір ПУРДЕШ, 73-річ., Нижній Мирошів, 1979 р. 
242. Іван ФРАНКО, 50-річ., Порач, 23.3. 1965 р. 
243. Федір ПУРДЕШ., 73-річ., Нижній Мирошів~ 1979 р. 
244. Ганна ГУМЕННИК, школярка, Кечківці, 21. 1. 1967 р. 
245. Ганна ПЕТРУШ, 80-річ., Олька. Запис Ганни ТАПТИЧ, 

15. 1. 1971 р. 
246. Анастасія МЕДВІДЬ, 53-річ., Палата, 1963 р. 
247. Стефан СОТАК, 58-річ., Валентівці, 6.7. 1971 р. 
248. Віра ЛУКАЧ, школярка~ ІЗ-річ., Вишня Яблінка, 23. 1. 

1970 р. 
249. Ганна ТАПТИЧ, Чабини. Запам'ятане з дитинства. 
250. Марія ГРОМ'ЯК, акушерка, Тихий Потік, 24. 3. 1965 р. 
251. Катерина ПАВЛИЧКО, 24-річ., Нижні Репаші, 30.3. 1965 р. 
252. Катерина КИЙОВСЬКА, 75-річ., Лівівська Гута, 1982 р. 
253. Юлія СОПИРА, 82-річ.; Видрань, 1982 р. 
254. Анастасія МЕДВІДЬ, 53-річ., Палата, 1963 р. 
255. Ганна ЩЕРБА, б2-рі~І., Свидник, 13. 5. 1965 р. 
256. Ганна БУЧКО, 57-річ., 3авадка на Спиші, 30.3. 1965 р. 



257. Ганна ПЕТРУШ, 80-річ., Олька. Запис Ганни ТАПТИЧ, 
15. 7. 1971. 

258. Анастасія МЕДВІДЬ, 53-річ., Палота, 1963 р. 
259. Ганна ТАПТИЧ, Чабини. Запам'ятане з дитинства. 
26(). Анастасія МЕДВІДЬ, 53-річ., Палота~ ]963 р. 
261. Юлія СОПИРА, 82-річ. ~ Видрань .. 1962 р. 
262. Ганна Бучка, 57-річ., 3авадка, 30. 3. 1965 р. 
203. Ганна ПЕТРУШ, 80-річ., Олька. Запис Ганни ТАПТИЧ, 

15. 7. 1971 р. 
264. Олена ДЗЯН, 63-річ., Красний Брід, 11. 11.1963 р. 
265. Марія ЗВІРИНСЬКА~ Гачава, 22.7. 1963 р. 
266. Йосиф ДАНКО, 63-річ., Герлахів, 9. 2. 1965 р. 
267. Ганна КНАП, 41-річ., УДОЛ, 10.2. 1965 р. 
268. Марія ДОВГУН, 40-річ., Новоселиця, 3. 2. 1966 р. 
269. Ганна ПАВЛОВСЬКА, 24-річ., Кийов, 18. 8. 1962 р. 
270. Софія ХОМА, 79"річ., Крижі, 2. 9. 1965 р. 
271. Леон ВИШНЬОВСЬКИЙ, 77-річ., Меджилабірці, 13. 3. 

1964 р. 
272. Олена РУДА, 62-річ., Вапеник, 1. 2. 1965 р. 
273. Ганна ПАПІЯК, 63-річ., Красний Брід, 1962 р. 
274. Ганна Бучка, 53-річ., Завадка, 30. 3. 1965 р. 
275. Іван КОРМОШ, 75-річ., Баєрівці, 24.3. 1965 р. 
276. Ганна КАШПЕР., 50-річ .• Ториски, ЗО. 3. 1965 р. 
277. Ганна МАРУШАК, 32-річ., Ольшавиця, 10. 7. 1963 р. 
278. Марія ШУФЛІТ, 44-літ., Ганігівці, 6.3. 1965 р. 
279. Іван СЕДЛАК, 64-річ., Дрєниця, 18. 2. 1965 р. 
280. Ольга ХАБОР, 24-річ., Великий Липник, 1963 р. 
281. Марія ЗВІРИНСЬКА, Гачава, 23.7. 1962 р. 
282. Олена ФЕТ, 62-річ.~ Словінки, 7.7. 1962 р. 
283. Ян ВАСИНЧАК~ 54-річ., ОСТУРНЯ, 7.7. 1962 р. 
284. ГаНН(1 Бучка, 53-річ., Завадка, 30.3. 1965 р. 
285. Іван ФРАНКО, 50-річ., Порач, 23. 3. 1965 р. 
286. Юрій ПАВЛИЧКО, 66-річ. ~ Нижні Репаші~ зо. 3. 1965 р. 
287. Юлія ШМАЙДА, ЗВ-річ., Красний Брід, 1962 р. 
288. Марія ЛЕНАРД, 52-річ., Красний Брід, 4. 11. 1964 р. 
289. Юрій РУДЯК, БО-річ., Чабини, 1982 р. 
290. Ганна МАРУШАК, 32-річ., Ольшавиця, 10.3. 1963 р. 
291. Марія ФЕЦКО, 3б-річ., Орлів, 2.7. 1963 р. 
292. Терезія ГРОФИК, 71-річ., Орябина, 3.7. 1963 р. 
293. Петро ГЛИНКА, 9(J-річ., Литманова, 3. 7. 1963 р. 
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294. Олена АНГЕЛОВИ1-І, 42-річ., Кийов, 31. 7. 1962 р. 
295. Іван кормаш, 75-річ., Баєрівці, 24. 3. 1965 р. 
296. Ганна БУЧКО, 57-річ., 3авадка на Спиші, 30. 3. 1965 р. 
297. Юрій ДЖМУРА, 87-річ., Лівів, 12.7.1963 р. 
298. Марія ПІШТЕИ) 6r)-річ., Висланка, 16. 7. 1963 р. 
299. Ганна БУЧКО~ 57-річ., 3авадка, 30. 3. 1965 р. 
300. Марія ШУФЛІТ, 44-річ., Ганігівці, 6. 3. 1965 р. 
30]. Марія ГВОЗД, 51-річ., Вишня Писана, 15. 2. 1965 р. 
302. Іван кормаш, 75-річ., Баєрівці, 24.3. 1965 р. 
303. Терезія ГРОФИК, 71-річ., Орябина, 3. 7. 1963 р. 
304. Юрій ПАВЛИ~КО, 66-річ., Нижні Репаші, 30. 3. 1965 р. 



257. Ганна ПЕТРУШ, 8U-річ., Олька. Запис Ганни ТАПТИЧ, 
15. 7. 1971. 

258. Анастасія МЕДВІДЬ, 53-річ., Палота, 1963 р. 
259. Ганна Т АПТИЧ, Чабини. Запам'ятане з дитинства. 
260. Анастасія МЕДВІДЬ, 53-річ., Палота. 1963 р. 
261. Юлія СОПИРА, 82-річ., Видрань,. 1962 р. 
262. Ганна БУЧКО, 57-річ., Завадка, 30.3. 1965 р. 
203. Ганна ПЕТРУШ, 80-річ., Олька. Запис Ганни ТАПТИЧ, 

15. 7. 1971 р. 
264. Олена ДЗЯН, 63-річ., Красний Брід, 11.11.1963 р. 
265. Марія ЗВІРИНСЬКА, Гачава, 22.7. 1963 р. 
266. Йосиф ДАНКО, 63-річ., Герлахів, 9. 2. 1965 р. 
267. Ганна КНАП, 41-річ .. УДОЛ, 10.2. 1965 р. 
268. Марія ДОВГУН, 40-річ., Новоселиця, 3.2. 1966 р. 
269. Ганна ПАВЛОВСЬКА, 24-річ., Кийов, 18.8. 1962 р. 
270. Софія ХОМА, 79-річ., Крижі, 2. 9. 1965 р. 
271. Леон ВИШНЬОВСЬКИЙ, 77-річ., Меджилабірці, 13. 3. 

1964 р. 

272. Олена РУДА, 62-річ., Вапеник, 1. 2. 1965 р. 
273. Ганна ПАПІЯК, 63-річ., Красний Брід, 1962 р. 
274. Ганна Бучка, 53-річ., Завздка, 30.3. 1965 р. 
275. Іван КОРМОШ, 75-річ., Баєрівці, 24. З. 1965 р. 
276. Ганна КАШПЕР., 50-річ., Ториски, 30.3. 1965 р. 
277. Ганна МАРУШАК, 32-річ., Ольшавиця, 10.7. 1963 р. 
278. Марія ШУФЛІТ, 44-літ., Ганігівці, 6.3. 1965 р. 
279. Іван СЕДЛАК, 64-річ., Дрєниця, 18.2. 1965 р. 
280. Ольга ХАБОР, 24-річ., Великий Липник, 1963 р. 
281. Марія ЗВІРИНСЬКА, Гачава, 23.7. 1962 р. 
282. Олена ФЕТ, 62-річ., Словінки, 7. 7. 1962 р. 
283. Ян ВАСИНЧАК, 54-річ., Остурня, 7.7. 1962 р. 
284. ГаННіі БУЧКО, 53-річ., 3авадка, 30.3. 1965 р. 
285. Іван ФРАНКО, 50-річ., Порач, 23. 3. 1965 р. 
286. Юрій ПАВЛИЧКО, 66-річ., Нижні Репаші, 30.3. 1965 р. 
287. Юлія ШМАЙДА, 38-річ.~ Красний Брід, 1962 р. 
288. Марія ЛЕНАРД, 52-річ., Красний Брід, 4. 11. 1964 р. 
289. Юрій РУДЯК, БО-річ., Чабини, 1982 р. 
290. Ганна МАРУШАК, 32-річ., Ольшавиця, ]0. з. 1963 р. 
291. Марія ФЕЦКО, Зб-річ., Орлів, 2. 7. 1963 р. 
292. Терезія ГРОФИК, 71-річ., Орябина, 3.7. 1963 р. 
293. Петро ГЛИНКА~ 9()-річ., Литмановз. 3. 7. 1963 р. 
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294. Олена АНГЕЛОВИЧ, 42-річ., Кийов, 31. 7. 1962 р. 
295. Іван КОРМОШ, 75-річ., Баєрівці, 24. 3. 1965 р. 
296. Ганна БУЧКО, 57-річ., 3авадка на Спиші, 30. 3. 1965 р. 
297. Юрій ДЖМУРА, 87-річ., Лівів, 12.7. 1963 р. 
298. Марія ПІШТЕЙ, 61 -річ., Висланка, 16.7. 1963 р. 
299. Ганна БУЧКО~ 57-річ., 3авадка, 30. з. 1965 р. 
300. Марія ШУФЛІТ, 44-річ., Ганігівці, 6.3. 1965 р. 
30]. Марія ГВОЗД, 51-річ., Вишня Писана, 15. 2. 1965 р. 
302. Іван КОРМОШ, 75-річ., Баєрівці, 24.3. 1965 р. 
303. Терезія [РОФИК, 71-річ., Орябина, 3.7. 1963 р. 
304. Юрій ПАВЛИ'-:ІКО, 66-річ., Нижні Репаші, 30. 3. 1965 р. 
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189. Юрій РЕГЕН, Кальна Розтока, 1961 р. 
190. Андрій БУБАК, 70-річ., Калинів, 1958 р. 
191. Юлія ШМАЙДА~ З8-річ., Красний Брід, 1962 р. 
192. Запис Ганни Т АПТИЧ ~ Чабини. Запам'ятане з дитинства. 
193. Запис Ганни ТАПТИЧ, Чабини. 3апам'ятане з дитинства. 
194. Юлія ШМДЙДА, З9-річ .. Красний Брід, 1963 р. 
195. Андрій ЄВЧИЧ, 60-річ., Руська Волова, 1961 р. 
196. Василь РЕМАЧ, 67-річ., з Ублі. Записане у лікарні на Під-

скалці, ГYMeHHe~ 26. 10. 1971 р. 
197. Іван БЕГА~ БО-річ., вчитель, Чабалівці, 16. 1. 1979 р. 
198. Юлія ШТЕНКО, 63-річ., 8идрань, 18. 5. 1968 р. 
199. Н. КОВАЛЬ, 3D-річ., Олька, 198() р. 
200. Ян ЯЛЬЧ, 62-річ., з Руської Порубн.· Записане у лікарні на 

Підскалці~ Гуменне. 29. 10. 1971 р. 
201. Василь ЛОПАТА, 38-річ.~ бригадир, Чертіжне. 3.1. 1979 р. 
202. Юрій КЛИМИК, 63-річ., Руська Валова, 1961 р. 
203. Михайло ЧВИГИНКА, 69-річ .• Красний Брід, 1961 р. 
204. Іван ЕЕГ А, 60-річ ... вчитель, Чабалівці, 16. 1. 1979 р. 
205. Іван БЕГА, БО-річ., вчитель, Чабалівці. 16. 1.1979 р. 
206. Андрій ЄВЧИЧ, БО-річ., Руська Валова, 1961 р. 
207. Василь РЕМАЧ, 67-річ., з Ублі. Записане у лікарні на Під

скалці, ГYMeHHe~ 26.11.1971 р. 
208. Василь РЕМА Ч~ 67-річ., rj Ублі.Записане у лікарні на Під

скалці, Гуменне, 26.11.1971 р. 
209. Михайло ПРЕКСТА, 65-річ., Прислоп, 1961 р. 
210. Андрій ДУРДАН, 77-річ., з Гост()виць. Записане у лікарні на 

Підскалці, Гуменне. 18. 11. 1971 р. 
211. Юрій ЯНКО .. 7()-річ., з ЧукаЛОВСI~Ь. Записане у лікарні на 

ПіскаЛl .• і, ГYMeHHC~ 27. 11. 1971 р. 
212. Михайл() КУЦЕР, 66-річ. ~ МеджилабіРI~і, 19. 11. 1980 р. 
213. Михайло ЧВИГИНКА. 69-річ., Красний Брід., 196] р. 
214. Ян ЯЛЬЧ, б2-річ.~ з Руськ()ї Поруби. Записане у лікарні на 

Підскалці .. ГYMeHHC~ 29. 11. 1971 р. 

215. Юрій БАНДУРИЧ, 67-річ." з Пудг()роді. Записане у лікарні 
на ПідскаЛl~і, Гуменне, 29. 11. 1971 р. 

216. Юлія СІЧАК. 55-річ., Калинів, 14.2. 1962 р. 
217. Михайл() ЧВИГИНКА, б9-річ." Красний Брід, 1961 р. 

218. Марія КУРУЦ, 55-річ." Олька, 1984 р. 
219. Ганна ПЕТРУНЬ, 7()-річ.~ Руське, 27. 1(). 196() р. 
220. Йосиф ЧЕКАН, СВЯlценик, 1971 р. 
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221. Марія БАТИСТ, 56-річ., Тихий Потік~ 4.7. 1963 р. 
222. Ганна КИШЕЛЬ, 66-річ., Висланка, 16. 1. 1963 р. 
223. Ганна СЕМАН, 56-річ., Словінки~ 23.3. 1965 р. 
224. Єва СОТ АК, 62-річ., Валентівці, 6. 6. 1971 р. 
225. Марія ХУДИНА, 73-річ., Чабини. Запис Ганни ТАПТИЧ. 

6. 7. 1971 р. 
226. Андрій ДУРГАН, 77-річ., з Гостовиць. Записане у лікарні на 

Підскалці, Гуменне, 18. 11. 1971 р. 
227. Михайло ЧВИГИНКА, б9-річ., Красний Брід, 1961 р. 
228. Юрій ХОМА, 73-річ., Збой, 2. 11. 1967 р. 
229. Стефан ДЕМЧАК, 43-річ., Лівів, 8. 9. 1966 р. 
230. Юрій ПАВЛИЧКО, 66-річ., Нижні Репашї, 30.3. 1965 р. 
231. Ганна ПРОКОП, 50-річ., Обручне, 13. 1. 1965 р. 
232. Михайло ОРЛОВСЬКИЙ, 44-річ., Довгуня, 9.2. 1965 р. 
233. Петро ДЖМУРА, 66-річ., Лівів, 15. 11. 1966 р. 
234. Альжбета МЛЙТІН, 66-річ., Дрєниця, 9.2. 1965 р. 
235. Верона ПАВЛИК, 58-річ.~ Лютина, 27. 1. 1965 р. 
236. Марія шуєт, 41-річ., Ганігівці, 18.2. 1965 р. 
237. Марія ОЛЕЯР, 76-річ., Дрєниця, 9.2. 1965 р. 
238. Катерина ПАВЛИЧКО, 24-річ., Нижні Репаші, 30.3.1965 р. 
239. Верона ПАВЛИК, 58-річ., Лютина, 27. 1. 1965 р. 
240. Андрій РУДЛОВЧАК, 58-річ., peдaKTOp~ Пряшів, 1963 р. 
241. Федір ПУРДЕШ, 7З-річ., Нижній Мирошів, 1979 р. 
242. Іван ФРАНКО, 5()-річ., Порач, 23. 3. 1965 р. 
243. Федір ПУРДЕШ, 73-річ., Нижній Мирошів, 1979 р. 
244. Ганна ГУМЕННИК, школярка, Кечківці~ 21. 1. 1967 р. 
245. Ганна ПЕТРУШ .. 80-річ., Олька. Запис Ганни ТАПТИЧ, 

15. 1. 1971 р. 
246. Анастасія МЕДВІДЬ, 53-річ .. Палота, 1963 р. 
247. Стефан COTAK~ 58-річ., ВuлентіВI~і, 6.7.1971 р. 
248. Віра ЛУКАЧ, школярка, ІЗ-річ., Вишня Яблінка, 23. 1. 

1970 р. 
249. Ганна ТАПТИЧ, Чабини. Запам'ятане з дитинства. 
250. Марія ГРОМ'ЯК~ акушерка, Тихий Пt)тік~ 24. 3. 1965 р. 
251. Катерина ПАВЛИЧКО, 24-річ., Нижні Репаші~ 30.3. 1965 р. 
252. Катерина КИЙОВСЬКА. 75-річ., Лівівська Гута, 1 У82 р. 
253. Юлія СОПИРА, 82-річ.; Видрань, 1982 р. 
254. Анастасія МЕДВІДЬ, 53-річ., Палота~ 1963 р. 
255. Ганна ЩЕРБА, б2-річ., Свидник., 13.5. 1965 р. 
256. Ганна БУЧКО~ 57-річ., 3авадка на Спиші, 30.3. 1965 р. 



257. Ганна ПЕТРУШ, 80-річ., Олька. Запис Ганни ТАПТИЧ., 

15.7. 1971. 
258. Анастасія МЕДВІДЬ, 53-річ., Палота, 1963 р. 
259. Ганна ТАПТИЧ, Чабини. Запам'ятане з дитинства. 
260. Анастасія МЕДВІДЬ, 53-річ., Палата, 1963 р. 
261. Юлія СОПИРА, 82-річ., Видрань,. 1962 р. 
262. Ганна БУЧКО, 57-річ., 3авадка, 30. 3. 1965 р. 
203. Ганна ПЕТРУШ, 80-річ., Олька. Запис Ганни ТАПТИЧ, 

15. 7. 1971 р. 
264. Олена ДЗЯН, 63-річ., Красний Брід, 11. 11.1963 р. 
265. Марія ЗВІРИНСЬКА, Гачава, 22. 7. 1963 р. 
266. Йосиф ДАНКО, 63-річ., Герлахів, 9.2. 1965 р. 
267. Ганна КНАП, 41-річ., УДОЛ, 10. 2. 1965 р. 
268. Марія ДОВГУН, 40-річ., Новоселиця, 3. 2. 1966 р. 
269. Ганна ПАВЛОВСЬКА, 24-річ., Кийов, 18. 8. 1962 р. 
270. Софія ХОМА, 79-річ., Крижі, 2. 9. 1965 р. 
271. Леон ВИШНЬОВСЬКИЙ, 77-річ., Меджилабірці, 13. 3. 

1964 р. 
272. Олена РУДА, 62-річ., Вапеник, 1. 2. 1965 р. 
273. Ганна ПАПІЯК, 63-річ., Красний Брід, 1962 р. 
274. Ганна БУЧКО, 53-річ., 3авадка, 30. 3. 1965 р. 
275. Іван КОРМОШ, 75-річ., Баєрівці, 24. 3. 1965 р. 
276. Ганна КАШПЕР., 50-річ., Ториски, 30.3. 1965 р. 
277. Ганна МАРУШАК, 32-річ., Ольшавиця, 10.7. 1963 р. 
278. Марія ШУФЛІТ, 44-літ., Ганігівці, 6.3. 1965 р. 
279. Іван СЕДЛАК, 64-річ., Дрєниця, 18.2. 1965 р. 
280. Ольга ХАБОР, 24-річ., Великий Липник, 1963 р. 
281. Марія ЗВІРИНСЬКА, Гачава, 23.7. 1962 р. 
282. Олена ФЕТ, 62-річ., Словінки, 7.7. 1962 р. 
283. Ян ВАСИНЧАК, 54-річ., Остурня, 7.7. 1962 р. 
284 .. Ганна БУЧКа, 53-річ., 3авадка, зо. 3. 1965 p~ 
285. Іван ФРАНКО, 50-річ., Порач, 23. 3. 1965 р. 
286. Юрій ПАВЛИЧКО, бб-річ., Нижні Репаші, 30.3. 1965 р. 
287. Юлія ШМАЙДА, З8-річ., Красний Брід, 1962 р. 
288. Марія ЛЕНАРД, 52-річ., Красний Брід~ 4. 11. 1964 р. 
289. Юрій РУДЯК, БО-річ., Чабини, 1982 р. 
290. Ганна МАРУШАК, 32-річ., Ольшавиця, 10. 3. 1963 р. 
291. Марія ФЕЦКО, З6-річ., Орлів, 2. 7. 1963 р. 
292. Терезія ГРОФИК, 71-річ., Орябина, 3.7. 1963 р. 
293. Петро ГЛИНКА, 90-річ., Литманова, 3.7. 1963 р. 
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294. Олена АНГЕЛОВИЧ, 42-річ., Кийов, 31.7. 1962 р. 
295. Іван кормаш, 75-річ., Баєрівці, 24. 3. 1965 р. 
296. Ганна БУЧКО, 57-річ., Завадка на Спиші, 30. 3. 1965 р. 
297. Юрій ДЖМУРА, 87-річ., Лівів, 12.7. 1963 р. 
298. Марія ПІШТЕЙ І СП-річ., Висланка, 16. 7. 1963 р. 
299. Ганна БУЧКО~ 57-річ., 3авадка, 30.3. 1965 р. 
300. Марія ШУФЛІТ, 44-річ., Ганігівці, 6.3. 1965 р. 
30]. Марія ГВОЗД, 51-річ., Вишня Писана, 15. 2. 1965 р. 
302. Іван кормаш, 75-річ., Баєрівці , 24. 3. 1965 р. 
303. Терезія ГРОФИК, 71-річ., Орябина, 3. 7. 1963 р. 
304. Юрій ПАВЛИЧКО, 66-річ. ~ Нижні Репаші, 30. 3. 1965 р. 



315 

Частина друга 



316 

*" 
ВЕСНА .. 

СТРІТЕННЯ 
ЯРЬ 

БЛАГОВІЩЕННЯ 
ЗАОРЮВАННЯ 

u 

ВЕЛИКИИ ПІСТ 
ФЕДОРОВИЦЯ 

ТОПЛЕННЯ СМЕРТОК 
КВІТНА НЕДІЛЯ 
ВЕЛИКДЕНЬ 

ПРОВІДНА НЕДІЛЯ 
ВЕЛИЧКИ 
ВЕСНЯНКИ 

v 

ЮРІИ 
ВЕСНЯНІ РОБОТИ 



р 

2 Н . 

я 

Церк_ а в 1 
, 
ЯНИ. 

ть Я 

КО ' J ' д в 

2 :- З 

р. 

Я - й ЗЯБ ,І с , на . 
Я Н В І І ІВ ' П: еит . Я>. 

. ьша ' 

ІЮТ 

НОВ 
~ 

втои 

ЛЮД 

. 
І Г . 

ятка н 

І 

я 

.7 

дя-

. 
lГ 

СО, ... 

' то-

. 
, р-

т 



318 

Літом. 28б За народним віруванням Зиму уособлює стара 

кістлява, згорблена бабуся, вся у чорному вилиняному одя

зі. Зима - це богиня Смерті. На Спи ш і богиню Зими

Морену називали Смерткою. Ще донедавна цю богиню 

смерті молоді хлопці та дівчата навесні топили у річках або 

палили на полі. Богиня ЗИМИ завзято бореться з богинею 

Весни - молодою гарною дівчиною, ЩО, за уявою селян, 

одягнена у зелене шаття. В неї на голові зелений вінок з . '. . 
пеРШОЦВІТТЯ, а розпущене волосся спливає ДОЛІ плечима 

аж по пояс. Весна шмагає Зиму розквітнутою галузкою. 

Давно у наших предків це перше весняне свято називало

ся Грімниці. З прийняттям християнства церква, так як і ін

ші свята, і Грімниці прикрила своїм християнським святом 

- Стрітення. 

На Стрітення Господнє прочани ішли у церкву на служ

бу божу і несли з собою свічку, яка після освячення назива-. . 
лася ГРІМНИЧКОЮ, а також пляшечку з водою, яку ПОТІМ . . 
священик разом 13 СВІчками кропив свяченою водою. 

Кожний з парафіян, хто у церкву приносив свічку, робив 

на ній якийсь знак (шкрябав ніхтем, обв'язував кольоро

вою ниточкою чи позначував якимсь іншим знаком), щоб . .. 
ПІСЛЯ освячення могти 11 РОЗПІзнати серед ІНШИХ. 

Такі свічки-грімнички ЛЮДИ вживали при різних нагодах: 
. ~ . 

КОЛИ хтось не МІГ вмерти, в руки иому давали ГРІМНИЧКУ, а 
. ..... .... . 

коли ВІН не МІГ 11 втримати, 11 запалювали І ставили за го-

ловою. Також хворого обкурювали грімничкою. Коли 

хтось вибирався в далеку дорогу (на війну чи за океан), ко

ли по селах лютувало якесь пошестя: холера чи мор, коли 

щення невірних поган. На підставі ЦЬОГО церквою був встановлений зви

чай на Стрітення благословити світло свічок~ якими християни світили у 

своїх домах, коли гриміло або запалюва.ПИ їх, коли хтось не міг вмерти. 

Ці свічки також називали «громнички»: ЇХ палили богу грому Перунові~ 

від того й пішла друга назва - Грімниці. 

2R6 Давно рік не ділився на чотири пори року, як сьогодні, тільки на дві: 

на Зиму й Літо. Зима з Літом зустрічалася два рази: на Стрітення (15. 2. 
за Н. ст.) і на Введення (4. 12. за Н. ст.). 
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в селі була пожежа. коли перший раз йшли орати .. коли 
перший раз навесні виганяли худобу на поле, - завжди за-. . 
палювали СВІЧКУ-ГРІМНИЧКУ. 

Коли у хаті водилось нещастя: вмирали діти або була ве

лика біда, голод, - нею обкурювали довкола хату. Коли в 

людини стрикало в вухах, запалювали грімничку і ДИМ з неї . 
пускали у ХВОРІ вуха. 

Коли навесні пригналася велика буря з громом і блис

кавками (у народі говорили. що б'ють Перуни), то селяни, 

щоб захистити себе. обійстя і худобу від вогняних блиска-
. . 

ВОК, ШВИДКО запалювали СВІЧКУ-ГРІМНИЧКУ, "освячену у . . 
церКВІ, ставили 11 перед Іконами - символами християнсь-

кої віри, або приліплювали на край стола, клякали біля 

нього й молилися: «Огради мня, ГОСПОДИ, силою чесного й 

животворящого креста І ТЬІМ сохрани мня од всякого зла». 

Селяни ШВИДКО брали зілля (багнітки, посвячені на квітну 

неділю або на Яна і ліщину, якою маїли вікна й двері на Ру

саля) із-за ікон і кидали у вогонь як жертву Перунові. Се-. ...,.. . 
ляни ВІРИЛИ, щО «СВЯТЬІИ» дИМ 13 ТОРІШНЬОГО свяченого ЗІЛ-

ля розганяє хмари. Потім парубки вибігали на подвір'я, 

брали камінь і товкли ним об своє чоло, примовляючи: 

ГрМИТЬ, ГРМИТЬ 

Голова ня не болить. 

Бодай ТОДЬІ ня боліла, 

Коли у воді камінь згорить! 

Можливо, що ці дохристиянські звичаї мали вплив на 

єзуїта Лоїцького, який У своєму катехизі, який видала Ві

денська академія в 1748 р., писав про Грімниці, що вони 
«громлять силу бісовську, щоби не шкодила громами

блискавками, зливами і градом, що їх легко насилають за 

лопустом Божим, чародії та чарівниці ... »2Н7 
Разом із свічками-грімничками у церкві святили також і 

воду. Цю воду називали «стрітенською». Її берегли .. бо 

~X7 Євген Онацький, Українська мала енциклопедія. Буенос Айрес" стор. 
1852-1853. 
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вважали цілющою. Її вживали проти «пристріту» (навро
чення), нею лікували хворі вуха, натирали хворі місця на 

тілі. Тією водою навесні окроплювали господара, коли той 
у w •••• .., 

першии раз ишов орати, 11 вживали, коли першин раз вига-

няли худобу на поле, щоб її не пристрітили погані очі. 

Принесеною свяченою ВОДОЮ окроплювали хату (кути), 
щоб у хаті завжди був спокій, а решту ВОДИ залишали на 

випадок якоїсь хвороби. До такої ВОДИ кидали вуглики 

проти хвороби - «пристріту». (1) 

Після Стрітення селяни спішили вивезти гній на поле, бо 

на горбки легше було возити гній на санях, ніж потім пізні

ше на возах, як вже не буде снігу. Хоч минула тільки пер-... . 
ша половина лютого, в ПОВІТрІ вже ВІдчувався ПРИХІД вес-

ни. По-весняному пахло повітря, на дорогах швидко почи

нав танути сніг. Деколи вже сповнювалася народна при

казка: «На Грімниці - не є саниці». Сани, тягнучись доро

гою, поскрипували. Раз їха"ли по снігу, що лежав на краї 

дороги, то знов, поскрипуючи, тяглись болотом .. і начеб 

дорікали господареві: «30хаб саНКЬІ, а берь віз, зохаб сан

КЬІ, а берь віз ... » І пташок лозиняк, поскакуючи по ло

зинню, приговорювався селянинові, щоб він залишав руч-. . 
не МОЛОТІННЯ ЦІпами, а готувався ДО весни - до ярювання, 

щоб готував вже плуг. Він тоді виспівував: «ЦіПЬІ з рук -
плуг до рук, ціЛЬІ З рук - плуг до рук ... » (2) 

у зв'яку З Грімницями народ створив прогнози про пого

ДУ 'І які мали вказати, чи скоро прийде весна або чи ще тре

ба довго на неї чекати: 

Грімниці - конець саниці. (3) 
На Грімниці - не буде саниці. (4) 
Кідь цяпкать на Грімниці - буде ще довга зима. І пере

гризки вицяпкать. (Перегризки - це те, що худоба зали

шала від соломи, коли не усе перегризла.) Коли минеться 

вся паша, худоба візьметься до перегризак. (5) 



321 

Кед на Грімниці зо стріх тече, та шя ДОВГО зима влече. 

(6) 
На Грімниці млаЧКЬІ - дадуться навзнаЧКЬІ (треба ще 

лягати спати, бо ще буде ДОВГО зима). (7) 
Як на Грімниці буде доч падати, треба ОД коров пере

гризки хапати. (Залишки перегризеної паші, що худоба за
лишає у жолобі, треба відкласти на пізніше, бо буде довга 

зима - не буде паші). (8) 
Кед на Грімниці млаЧКЬІ, треба буде на полі збирати 

клачки (колоски) - буде слабий урожай. (9) 
Як на Грімниці пташок нап'ється ВОДИ із млачок, та зима 

буде ДОВГО і літо круте (жорстоке). (10) 
Як на Грімниці пташок нап'ється ВОДИ з млачок, то на 

Юря віл вже порядні напасеся. (11) 
Як на Грімниці вовча руя, буде ші велика зима. (12) 
Якщо на Грімниці буде вода на дорозі, Паска буде на ле

ді. (13) 
Грімницями починається провесінь (початок весни). 
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Ярь за астрономічним календарем триває від 21 березня 
до 21 червня" коли вся природа пр()буджується від зимово-. . 
го сну, І В деревах та рослинах появляється СІК дО нового 

життя. Тоді пробудження весни вітає все живе: співають . ... . 
пташки, МОЛОДЬ ВІтає весну СВОІМИ Пlснями-веснянками, ДІ-.. . . 
ТИ РІЗНИМИ ВІршиками та ПІсеньками ВІтають сонечко, ла-

стівок, комашок, слимачків. Тоді все кохається, паруєть-. 
ся, ВСЮДИ ПУЛЬСУЄ сила природи, сила МОЛОДОСТІ. 

Багато веснянок, весняних обрядів і хороводів перенесе

но на чорну неділю (п'ята неділя великого посту), коли то

плять або палять «смертки» (Морену), та на світлий ти

ждень (провідний тиждень) після Великодня. Тоді молодь 

співає веснянки, водить хороводи і проводить всякі (велич

ки) великодні ігри, бо навесні в часі великого посту молоді 

заборонялось розважатись. 

До цього періоду весни належить і свято усі чення голови 

Івана Предтечи Хрестителя, що припадає на 24 лютого за 
с. ст. В народній етимології усічення голови Івана Предте

чи стало святом «Обертання», бо тоді вже обертається на 

ЯРЬ. За Михайлом Грушевським ця дата збігається з ка

лендарем Карла Великого, в якого Ярь починається 23 лю
того за с. ст. 

До весняного циклу календарної обрядовості належить і 

попереднє Стрітення. 

Ярь ... 
Яке це МИ.ТІе, чарівне й магічне слово. У ярі, як у раї. 

Скажеш ярь, а в душі раптом відчуєш теплінь, а перед ОЧИ

ма уява: сонячне проміння розливається з неба, легенький 

теплий вітерець гойдається на вітах старезних згорблених 

верб, що нахилилися над потоками бистрих вод й обсипані 

набряклими зеленими бруньками. Потоки спішать, жур

чать, клекочуть. Здається, начеб і вони скаржаться на ДОВ

гу неприємну зиму, яка тут ще донедавна моталася. Соне

чко розпростерло СВОЄ тепленьке проміння на вогку, блі

ду, ще напівмертву землю, і вона вже починає дихати Вес

ною. Клаптики біліючого снігу" що ховаються від сонечка 
. . . 

десь у яругах чи у ЛІСІ, тепер душаться ВІД теплого подиху 
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Сонця. Вода" стікаючи з лук і полів, біжить яругами і бо

рознами, поблискуючи на. сонці, втікає у потічки. А не

вдовзі по зазеленілих луках появляються білі підсніжники. 

На берегах потічків жовтіє підбіл, маленькі стокраски по

казують свої оп'янілі голівки, що пробудилися від зимово

го сну і манять ДО себе бджілок на першу весняну прогу

лянку. Ліщинові кущі, помахуючи жовтою рясою, теж ві

тають весну. І зеленіючі рокити вже здалека можна бачи-
. .. 

ТИ, ЯК молодиць серед ще голих дерев, щО СВІТЯТЬ СВОІМИ 

біліючими бруньками. Помалу в Карпатах починає дихати 

уся земля. Кожна межа, кожна рубань, кожний гай і нав

колишні ліси - все будиться ДО нового життя. 

Ярь ... Прийшла ярь ... Найкраща пора року. 
З-під плотів вилазить перша травка, зеленіє кропивка, а 

.., .. ... . 
краи КУЩІВ І на УЗЛІССІ ЖОВТІЄ пеРШОЦВІТ. 

у пелевнях вже порпаються кури, зі стайні на подвір"я 

вибігає телятко, весело підскакують козлятка. Це - вес-. . 
няна ІДИЛІЯ. 

Господарі вже возять на поле гній. Відразу видно, хто 

його везе вперше, бо У гної той мав запхану зелену вербову 

галузку: ворожить, щоб йому так зеленівся урожай. 

Жінки з мотиками йдуть на перелоrи розбивати купочки 

кротовини. Ті жінки, що не мали біля кого залишити своїх 

дітей вдома-, брали їх з собою на поле. Не раз можна було 
. . 

ВИДІТИ, як селянка одну дитину вела за руку, друга СИДІла у 

зайді на хребті, а третя - у польовій колисці, перевішеній 
. ...... .. 

через плече, а в ДРУГІИ РУЦІ несла мотику І каНДЛІЧКУ з кру-

пами. На городах біля хат господині вже сіяли петрушку, 

моркву, салат, капусту, садили горох, димку-цибульку. То 
u • • •• 

тут, то там ЯКИИСЬ ДІДУСЬ мережив ДІРИ у ЛОЗИНОВІМ ПЛОТІ, 

щоб туди не пролізали кури і не порпалися в засіяному. Та 

це вже була інша .. сільська ідилія. 
На подвір'ях, в садках і за селом малі шибеники вже ба

вилися в схованку, лазили по деревах, бігали по садках. Їх
ні забави переходили у крик, гамір, зваду. Вештаючись по 

плотах" розривали на собі повісняні штанчата ... Це же 
їхній ДИТЯЧНИЙ світ. Це вже ЇХНЯ ідилія. Прийшла весна! 
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Дівчата виходили за село на луги. Брались за руки .. води-
.. . 

ЛИ х{)ровод, гаlвками ВІтали весну: 

А ДО саду .. дівчата .. ДО саду .. 
Будеме сіяти росаду! 

Іші тота росадочка не зишла .. 
Уж ся наша вірна любость розишла. 

Вилетіла перлічка із проса .. 
Охабила яєчка" што знесла. 

Охабила .. охабила .. бо мусила .. 
Бо єй 3 проса га]диня випудила. (14) 

До гаю .. дівчата .. до гаю .. 
Бо нас там паробl~і волають! 

ПОВНО невіст стоїть поза пец .. 
Д нас там волають на танець. (15) 

Малі дівчатка в садках вже збирали квіти кульбаби, пле

ли з НИХ віночки, бігали за метеликами, збирали сонечка й 

слимаків .. і до кожного в них були свої приказки: 

До сонечка: 

- П,lнбожкова кравічка, 

Де є твоя маміЧК,1? 

- За горами .. за долами. 
- Што там р()бить? 

- ПИВО варить. (16) 

До слимачка: 

- Слимачку, 

вы�тавB рожкы�. 

Дам ті МVЧКЬІ .. 
H~l перожкы�! (17) 

К()ЛИ навесні була засуха, ЛІОДИ з чарами зверталися ДО 

д{)6рих дyxiB~ Іц()б вони послали дощу; церква зверталась 
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до бога в молитвах, щоб він скропив край; діти теж проси-
.. . 

ли дощу СВОІМИ ПРИСПІвками: 

_. Падай, падай, дождіку, 
Зварю тобі борщику, 

У новому ГОРЧИКУ! (18) 

Інколи, коли весна була дощовою, сльотливою, а діти 

хотіли бавитися на дворі, вони зверталися ДО хмар: 

- Ідьте, хмаРЬІ, на татаРЬІ,288 

А сонечко на валаЛЬІ. 289 (19) 

з близьких лугів дедалі частіше долинали дівочі веснян

ки. Ці пісні доносились ДО села і зігрівали людей. 

До гаю, дівчата, ДО гаю, 

ПОКЬІЛЬ ся паробці награють! 

Мать наша Ганічка ЖОВТЬІЙ 

Під грушку, дівчата, під 

грушку, 

Будеме сіяти петрушку! 

Іші нам петрушка не ЗЬІ-

влас, шла, 

БЬІберай же собі, котру знаш! Уж ся наша челядь РОЗЬІ-

(20) шла. (21) 

На Спиші, в українських селах Б ели кий Лип НИК, 

Я к У б ' яни, Лег н а в а та інде, МОЛОДЬ У неділю ішла хо-.... . . 
РОВОДОМ по сеЛІ І ЗІ СПІВОМ ВІтала ярь, розвиваючи СИМВОЛІ-

ку Воріт (Бородай) до весни. Молодь зупинялась перед 

брамами дерев'яних хат, викликувала дівчат і парубків, 

щоб й вони виходили в село. У Б ели ком У Лип НИК У . . 
ДІвчата ВІтали весну так: 

2RR Це на згадку про татар, які у середньовіччі, в 1241 р., напали й на наш 
... 

кран. 

2Х9 Балал - село. 



Та ліпницька брама, 

Гей, отворяй шя сама! 

Бо до тебе йде, 

Гей, бо до тебе йде 

Челядь ВЬІберана! 

Вородай , Вородай, 
Кед прыIдеe господар, 

На неджилю рано" 
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На дживчатко без в'яно. 

(22) 

у ці ярні дні на селі у хліборобів було багато праці й тур

бот. Вони уважно дивилися на небо, зосереджено слідкува

ли за погодою, бо ж від неї залежав насущний, у поті чола 

вирощений хліб. Слідкували, 60 ж треба було іти орати, . 
заСІвати землю. 

Хлібороб, живучи посеред природи, постійно слідкував 

за природними явищами на небі. Він мусив добре знати про 

найвигідніший час, коли йому треба виходити у поле. З 

довголітньої практики він знав, якою буває погода після 

певного природного явища. Вдивлявся на захід сонця, на 
у'. • •• 

хмари, що насувалися, якии І ЗВІДКИ дує ВІтер, чи ЯСНІ ЗОРІ, 

якого кольору хмари, що оточують місяць тощо. Присту

паючи до посівів хлібних рослин, він слідкував не тільки за 

небом, але й за тим, коли дерева розпускали листя, за 

своєчасним появленням хробаків, за тим, як поводилися .. . . . 
домаШНі ЗВірята І птиця, за прильотом птаХІВ 13 теплих 
краlВ тощо. 

Вже первинні хлібороби мусіли знати, коли є найвигідні-
v • v • 

шии час ДЛЯ ПОСІВІВ, ЧИ В чаСІ жнив не приидуть ДОЩІ, чи 

пізній морозик не пошкоДить хлібним рослинам, фрукто

вим деревам. 

Колись селяни вдало вміли передбачати погоду на два

три дні допереду . І сьогодні ще живуть люди на селі, які ду
же точно вміють відгадати погоду на найбліжчі дванадцять 

годин. Селянина ДО цього вело довгорічне спостереження 

за природними явищами. Господар добре знав, що якщо 

завчасу раненько перед сходом сонця появились золото

пурпурові хмари, прийде дощ ще того самого дня або най

пізніше ДО трьох днів. Подібно на пqчатку весни хилилось . . 
на дощ, якщо надвеЧІР сонце заходило ДО Імли-туману. 
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Ось кілька прикладів прогнозів про погоду, якими селя

ни добре володіли: 

Про гарну погоду: 

Якщо небо похмурне, а місяць оточений імлою. 

Якщо небо посіяне білими хмаринками-баранками. 

Про дощ: 

Якщо кури «купаються» у поросі і сідають на пліт. 

Якщо синички, ворони або ластівки літають низько над 

землею. 

Якщо млака-дихавиця париться. 

Якщо скоро вранці вийшло сонце. 

Якщо приїзд поїзда чути здалека. 

Якщо над лісом червоні хмари, коли ВИХОДИТЬ сонце. (23) 

Про сльоту: 

Якщо на гатях збереться багато горобців. 

Про мороз: 

Якщо ввечері або вночі ясне небо. 

Якщо ввечері вітер змінить напрям. 

Якщо починає цвісти терен. (24) 

Хлібороби просили Небо, щоб у місяці квітні було сухо, 

щоб вони могли засіяти зерно ДО сухої землі, а в місяці 

травні, щоб дощ ЙШОВ, хоч і кожного дня, щоб все росло. 

Про це нагадує і така приказка: 

СУХЬІЙ апріль - МОКРЬІЙ май, 

Буде доБры�й урожай. 

Звичайно в Карпатах інколи місяць квітень, а деколи ще 

й травень., були холоднуваті~ так що ще не можна було ви

ганяти худобу на поле. Люди про такий стан говорили: 

ПРЬІйде апріль - Kt)POBY заІ1РИЙ .. 
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прыIдеe май .. корові дай. 
Май - корові дай, а на пец утікай! (25) 

Хлібор()б хотів довідатися про погоду не тільки на май

бутній день чи на майбутні два-три дні, але й набагато ДОВ

шу добу допереду . Господар хотів знати, як 'буде влітку., 
коли буде можна косити .. збирати врожай, як буде восени" 
коли буде треба сіяти озимини і копати картоплю. Селя

нин намагався" знову ж на підставі своїх особистих довго
річних спостережень, передбачити погоду навіть на май

бутній рік на підставі дванадцятьох днів між різдвяними 

святами, тобто між Різдвом та Богоявленням, так, що по-.. .. 
года кожного дня визначала погод.у у ВІДПОВІДНОМУ МІСЯЦІ 

майбутнього року_ Так, наприклад, погода першого ДНЯ пі

сля Різдва пророкувала погоду у січні, другий день - у мі

сяці лютому і т. д. (26) 
Декотрі господарі визначали погоду на весну, літо і осінь 

на підставі перших трьох днів у місяці березні. Наприклад, 

якщо першого березня світило сонечко і трохи росив ДОЩ .. 

то навесні буде ДОЩ, але можна буде і поярювати, бо між 

тим будуть і сонячні дні. ЯКЩО другого березня, скажімо, 

д() обіду буде тепло~ а після обіду піде густий ДОЩ .. ТО В літі 

перша ЙОГО половина буде сухою, а друга - дощовою. А 

коли третього березня буде дуже тепло, то й осінь буде та

кою, U~O аж земля пересохне. (27) 
Селяни вже з довгорічної практики знали, що весняні 

'" при морозки приходять маиже регулярно кожного року, 

коли l~BiB терен. Це .. ]вичайно, було перед першою поло
виною травня у дні так званих трьох змерзлих (Панкратія, 

Серватія" Боніфатія - 12 .. 13, та 14 травня). Тому селяни . . 
не СІЯЛИ І не садили таких культур перед тим" коли мав 

квітнути TepeH~ щоб дана к}'льтура не змерзла. Хлібороби 
також вірили .. щО КОЛІІ на Мстарда йде ДОЩ .. то п()тім буде . 
ЛИТИ сорок ДНІВ. 

ХОІІ селяни не знали агр()технічних термінів, коли й и~() 

робити, як М,lЮТЬ сьогодні .. З довгорічної rlрактики знали .. 
що ячмінь треба сіяти скоро навесні ще до «снігов()ї ЮХИ»" 
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тобто коли земля ще мала ДОСИТЬ зимової вологи., бо тоді 

ячмінь швидко зійде і буде рости як «3 води». На підставі 

цієї довгорічної практики зродилась і приказка: «Посій яр

цю у марцю, та будеш мати ЯРЦЮ». 

Декотрі хлібороби знали, що землю треба глибоко ора

ти й густо засівати. Над тими господарями, що так робили, 

насміхались такою приказкою: «Як поореш ПЛЬІТКО, "осі

ЄШ рідко, та ті ся ЗРОДИТЬ стаРЬІЙ дідко».290 

Люди також знали, що ДО дуже мокрої землі не можна 

сіяти зернових. Про це говорили так: «Мать чоловік ДО мо

крого сяти, то волить на пецу лежати», тобто це марна ро

бота. 

Та коли приходило дальше весняне свято - Благовіщен

ня (воно завжди припадає на 7 квітня за Н. ст.), тоді селяни 
казали: «На Благовіщення сніг не мать поміщення». Тоді 

вже сонце вище, і сніг вже мусить щезнути. Тоді люди вже 

орали, хоч земля ще була ВОГКОЮ, та вона на сонці скоро 

висихала. Люди казали: «По Благовіщинню маж орати, 

хоць і вода буде йти бороздами» . 
Та не всі хлібороби керувалися розумним досвідом. Біль

шість їх ще в недавньому минулому були під сильним впли

вом забобонів. Вони не знали агротехнічних термінів, а КО-
. .. ... . . .. 

ристувалися ПОВІРЯМИ, та І саМІ вживали РІЗНІ маГІЧНІ ДІІ. 

Одні чарування практикували на Святий вечір після вече

рі,291 інші перед першою оранкою і сівбою. Та лише розум

ні господарі йшли орати, коли було сухо й тепло, не звер-. 
таючи уваги на ВОРОЖІННЯ. 

В декотрих селах, як наприклад, в Рус ь ком у, господа

рі не звертали уваги на забобони, а разом ЙШЛИ в поле ора

ти в один день. 

Деякі господарі~ бажаючи довідатись, яка культура буде 
,,",. \J \J • 

У дании рІК наиурожаИНIШОЮ, користувались послугами 

своїх господинь. Господиня, коли пекла у пецу хліб, брала 

потрохи з кожного насіння, яке цього року мало бути висі-

29() Дітко - дідько - чорт. 

291 дИВ.: «Зима». частина перша" розділ про Святий вечір. 
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яне., й окремими кулачками клала на пец. На кожну купа

ЧКУ зернят клала по одному жевріючому вуглику" що бра

ла з пецу, де пікся хліб., і спостерігала, на котрому насінні 

вуглик найскоріше погасне. За повір'ям., з такого насіння 

господар збере добрий урожай і без втрат. (28) 
Щоб був хороший урожай зерна., селяни у Н о в о сел и -

Ц і навесні розвішували по сливках (на деревах) шкаралуп

ки яєць, що залишилися ще з Великодня минулого року. 

(29) 
Щоб кроти не творили кротовини на луках, селяни бра

ли з собою часник, що залишався від Святого вечора і за

пихали по стручку ДО кротячих КУПОЧОК. (30) 
Щоб ДОСЯГТИ доброг() врожаю., намагалася й церква, та 

не так, щоб селяни зрозуміли суть агротехніки., щоб вони 

навчалися читати фахові книги, а просто єктеніями2У2 на 

кожній літургії. У єктенії «О благотворенії ВО3ДУХОВ и УМ

ножениї плод()в земних» бачимо, що в ній є молитва, аби 

Небо відчинилося дощеві .. щоб господь дав' сприятливу по
году, щоб благословив земні плоди" щоб вони росли і щоб 

бог захистив людей від голоду й біди. 

Крім вищенаведених чарувань і церковних єктеній люди 
створювали ще й різні повір"я. До другої світової війни в 
кожному селі було по дві-три родини жидів. ВОНИ займали
ся переважно торгівлею., але також мали й свої господар

ства. Декотрі селяни вірили, що коли жид ішов орати на 
християнське свят()" то В зерні християн буде осеття. Це, 
мовляв, тому., що жиди носили зарослі бороди. (31) ... .. .. .,. 
Та ВСІ ЦІ ВОРОЖІННЯ~ цеРКОВНІ €KTeHIl та ПОВІР я ТІЛЬКИ 

ще більше зв'язували темного селянина, який мав і без то
го багато клопоту. 

В наших підгірських селах вже давно минув той час, ко
ли ярь була іди.пією., романтикою і святом народних зви

чаїв. Тепер це все пішл() у забуття. 

Прихід весни 0значав відродження природи, з нею підні
малась життєдайна радісна атмосфера селянського духу. 

~()~ Єктеніі - молитви про різні особи і речі. 
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Слово «ярь» будило почуття надії на життя, почуття радо

сті з весняних свят хліборобів, з їх звичаїв, які століттями 

берегли наші предки та які вже відійшли з життєвої арени 

назавжди у минуле. 

Широка й строката палета весняних звичаїв .. пов "язаних 
• • ."1 • "" 

з церковними святами, ВОРОЖІННЯМ І ПОВІР ями, ПІСНЯМИ И 

приказками, з чудовими, краєвидами карпаТСЬКО1 природи 

глибоко врізалися 8 душу селянина. І куди 6 він не йшов, в 
думках завжди повертався ДО своєї сільської весни, ДО бар-. . .. . , 
вистих ПОЛІВ І гаlВ, ЯКІ запам ятав з дитинства. 

Село і ЯрЬ, весняний вітерець, першоцвіття, приліт ла

стівок з теплих країв і голос вечірнього дзвону _ .. I~e була 

чарівна казка, що закарбувалась в душу КОЖll()ГО, хто на-
. 

родився на сеЛІ. 
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БЛАГОВІЩЕННЯ 

(25. ІІІ. с. СТ. - 7. ІУ. н. ст.) 

Благовіщення293 - одне з найбільших християнських 

свят. У це свято в Карпатах вже наступає весна. Розтає 

сніг, і з гір бистрими струмочками біжить вода. На берегах 

річок і потічків оживають~ зеленіють красуні-верби. Луги 

й поля вже начеб вимиті, ледь-ледь і вони починають зеле

ніти. Під плотами появляється «перший хліб» - кропива. 

Париться земля, повітря насичене весною. Легко гой

дається весняний вітерець на вітах дерев. За снігом вже не

ма й сліду (хіба десь під плотом в тіні чи в ярузі під лісом 

тануть останні білі клаптики). Бо, як говориться, «на Бла-. .. 
ГОВlщеня не мать СНІГ ПОМІщення». 

На Благовіщення, за церковним кодексом, бог благо

словив землю. За народним віруванням, ДО Благовіщення 

земля ще спить. Вона відпочиває від Введення (4. ХІІ. н. 
ст.) до Благовіщення (7. ІУ. н. ст.). В цей день всі змії, 

ящірки, хробаки вилазять зі своїх НОР на світло боже, бо 

тоді поверх землі вже м'якне, землю вже можна копати. 

Також польові СТУДНИЧКИ, за повір'ям, самі очищаються 

2Ч) За біблійною легендою архангел Гавриїл сповістив благовість Діві 

Марії: 

- Зачнеш у лоні~ і породиш сина~ і назвеш його Ісус. Він буде Великий~ 

і СИНОМ Вишнього назветься~ дасть ЙО~fУ Господь Бог престіл Давида .. 
батька його" і царствуватиме над ДОМОМ Якова повіки та й царству його 

не 6уле кінця. 

Марія ж сказала: 

- Як же станеться, КОЛИ я мужа не знаlО? 

І відповів архангел: 

- Дух Святий найде на тебе" й сила Вишнього окриє тебе~ - тимто Й 

Святе, що народиться" назветься Син Божий. У Бога нема НСt\:IОЖJІИВОГО. 

І сказала Марія: 

- Я раба Господня" нехай мені буде по-твойому слові. (Лука .. І. стор. 

31-38). 



І 
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вість». Це дзвоніння" оскільки люди не мали ще годинни-. . .. . . .., ,-,.. . .., 
КІВ, ПОВІДОМЛЯЛО ІХ про раНІШНІИ, полудневии І веЧlРНIИ 

час. 

В цей день у церквах СВЯТИЛИ просфори294 (ПРОСКУРИ). 
Коли селяни поверталися з церкви, то ще на подвір'ї її роз-

w •• • 

ламлювали на чотири частини и кидали ІХ на ВСІ чотири 

сторони світу" заворожуючи ними Гонихмарника, щоб той 

влітку в часі жнив не наганяв хмар, бурей і злив. (32) 
Це був містицизм. Не вільно було орати землю до Бла

говіщення, бо бог її благословив, щоб була недоторканою 

як Діва Марія. Після Благовіщення вже можна було роби

ти усе. Тоді й жива тварь: гадюки, слимаки, жаби, мураш

ки, всякі хробаки, - все будиться із зимового сну. З цим 

святом пов"язані різні забобони, вірування, ворожіння, ма

гічні акти на розбудження землі і вихід з неї всього на по

верхню. 

Благовіщення - це велике свято, подібно як Різдво чи 

Богоявлення. Суворо забороняється всяка праця. Жінки 

в цей день не брали навіть яєць з гнізда. щоб з тих ЯЄЦЬ, ко

ли б їх поклали під квочку, не виводилися курчата з криви

ми ніжками. За повір'ям, навіть і птахи, що вже прилетіли 

з теплих країв, не вили собі гніздочок. Одна тільки зозуля 

наважилася на це велике свято вити гніздо. Тому за це бог 

її покарав і вона тепер не може собі звити власного гнізда, 

а свої яйця зносить в чужих гніздаХ<t щоб інші птахи висиді

ли її потомків. (33) 
На Благовіщення, як було сказане, ніхто нічого не смів 

робити, нічого не смів приносити з поля додому. Зате, КО-
w • 

ли ишлося про чарування., то ЖІНКИ не звертали уваги на це 

велике свято. В Ч а б и н а х у цей день селянки завчасу ра

но ЙШЛИ з дійниками ДО саду збирати росу. При збиранні 

роси примовляли: «Не зберам росу, але молоко, масло 

і зметанку». Цю росу з ВОДОЮ давали пити коровам. (34) 

~94 Проефора (проскура) - спеціальний хліб з пшеничної муки .. спечений 
проскурницек) <lбо проскурником. Порізаний священиком ни малі куби

ки. вживається на літургії і при причастік). 
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Щоб хату не ПОСТИГЛО, борони боже, якесь нещастя, 

у селі Рус ь к е жінки на Благовіщення ще до схід сонця 

брали порожню галузку, тягли ЇЇ по землі від своєї хати на 

дорогу, щоб змії і вся інша бридота відійшла з обійстя. При 

цьому акті жінки примовляли: «ЖеБЬІ ся од нашой хати 

вшиткой злой одвезло!» (35) 
До Благовіщення і після нього не садовили гусей у такий 

день" на який припадало це свято, щоб гусята не вивелися 

каліками. (36) 
До Благовіщення також чарували проти босорок. Про 

це розповідали з П а л о т и таку оповідь: «До Благовіщен

ня жеНЬІ ішли по дразі і там гледали коломазь, бо дак()ли .. 
як хлопі фурманили .. або кідь ходили до ліса на ДРЬІва .. або 

.. . 
як ГНОl возили на поле~ та таке шелеякс, та по драЗІ ТОТЬІ 

ВОЗЬІ тратили коломазь, што з ньов фурмане мастили ко

леса, жеБы� 80ЗЬІ легко ходили. Но, та знам, же зме ішли . 
тоту коломазь гледати по драЗІ, де тота коломазь ВЬІпала 

із коліс, бо кідь фурман кус коломазі веце дав, та ся к()ло

мазь тратила. 

Тепер як зме тату коломазь нашли, та мама, як голова 

родини, з тов коломазьов пішли зробити крестик на стай

няні двері. ТОТО робили. жеБы� босорка МОЛОКО не одобра

ла. Крім того іші кажда газдиня мала і свячену крейду .. што 
собі дала посвятити .. як паскы� святили на Великдень. Тота 
крейда ся сятила сім раз: за сім років. З тов, сім раз свяче

нов, ТЬІЖ на Благовіщення зробили крестик на стаЙНЯНЬІХ 

дверях, же6ьІБосоркы� молоко не одобрали». (37) 
у народі побутувало вірування.. що на Благовіщення 

відкривається небо. За повір'ям, небо мало відкриватися 

ще й на Великдень і на Різдво. Люди вірили, що в той час 

можна випросити собі від бога славу. А коли вже раз є сла

ва, то через неї можна стати багатим і щасливим. Тому у 

вечір на Благовіщення люди ВИХОДИЛИ на подвір'я" диви
лись у небо, шукаючи на ньому прірву з великою зорею" і 

щоб У ту хвилину, ЯК ЇМ відчиниться небо, вони могли за

кричати: «Боже, дай мі велику славу!» 

«Та Бы�B раз єден ХЛt1П. ШТО вечур на Благовіщіння ОТВО-
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рив облак1()5 і позерався по небі, ці не збачить, як отво

риться. Позерать, а ту зразу, як заблисне не небі велика 

заря, та й тот хлоп з РОЗГОНУ 'І замість того, жеБЬІ повів, дай 

мі, боже, велику славу, він скричав: 

- Боже, дай мі велику главу! 

І тому хлопові такой навідом очі зачала рости велика го

лова. Она за пару секунд ВЬІросла така велика, же єй тот 

хлоп уж не міг з міджі футрин ВЬІТЯГНУТИ. жеБы� ВЬІТЯГЛИ 

тому хлопові голову, мусили розметати ХЬІЖУ». (38) 
На Благовіщення селяни прогнозували майбутній уро

жай. Казали .. що коли на Благовіщення буде іти дощ - бу

де рідке зерно. (39) 
Після Благовіщення хлібороби вже готувались іти «зао

рювати», тобто перший раз орати землю. Деколи ішли 

заорювати ще в кінці березня, ще до Благовіщення, якщо 

була гарна й тепла погода. Та колись після теплих березне-. . . 
вих ДНІВ зчинялась заВІрюха: кидало СНІГОМ, розгулювався 

дощ, березень (<<марець») починав «марцювати», хліборо

би таке березневе орання ДО Благовіщення вважали не ду

же добрим. Про таку оранку створили таку приказку: 

Тівко до Благовіщення орати, 

Тівко по Благовіщінню стояти. 

А по Благовіщінню ОРЬ, 

Хоць і вода бороздами буде течі. 

Після Благовіщення, як казали селяни, земля вже пахла 

хлібом. Хлібороби з плугами роз'їжджалися 110 полю зао

рювати. Тут спітнілі коники тягли дерев'яний плуг вверх 
• ІОІ' 101· 

груньом, там воли ПОВОЛІ тягли скрипучии дерев янии ВІЗ, 

а інде знов бідний селянин голюкав на запряжені до плуга 

корівки. Всі орали, всі кидали у землю зернятка ярини, 

щоб потім в жнива з «божов fІомічов» .. ЯК казали, могли зі
брати новий хліб. 

З усіх боків вже лунав пташиний спів. У недалекій хащі 

2Ч~ Облак - вікно. 



338 

кувала зозуля, у терню співав дрозд., а ластівки, ЩОЙНО по

вернувшись з теплих краІВ, крилами понад землею прони

зували повітря і знов вилітали вгору, начеб шукаючи свої 

гнізда. Над тим усім вже кружляв жайворонок. 

І тоді селянські народні поети, що мали дар до творчості, 
.. .. . 

у звуки пташиного СПІВУ ПІдкидали ВІДПОВІДНІ слова, залеж-

но від характеру тої чи іншої пташки. Так, наприклад., го

ворили, що дро'3Д скільки до Благовіщення покажеться з 

кущів, стільки після Благовіщення він знову сховається в 

кущі. Дрозд ніби сам про себе щебетав. 

Кулька ся указав, 

Тулько ся сховав. (40) 

А КОЛИ пес підстеріг дрозда В кущах, то інший дрозд ви-. 
гукував про трагеДІЮ свого друга: 

Пес-югас, 

Ізтяв пана дрозда. 

КОРЬІТО м'яса, 

Куш2Ч6 пір'я., 

Кадь2У7 -кр-ве. (41) 

На Благовіщення перелітні птахи повертаються з вирію, 

з теплих країв, КУДИ відлітали початком вересня. Про той 

вирій згадував вже Володимир Мономах. Найскоріше від 
• • • w • • •• 

УСІХ птаХІВ у ВИРІИ ВІДЛІтає зозуля, що має ВІД нього КЛЮЧІ, 

а тому весною й покидає його останньою. 2У8 

Навесні, коли ластівки прилітають з теплих країв, облі

тують хати, силанці, обороги, потім сідають на стріху, роз

глядаються навколо й щебечуть, начеб жаліються, що ми-. 
НУЛОГО року «накосили», «наварили», а тепер нема НІЧОГО, 

60 горобці, що тут залишилися через зиму, все поїли: 

2Чh Кун] (!\tісц.) - кіш. 

247 Кадь - діжки. 

24Н М. CYMЦOB~ Київська ('тарина. 1890~ IY~ стор. 97-98. 



Накосила"м, наварила'м, 

А воробель переїв, переїв, 

Тепер нигде нич! (42) 

А інша ластівка підтверджувала, що й вона: 

Накосила"м, наварила'м, 

Накосила'м, наварила"м, 

прыIлаa ярь, та не є ничччшшшшшшшшшшш! 

ЗЗ9 

Ластівки дорікають хліборобові" що вже прийшла ярь .. 
що треба йти на поле заорювати, а господар іще спить. 

Три били,2ЧУ., штири били, 

Я уж стала., годину літала, 

А ТЬІ іші спишшшшшш? 

Ци са не ганьбllШШШШ? 

Я напекла .. наварила., 
Не € нич, не є нич! (43) 

Перше БЬІЛИ стріШКЬІ-оборішки., 

А тепер не є нич, не є нич. 

Я уж стала, побігала., 

А ТЬІ іші спишшшшшшш? (44) 

Разом з ластівками прилітають і лелеки (бузьки) - віс

ники весни. На Благовіщення лелеки вже зносять яйця. Та 

коли весна наступала скоріше .. то на Благовіщення лелеки . ~ 

вже СИДІЛИ на яицях. 

у лемків вірять" що коли лелека побудує собі гнізд() на 
. . ~ 

хаТІ, то таКІИ хаТІ ВІН принесе щастя: там народиться дити-

на" а тому гніздо лелеки на хаті заборонено руйнувати. 

В Туреччині лелека - свята птиця, забити її - це зло

чин. 
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ЗАОРЮВАl-ІНЯ 

Заорювання (перша борозна) - оборк)вання - було ма

гічним обрядом, КОIJіння якого сягає глиб()ко до сивої дав

НИНИ, коли оборювали новозасновані оселі. Тоді, як BB~i

жає М. Драгоманов, при оборюванні «заrlрягаЛI1 В JІЛУГ би

ка й корову від одної матки. За плугом йшов парубок, а "0-
ганяла дівчина - брат й сестра, щоб рід був міцний». 

Інший український дослідник М. Сумцов доводить, ЩО ці 
«етруські звичаї» - оборювання - були відомі, коли ще 

:Jаснували РИМ. 

l{ей магічний акт вживався на Україні в ~Iaci якоїсь по

шесті чи якоїсь хвороби. Такий звичай побутував на КИЇВ

ll(ині. Оборювали село маленьким плугом, в ЯКО~ІУ 6)'8 3Н

ІІряжений півень. JО1 

Як приходила BeCHa~ господарі сумлінно готуваЛl1СЯ ДО 

першого заорювання - ДО першої борозни. За повір--ям~ 

добрий урожай залежав від обрядової першої оранки з усі

ма його магічними діями, Селяни вірили, що коли не д()

тримуваЛl1СЯ ці обрядові звичаї, урожай міг бути запропа

щений. Тому вони дбайлиио д()тримувались від діда-праді

да передаваного звичаю перШОl оранки. 

Тільки роз),'мніші ГОСПОД(lгі знали, Щt) доброго врожак) 

можна ОtJікувати тільки Тl)ді~ коли березень та квітень бу

JІИ сухими Й теПJІИМИ місяцями ~ Щ'Jб lІасіння зерна потра

fl/ІЯJІО до теПJІОЇ землі~ а в тривні щоб illlOB Д()IЦ~ аби насін-
. . 

ня мал() ДОСИТЬ ВОЛОГИ, внаСЛІД()К t-Ioro П()ТІМ скоро З~lзеJ]е-
ніють і будуть 1,)()C1~11 ЯрИНIІ. Пр() I~C Вt1НИ створили Й при-

,оо 3аОРН)В(lННЯ - перше ()ОРЯДОВС орання навесні. 

~lIl М. ("Y~1BOB. Київська ('таrина. lХХ9 .. Y-\/I~ CTOr. l)(). 
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решту барвінку - орачеві за капелюх. Барвінок у цьому 

магічному чаруванні вживали для того, щоб зерно на полі 

зеленілося густо як барвінок. Газдиня знову бігла з відрам 

ДО криниці по воду. З принесеною водою переходила по

перед коней, щоб був багатий урожай, і з повним відрам 

ВОДИ входила д() хати. З хати газдиня приносила біблію, 

хлібівку і хліб-заорав~яник,3()2 а в пазусі ДВОЄ варених ЯЄЦЬ. 

Перед кіньми розпростерала хлібівку, на неї клала біблію" 

а на біблію - хліб-заорав~яник. Біблія мала означати., щоб 

бог благословив урожай, а хлjб-заорав'яник - щоб сипа

нець був повний зерна. П()тім виймала з-за пазухи ДВОЄ ва-
• v 

рених яєць 1 КОЖН()Г(l коня почухала ОДНИМ яицем на гру-

ДЯХ, де пристзвали х()мути" приповідаючи: «Як курка легко 

знесе яйце" так жеБы� і ВЬІ легко орали», а потім обидва 

яйця клала біля хлі6івки на землю перед коней. 

Господар перехрещувався, батогом робив хрест на землі 

перед кіньми, брав в РУКИ віжки і поганяв коней. Коні ру

шали з місця ломало, щоб не зачіпити покладених перед 

ними речей і зупинялися. Газдиня зав"язувала у хлібівку 

хліб-заорав'яник і ЯЙЦЯ" клала у білу велику тайстрину і да

вала орачеві" яку він перевішував через плечі. Господиня з 

біблією заходила ДО хати. 

Господар піднімався на віз, перехрещувався і., стрільнув

ши батогом понад коней" рушав з подвір"я й прямував на 

поле. Кожний господар при цьому обряді їхав від своєї ха

ти поверх села. Навіть і тоді, коли він мав землю, яку ішов 
... . . 

орати першии раз на поле далеко на нижньому КіНЦІ села. 

Це робилось для того, щоб йому господарство йшло вгору. 

Коли господар приїздив на поле, запрягав коней у плуг. 

Виймав з тайстрини варені яйця" чухав коней" примовля
ючи: «ЖеБЬІ сте Бы�ии такы� ГЛ~lДКЬІ, як ТОТО яйце». Пере

хрестившись .. завішував віжки на шию і, стр,ільнувши бато
гом, брався за чепіги. Плуг врізався у землю. Після двох

трьох метрів господар зупиняв коней і під виорану скибу 

~II~ Хліб-](.lорав"яник - обрядовий пшеничний хліб] хрестиком. втісне

ним у тісто посередині хліба. 
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клав варені яйця, щоб були повні колоски. Дооравши аж 

на кінець загону, збирав барвінок з кінської упряжі і свій 

із-за капелюха та йшов до прогону, що вів до пасовища, 
і там його садив. ЗО) 

На полудень господар випрягав коней і давав їм сіна. На 

поле приходила господиня з полуденком. Орачеві вона 

приносила густу їжу - пироги або капусту з квасолею чи 

квасолю зі сливками, - щоб родилося густе зерно. Госпо

дар виймав з хлібівки хліб-заорав 'яник, відламлював собі 
'І • 

кусок, а решту заоравяника давав коням, ПРИПОВJдаючи: 

«ЖеБЬІ сте здравы� БЬІЛИ а на хліб робили!» Хліб-зао

рав 'яник він давав ЇСТИ коням і тому, щоб коли прийде до

дому, на нього не впали двері. Господиня оберігалась, щоб 
ненароком не сісти на борозну, бо, мовляв, ЇЇ могли заболі

ти крижі. Потім вона поверталась додому. 

Коли вже загін був зораний, господар насипав із міха 

зерна до насівки3О4 і починав засіювати зерном землю. 

Повертаючись з поля додому, господар тепер вже мусив 

в 'їхати в село з нижнього кінця села - «ЗДОЛЬІ» , щоб го

сподарство йшло вгору. Коли господар повертався з поля 

додому, господиня виходила з відрам із хати, швидко бігла 

до криниці, набирала води, обливала водою коней і орача, 

щоб і коні й орач цілий рік були свіжі, як вода. Господар, 

входячи до хати, перед дверима мусив визутися (господарі 

в хату звичайно ВХОДИЛИ взутими), щоб ДО зерна не занісся 

снітеЙ. (45) 
В С у лин Ї, коли господар ішов перший раз орати, за

прягав волів у плуг, а перед плуг клав сире яйце. Потім за

пряжені у плуг воли переганяв через це яйце. Якщо плуг 

не зачіпав яйце так" щоб воно розбилося, вірили, що уро

жай буде добрий. Господар брав яйце, гладив ним волів, 

щоб вони були гладенькі .. і яйце клав ДО цаністри. Крім 

3()_~ В тих селах, де господарі навесні на кінці прогону садили 6apBiHOK~ він 

там вже зеленів постійно. 

-'()4 HaciB~a - мішок .. який перевішували через плече ~ щоб легше було 
з нього СІЯТИ зерно. 
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яйця ще клав багнітку (рокитову галузочку та «меріньдю» 

- З~lКУСКУ). Перед віД~ЇЗДt)М орача на поле, газДиня оприс-. ~ 

кувала навколо ВІЗ І ВОЛІВ, ()рача та ного погонича свяче-

ною водою. 

На полі господар під першу скибу клав яйце й багнітку 

як символ родючості. ЦаніС1'РУ з меріндьою перекидав че
рез плече і так ішов. оборюючи землю. На полі він нама

гався працювати ШВИДКО, щоб ще за видна повернутися ДО

дому. Якщо він повертався ·Ja темряви, у хаті вже не запа
лював гасової лаМІ)И" а вечеряв у пітьмі. (46) 
УМи к О В і й господар 1-lа подвір'ї клав перед волів хліб

заОl)ав'яник .. насівку і яйце. ГОСІІ0ДИНЯ три рази довкола 

ОКРОІІила свяченою водою волів, віз і орача. Кропило ро

била із свяченого зілля. ЯІ~цем натирала шиї волів, щоб їх 

не дусило ярмо. Орач на полі" як починав орати" клава під 

пеРUJУ скибу яйце. Коли господиня виносила полуденок 

орачеві" не сідала не земл}о~ щоб Ilе повалився ()вес. Ора'-{ 

з хліба-заорав'яника давав ЇСТИ вола~f, а потім ЇВ і сам. (47) 
В Гос т О В И Ц я х господар, йдучи перший раз орати" ви-. ..,. . . 

ВОДИВ ЗІ стаИИI ВОЛІВ, коли ІІочинало СХОДИТИ COHl~e І запря-

гав ЇХ у ві']. Потім З соломи" щО у хаті була на Святий вечір 

(господар беріг її спе[{і,tЛЬНО для цієї мети)" скручував .. . . . 
жмут, приносив у ВІДРІ Вt1ДИ І ТРИЧІ окроплював нею ВОЛІВ 

j віз. l~ешту 80Дl1 Вl1.t'Іивав ]rJаду ДО воза. До кобілки3О5 клав 

хліб-заорав"яник" Яltце і жмут соломи та їхав на поле. Там 

ГОСllодар цей Жf\,tУ1~ соломи запалював" ІДО було таке вели

ке зерно" як були веселі різдвяні свята. Поті~f під пеРLlJ~~ 

скиб}' клав яЙце. 3О6 Із за()I'(-lв"Я}lика дива з'ЇСТИ в()лам і сам 

ЇB~ Іцоб В()JІИ і він сам .. як Г'()СlІnдар" БУЛ~f здор{)ві. 

Коли в Г () С Т () В И l~ Я Х перlllИМ ішов заорк)вати злий го-

.'(I~ К()біла - повісняна тайстрина з домаlllНЬОГО полотна . 

. ~()I .. Кс'ли плугатарі орили. ",а.1і хлопцї-IlJибеники. 9-10-річнї" ПЇдстсріга

!lИ. коли плугатарі I1\)В~РНУТhСЯ ДOДO~IY. IloTiM 'J-nitl neplullx скнб ВИКРU

r\алJt ЯЙЦЯ'І 'Ja які у ЖИ,1а-кра~1аря КУnУН~'.IИ с()бі цукерки. 
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сподар" то казали, що у зерні цілого хотаря зродиться бага-
то осеття. (48) . 
В Р У н и н і ~ ідучи перший раз заорювати волами або 

кіньми .. господар брав на себе кобілку з колачем-заворю
ваником3О7 і яйце. На подвір'ї господар гладив яйцем тяжну 

худобу, що вона була гладеlІька. Потім брав жмут соломи 

(звич,lЙНОЇ), свячену в()ду і три рази довкола окроплював 

віз і худобу. Решту води виливав ДО воза на плуг, щоб він 

легко врізався у землю. ПерехреСТИВШlfСЬ, рушав у поле. 

Як тільки господар TPOXl1 заtlрював, зупиняв худобу і з-

краю під скибу клав ЯЙI~е .. потім., ВипрЯМИВШИсЬ, піднімав 

вгору руку, примовляк)чи: «жеБыl дав бог, жеБЬІ таке БЬІ

л() велике зерно!» Коли ГОСПОДИНЯ приносила на поле 00-

луденок, то не сідала на землю" 60 інакше не виросло б ве
лике зеРI-ІО. Коли господар повертався з ПОJІЯ Д()Дому, ТО З 

оу • 

колача-заворюваника, ЯКИІІ ЦІЛКОМ ПРl1НОСИВ на'Зад додому 

('3 НЬОГО він не давав ЇСТIІ худобі), вїдламлював кусочок і ЇВ 

його раЗ0М з господинею. (48) 
у Рус ь ком У всі селяни разом ~ІШЛИ перший раз зао

рювати волами (160 кіньми. І"'осподар брав СВЯ~lену воду ~ 

наливав ДО відра з пр()сток) B{1ДOI()~ брав жмут свяченого 

зілля і три рази довкола ОКРОПJІював віз і худ()бу. Решту 

ВОДИ виливав І-Іа всі tІОТИРИ колеса. До кобілки клав зви

чайний хліб, проскуру і яйце. Перехрестившись, сідав Н,1 

віз і їхав на п()ле. Там під перІUУ скибу клав проскуру і яй

це. Хліб господар приносив додому l~ілий, щ()б був багатий 

урожай. (49) 
У К о ж у х і в ц я х в той де •• ь ГОСПОДИНЯ ПРИНОСИЛ,l~" відрі 

з потічка BOT~Y" з Г()РОДУ барвінку j кропила віз з худобою .. 
орача і погонича. Орачеві ДО цаністри давала тільки зви

tІайний хліб і барвіНl)К. Яйця не давала. КОЛІ-І господар ви

Х()J~ИВ H~l IIOJle .. надіВ,lВ на себе цаністру з хлібом і барвін

KO~I і ВИОРlовав навколо заГОI-Іа три борозни. Потім під 

пеР1ІJУ СКІ1бу клав барвінок, щоб був РЯСНІ111 УРt)жаЙ. Хліб 

\O~ Кnлач-завоrн)ваник - звичайний хліб. l"ЇЛhКИ з нагоди llеРlll0Ї оранки 

Й()ГО Н(}jl1заЛI1 \<колачем». 
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у П а л о т і був подібний звичай., коли господині теж но

сили на плечах насіння на поле., а їхні чоловіки їхали на во

зах. Навіть вагітні жінки мусили нести на поле зерно для 

посіву. Та знайшовся раз господар, розумний, що насЇння 

й жінку взяв на віз і так поїхав на поле. Тоді селяни насмі

халися з нього., ЩО йому нічого не вродиться. Але у нього" 

нароком, врожай був кращий ніж в інших господарів. (56) 
у П і ску р і в ц я х господині в той дeHЬ~ коли господарі 

~ v • 

ишли першии раз орати, залишалися вдома І НІЧОГО не СМІ-

ли давати жебракам і циганкаМ,312 бо, мовляв, «зродив БЬІ 

ся поганий урожай». (57) 
у Тих о м У Пот О ці, КОЛИ господар перший раз ішов 

орати, жінка оприскувала ЙОГО свяченою водою, щоб вліт

ку не били громи. (58) 
З першою оранкою тісно був пов 'язаний і перший засів 

зернових. В декотрих селах було звичаєм., що господар по

ОрІану землю мусив до вечора ще засіяти. Засів також су

проводжувався молитвою та ворожіннями. У цих обрядах 

головною постатею був орач і сівач в одній особі. У його 

особі була запорука доброго врожаю, тому він і знаходився . . 
в центр. всього ВОРОЖІННЯ. 

У Н я г о в і господар мусив 'Засіяти поорану землю ще до 

ранішнього сонця, тобто до полудня. Тому господарі 

в цьому селі, коли йшли перший раз орати~ вибирали собі 

невеликий загін, щоб з оранкою і посівом справитися ще 

до полудня. (59) 
Збираючись сіяти яру пшеницю, господарі ДО приготова

ного насіння пшениці замішували пшеничку, в якій на Свя

тий вечір горіла свічка. Як починали засівати в свіжу ора-
• I..J • 

нину яру пшеницю, ТОДІ на короткии час зажмурювали ОЧІ, 

щоб, ЯК влітку зерно Дl1зріє, горобці не «випивали» його. 

(60) 
У Г а в ран Ц Ї, як ішли перший раз сіяти зерно, його 

. . 
спочатку кропили свяченою водою І ДО РОЗСІВ КИ зашивали 

_'12 Колись циганки ходили по селах жебрати продуктів. 
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проскуру, щоб пан біг зберіг урожай від поганого дощу і 

граду. (61) 
Крім "освячування зерна свяченою водою господарями 

зерно перед посівом благословили також священики моли

твою і свяченою водою. Благословенням зерна церква 

відкликалась на поминання апостола: «Сіяй скудістію, СКУ

дістію, і пожнеш, а сіяй во благословенії, во благословенії, 
і пожнеш». 312 

Для сіяння зерна господині шили насівки (розсівки). 

у таку насівку господар насипав зерна із міха, насівку на-
• IJ 

тягував через голову на праве плече 1, идучи ораниною, з 

кожним кроком брав із насівки по жмені зерна і розкидав 

його поміж пальці попереду себе на землю. 

Коли господині шили насівки з міхів, також чарували, 

щоб добитися більшого врожаю. У В а лен т і в ц я х госпо

диня до ріжка насівки зашивала зерно (щоб вродилося ба

гато), проскуру (щоб освятилося зерно, щоб його було ба

гато), гроші (щоб господар був багатий) та скло (щоб пше

ниця була чиста як скло). 

Коли господар повертався додому з поля, де сіяв пшени

ЦЮ, господиня, щоб пшениця була густою, приготовляла 
u •• • 

иому густу ІЖУ: квасолю 13 сливками, пироги та капусту 
з квасолею. (62) 
у Ч а б и н а х при шитті насївки до ріжка вкладали по . .. ., 

КІлька зерен тих культур, що мали СІЯТИ навеСНІ: ЯРОl пше-
. . 

ИИЦl, ярого жита, 81вса, ячменю, гречки, проса, конопель, 

льону, маку" гороху, бобу. До ріжка вкладали також шма

точок скла, щоб зерно зродилося без снітею. (63) 
у Го СТО В И Ц я х до ріжка насівки зашивали різне насїн-

.. . 
НЯ, щО мали ВИСІвати навеСНІ, а також проскуру, КЛОТІЧКУ, 

калачик і дрібну монетку. 

При цій нагоді хочеться пригадати один випадок, що 

стався в даному селі при шитті насівки: «Як ішли сіяти 

У нас У Гостовицях та стаРЬІЙ Мінич ще перед першу світо-

313 Олександр Духнович" О благословенїї 'Зерна. Литургический катехис'l 

Будин~ 1831'1 стор. 195. 
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ву ВІИНУ взяв M�x-наСІВКУ І до иого одного РІжка зашив всяке . . 
наСІННЯ, колачик, колодку І монетку - десятигалерник. 

На те все позерав ЙОГО, може, десятьрічний СИНОК. ЯК його 

отець КУДИСЬ відійшов, тоді той його хлопчик прибіг ДО нас 
1.1 

та и каже: 

- Скоро подь ДО нас! Дома я лем сам. Розпореме рожок 

насівки, бо там няньо зашили десять гелерів. 

Я прийшов і ми тот ріжок насівки розпороли, вибрали 

монетку і назад зашили. З монеткою ~IыI оба побігли ДО 

жида на цукерки. Потім як стаРЬІЙ Мінич поярював, роз-. . 
поров РlЖОК наСІВКИ, та дуже крутив головою - дивував-

ся, як могло статися, що насівка зашита, а монетки не бу

ло. 

- Та то якась божа сила, - сказав стаРЬІЙ Мінич». (64) 
Декотрі досвідченіші селяни сіяли зерно, а також садили 

городину, коли місяць мав бути у повні. ВОНИ вірили, що 

тоді після сіяння буде багатий урожай. Звідки люди це бра

ли, невідомо. Але це не повір'я, а - дійсність. На підставі 

досліджень л. Колискова із Штуттгарту (а пізніше й інші) . . . 
довела, що МІсячне СВІТЛО має вплив на сходження наСІННЯ 

і на початковий ріст рослин. Поштовх магічної сили у ма

лій рослинці залишається під час цілого процесу росту. Мі
сячне сяйво впливає особливо на капусту, помідори, горох, 

моркву, пшеницю й кукурудзу. 314 

Про весняне орання складено чимало дівочих і 
парубоцьких ліричних пісень, які просякнуті селянською 

любов'ю. В цих піснях оспівується поле, коники, плуг, яр

мо, орач, погонич, та найбільше місця приділено дівчині. 

Шугай поле орав, 

На дівча заволав: 

- Подь мі помагати, 

Бо я уж зунував. 

Бо я уж зунував 

Тівко поганяти , 
ТЬІ не зунувала 

Фраїра тримати. 

314 Ozvena sveta (dvojtyzdennfk), Bratislava, 1947. 
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Дівча поганяло, 

Добрі навертало" 
За каждов БОрОЗДО8 

Шувні цілувало. (65) 

Оре мі ся, оре, 

ТОТО шире поле" 
Кідь на нім поганять 

Потішіня моє. 

Орали волочкы�, 

Поламали ярмо, 

Ярмо поламали, 

Бо тяжко тягали. 

Як єм орав пішничкы�, 

• 
Кідь на нім поганять 

І 3 горы�' і З ДОЛЬІ .. 
Я БЬІ ся позерав 

Ці мать біл ЬІ НОГЬІ. (66) 

• •• 
Бозь ТЬІ" СЬІНУ'І плужок, 

Однесь до коваля, 

А так пак вы�есешш 

І·] дому підпаля. (67) ._. 
Та єм кричав: « Ча, БЬІЧКЬJ!» 

Як єм орав УГОРЬІ, 

Ча .. ВОЛЬІ, ча, волы�' 
Ча .. ВОЛЬІ .. дО ліса! 
Зламалося ярмо .. 

Та єм кричав: «Ча, ВОЛЬJ!» 

(68) 

Орали 80лонькы�' 
Поламали ярмо, 

Находився бетяр 

За дівчатам дарьмо. 

Не орю, не сію, 

Само мі ся рОДИТЬ" 
Таку мам фраїрку, 

Сама за 8Н08 ходить. 

І "jаднє колесо. 

(69) 

••• 
Дарьмо, маМКО,дарьмо 

Закладате ярмо. 

Ярмо поламлеме, 

Любитись будеме . (70) 

• •• 
Не ходив я за ньов, 

Она пры�лаa за МНОВ" 
ЯК тота овечка 

За зелеНО8 травов. (71) 

• •• 



Оре мі ся, оре, 

Лем мі ся розтрясать. 

Моя фраїрочка 

Дала мі до фраса. 

Оре шя мі, оре, 

Тота роля узка, 

lllто мі поганяла 

Фраїречка Зуска. 

Она мі ДО фраса, 

А я їй ДО Спаса, 

Оре мі ся, оре, 

353 

Лем мі ся розтрясать. (72) 

*** 
Оре шя мі, оре, 

ТОТ rаїк зелеНЬІЙ, 

Єден коник СИВЬІЙ, 

А ДРУГЬІЙ червеНЬІЙ. (73) 
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ВЕЛИКИЙ ПІСТ 

Ве.ТlИКИЙ піст (або так()ж великодний чи пасхальний) 

церква називає «десятиною богу»: сорок днів посту .315 Це 

приблизно одна десята частина року. 

у літописі Нестора 1074 (8 літо 6582) про піст читаємо: 
«Яко Бог дал єсей нам 40 дний сія на очишченье душі і себо 

єсть от літа Б()гу: дній бо єсть от года до года ЗО(), 60 и 5, 
а от сех дній десятий день воздаєти Богови. Десят же єст 

пост 4()-тны�й В ня же ради очистивися душа, празднуєт 

світло на Воскресенье».316 

Великий піст тісно пов"язаний з найбільшим християнсь

ким святом - Великоднем. З ним пов'язано багато дохри

стиянських та християнських звичаїв ої повір'їв, що взаємно . 
переПЛІтаються. 

Впродовж перших трьох століть християнства не було 

ще сорокаденного великодного посту перед Великоднем. 

Тодішні християни постили тільки два дні: увеликодну 

п"ятницю і у великодну суботу. 

Звичаю постити у великодну П'ЯТНИЦЮ та суботу (два 

дні), крім великого посту, на Пря ш і в щ и н і гостро до-
• • ••••• • u 

тримувались стаРІ ЖІНКИ аж ДО ДРУГОІ СВІТОВОl ВІИНИ, КОЛИ . .. .. . 
на ПРОТЯЗІ цих ДВОХ ДНІВ НІЧОГО не ІЛИ, а пили ТІЛЬКИ воду. 

У зв"язку З великодним постом напрошується питання: 
.. ""..,.., . 

на ПІдстаВІ чого встановлении тои великии ПІСТ, як вирахо-

вується період його тривання? Чому перший тиждень ве

ликого п()сту називається Федоровицею, а в середині посту 

є середопустя? Чому п'ята неділя називається чорною або 

смертною? Чому останній тиждень посту називається 

страстним , білим або зеленим тижнем? Що таке десятина 
б()гу, від ІIОГО потім феодали ВИВОДИЛИ десятину і дев 'яти-

.ll~ 8еликоп()(,іны� поученія. Листок .. Унгвар (Ужг()род)" 1<,)01 .. стор. 45" 
57, S9. · 
_'1(, Jlітопис Нестора .. Г{)сподне вссляще () Бозі .. ст()р. 89. 
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ну держми (податків), які кріпаки мусили давати панові у 

виді врожаю, худоби, а потім встановили податки й свяще

никам, так звану кобилину (сипку зерна), яка приносилась 

священикам якраз у великому пості в задушні суботи? 

Що пости вже були ще давно до християнської ери і що 
• v· 

ПІСТ вже старин, як 1 саме людство, ГОВОРІІТЬ сам христи-

янський вчений Василій Великий: «Храньте пост уже ради 

єго глубочайшей древности: ОН также древен как челове
чество».317 

Також сорокаденний піст за письменником Касіонусом 

був перейнятий від шанувальників Вавілонської богині. 

у ІУ і V BiL~i були різні погляди на передпасхальний піст. 
Сократ в «Історії церкви» (КН. 5, гл. 22) пише, що в Римі 
той піст тримали тільки три седмиці - тижні. В Александ

рії, Іліриції і в Ахії піст тривав сім тижнів, а в багато інших 

містах піст тривав тільки один тиждень. Аж у ІУ віці ДЛЯ 

цілої церкви був встановлений «четиредесятий» (сороко

вий) піст. Зі8 

Великий піст - десятина богу - триває 36,5 дня, тоб'то 
10-тина року від 365 днів. Про його вичислення читаємо у 
«Тріоді постній»: «Видимо же буди яко десятина єсть сія 

старая и великая чеТЬІредеСЯТНИЦЬІ всего літа. З сідми 

возм ТЬІДНЬОВ ВЬІНЯВШИ суБОТЬІ И неділи стаїться дней 

тридцять й пять нато приложивши до Посту Велькодню 

Суботу й половину світлай Ночи учиниться тридцять и 

полсема дня, што єсть десятая часть, трегсот шесдесять и 

пяти дні в року».З19 

Цей математичний взірець в перекладі на ЗРОЗУМІЛІШУ 

мову виглядає так: 

7 тижнів по 7 днів = 49 днів 
мінус 7 субот та 7 неділь (= 14 днів) 

317 Андрій Балудянський" Василій Великий о пості. Історія церковная, 

глава седьмая - наl'lавленіє церковноє .. обряди церковны� •. Вена 1851. 
31Н Там же. 

JІЧ Тріодь постная. Львов 1617. 



35 днів, 
плюс субота 1 день 
і півночі від суботи 

до неділі рано (),5 дня 

разом становить: 36,5 ДНЯ 

В другому способі вирахування великого посту за основу 

брали 7 тижнів. 7 тижнів по 7 днів = 49 днів. ОскіJІЬКИ са
мого посту має бути тільки 40 днів, то Лазарева субота 
(перед квітною неділею), квітна неділя і цілий страСТНlfЙ 

тиждень аж до воскресної неділі (хоч і в цей '"Іас ЛЮДИ го
стро постили) заокруглені на 9 днів. Тож, 49 днів мінус 9 
днів, і нам залишається чистих 40 днів посту .320 Цей піст .. .. .. . 
починався понеДIЛКОМ ПІСЛЯ СИРОПУСТНОl неДІЛІ І тривав ДО 

великодноїсуботи. 

В декотрих селах в перші два-три дні великого посту лю

ДИ ще розважалися (пущадельний, кривий чи шалений по-
• IJ • IJ 

неДІЛОК, кривии ВІВТОРОК, а деколи ихрива чи попельна се-

реда), запивали м'ясниці. 

В іншому способі вичислення сорокаденного великого 

посту зараховується вже цілий сиропустний тиждень (КОЛИ 

вже постилося від м'яса, але ще було дозволен() їсти мо

лочні страви) і дальших сім тижнів до самого Великодня. 

Отже, разом було 8 тижнів, тобто 8 тижнів по 7 днів = 56 
днів. Від цього числа відраховували усі суботу і неділі, що 

разом ставило 16 днів. Цих шістнадцять днів відраховували 
від 56 днів, і залишалось 40 днів чистого посту .321 

Сорокаденний піст, за церковними даними, вже тримав 

пророк Мойсей на горі Гораб. Цей піст повторив також 

Ісус Христос у пустині. Дехто пояснює, що великий піст 

походить від того, щО за легендою 40 днів і 40 ночей йшов 
дощ .. після чого настав потоп світу. Інші відводять його від 

320 Цей спосіб лічби посту був встановлений Лодійським СоБОРО~f .. 49 пра
вило. 

1:!1 Александр Духнович'l О пості. Литургический катехис, Будин, 1850'1 
стор. 167. 



того, що є 40-денна панахида. Та ще інші вираховували ве-
"-'.' .. 

ликии ПІСТ так: ВІН починався ВІД понеДІлка - першого 

тижня великого посту, і кінчався у Лазареву П'ЯТНИЦЮ 

перед квітною неділею. Страстний тиждень від квітної не

ділі до Великодня був встановлений «поститися страстій 

ради Господень».З22 

у лемків великодного посту дотримувались повних сім 

тижнів, тобто 49 днів. 
У східній релігії (православній і греко-католицькій) є ба-. 

гато призначених ПОСТІВ. 

Звичайний піст - це піст у тижні. У цьому пості люди 

постили У середу і В п'ятницю. (У середу постили на 

пам'ять того, що Юда запродав Ісуса, а в п'ятницю постили 

на згадку, що Ісуса різіп'яли в п'ятницю.) Ці пости були . 
встановлеНІ самими апостолами. 

Середи і п'ятниці були звільнені від постів в часі загаль

ниць: 1 загальниця від Різдва до Богоявл~ння, 2 загальниця 
перед Митарем і Фарисеєм, перед сиропустною неділею., 

перед великодною неділею і перед троїцькою неділею. Да

лі були звільнені від посту ті середи і п'ятниці" на які припа-. 
дали веЛИКІ свята. 

Одноденні пости - постили тільки ОДИН день у таких 

святах: Главосіки (усікнення голови Івана Предтечи), 

Здвига (воздвиження хреста), Спаса (піст на згадку Спаси

теля). 

Рокові пости - Филипівка (різдвяний піст), Петрівка 

(піст Петра й Павла) і Богородичний піст. 

у великий піст постили найгостріше, а саме так, що ві-
'-' .. . . . 

руючии ІВ суху страву ТІЛЬКИ раз на день І то лише ввечеРІ. 

Інший піст був так званий воздержний, коли люди були по

винні стриматися (воздержатися) від м'ясних і молочних 

страв .. але щоденно було дозволено більше разів їсти. 
Віруючі, що дотримувались гострих і стриманих постів, 

були позбавлені ОСНОВНІІХ білковин, які містяться в м'ясі., 

,~~ Літопис Нестора. Петербург .. 1912" стор. 90. 
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молоці, сирі, яйцях, що необхідні ДЛЯ людського здоров"я. 

Фізично слабі ЛЮДИ часто хворіли, в результаі чого для різ-. 
них шептух появлялася МОЖЛИВІСТЬ проводити свою шар-

латанську практику «відчаровування» хвороб. 

Крім того і сама цep~KBa приживлялася на людській біді. 

Продавала хворим людям воскові фігурки, що зображали 

частини людського тіла: руку, ногу, голову, туловище. Ці 

воскові фігурки хворі потім носили як жертву богові до 

церкви, які церква перетоплювала на свічки. Отже, люди 

постили, надіючись на бога, що ЇМ дасть добре здоров'я, а 
. "" . 

КОЛИ ХВОРІЛИ, знов приносили иому жертву у ВИДІ воскових 

фігурок, щоб виздоровіти . 
Крім воскових фігурок для умилостивлення бога люди 

давали й гроші на молебень за здоров'я. Милостиню дава

ли також жебракам, щоб вони молилися богові (крім за

упокійників), а також за здоров'я хворого челядника. 

Коли в селі траплялось масове захворювання, тоді єпис-... . 
коп через СВОІХ свящеНИКІВ наказував оголосити у церКВІ 

місцеву диспензацію від гострого посту. Священики закли

кали своїх вірників, що коли хочуть їсти скоромне, щоб мо

лилися три рази «Отче· наш», три рази «Богородице-Діво» 
і три рази «Под Твою милость» та ще було потрібно добри

ми вчинками зробити себе достойнішими на диспензацію 

від посту. Диспензацію від посту був повинен дати свяще-
. . "" 

ник матерям, ЯКІ плекали ДІтеи, людям, що важко працю-

вали, жебракам та слабим і хворим. Диспензацію від посту 

священикам, його сім'ї (і кухарці) уділяв єпископ. Коли в 

селі було якесь пошестя (не вродився врожай), на підставі . . . 
прохання МІсцевого священика диспензаЦІЮ ВІД посту ДЛЯ 

всіх вірників села уділяв єпископ. * 

* Прохання про ДИСllензаціlО: 
8ЬІсокопреподобному Єпархіальному Правітельству 

в Пряшеві 

Имію честь смиренно просити слідуючую диспензацію од поста и В03-
держанія для моїх вірників и моєй смиренности. 
Понеже дня 4. августа 1942. лядовец на 85-90 О/О уничтожил урожай в 
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Та не всі священики були совісні. Твердого посту дотри

мувалась тільки біднота. Духовенство гострих постів не 

мало. От, ЩО говорить Євгеній Фенцик, поет ї священик: 

«Очень странное явленїе между тімто, что духовенство ОД 

нісколько десятков літ не дорожит постами. Оно постить-

'-;' 

Ниж. и ВЬІШ. Тварожці, народ уже й тепер терпіть недостаток хліба, дале 
про недостаток СОЛОМЬІ и зеленой паmи мало есть и молока, на пред вари-.. . 
тельном СОВІтоваНIИ с моими ВІрниками смиренно прошу: 

Благоизвольте на время ДО 31. августа 1943., Т. е. до новой жатви дати 
нам увольненія от всіх постов на кажды�й день кромі всіх пятниць неволь
ниць, крамі навечерій перед Рождеством Христовим и СВ. Богоявленіям и 
кромі Страстной седмицы�. Вмісто того всі МЬІ ОХОТНО поднимаемся пости
ти в ВСІ ПЯТНИЦЬІ. 

Мой народ всегда примірна задержал постну дисциплину'l что больше 

постили ревніе, чім то от них требовалося, то ceГOДH~, коли ніт РЬІб, це-. . . 
русу, ОЛІЮ И т. д., сам ВІЖУ. што мои ВІРНИКИ не могут, на жаль, постити . 
так, як то прежде ДІлали. 

Сегодня настала така ситуація, что люде легче достануться к мясу, як 
к хлібу или к молоку. Велика часть народа уже от 1. ХІІ. Т. г. начинает 

брати «пріделову МУКУ», которая о много меньше хліба забеспечивает им, 
чім Бы� иміли из своего урожая. Мяса иміют часто" ибо в Габолтові есть 
мясарь, сами иміют дробизги" баранов и доста часто через зиму случиться . . 
и заРlзаНlе даякого рогатого статку . 
Я сам убідился о ТОМ, ЧТО от истого часу у многих из моих вірников слу

чилися самовольны� незадерживанія постав, и то на основаніи «то буду їс
ти .. что маю». 
Чтоби заборонити евент. анархіи в том важном вопросі и вірников за-. . 

хранити от грихопадеНIЯ и от ширеНІЯ не здорового духа, нужним держу 

смиренно просити сію диспензацію. О том вопросі япоговорил С цілою 
«громадою» и они одноголосно согласилися с ТІМ, о чем ОСМІЛЮСЯ писати. 

В том случаї, если ВЬІсокоєпар. Ординаріат благоизволить ласкаво ис
полнити наше смиренное прошеніе, я засамопонятное буду держати вір-

. . 
ников ПОУЧИТИ О всем, что при таком раЗРlшеНІ нужно им сказать. 

Повторяя свое смиренное прошеніе останусь 
с глубоким уваженіем 
В. Ніж. Тварожці, 23. ноября 1942. 
Александер Чабиняк, приходник 

Через три дні надійшла відповідь із Пряшева від єпископа: 
Прошену диспензацію подаю. ПОМОЛИТИСЯ за диспензацію З - «Отче 

наш», З - «Богородице-Діво» і «Вірую». 

Павел, єпископ 
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ся лиш по білому; не кушает мяса, но позволяет себі їсти 

яйця, CbIP, молоко и даже заправляти кушаніе с жиром._12J 

У недалекому минулому наші бідні русини жили дуже 

бідно. Не було заробітку та й не було грошей. Все, що се

лянин мав; теля, порося, гуси ЧИ кури, - все мусив прода

ти, щоб сяк-так могти приодіти своїх дітей, заплатити по

датки. Селянин не тільки що дотримував церквою призна

чені пости, він постив цілий рік з голоду! 

Пр6 тодішню важку ситуацію ЦЬОГО бідного русина в ми

нулому столітті народний будитель і поет Олександр Пав

лович., будучи сам священиком, писав у своєму вірші: 

На курях, на гусях 

Качмаре ся гостят, 

А бідны� руснаці 
През цілий рік постят.J2~ 

Та церква постійно намагалася утримати несвідомий на

род на узді. У великому (10сті греко-католицька єпархія в 

Пряшеві час від І..асу нагадуВ'аЛ~l своїм священикам «В038а

нія» - циркуляри, в яких закликала їх. щоб вели молодь 

до дотримування велик()г() посту. В одному такому доку

менті з 1937 року ГОВОРИТЬСЯ: «Воззиваю Ваше ВЬІСОКО
преподобіе. чтоБы� наступаючий ВЕЛИКИЙ ПОСТ усилу-

w • '" •• • 

валися як наистаР,lНlише в душевну пользу СВОІХ ВIРНИКОВ. 

В забавах, 8 роскошах світських занурившагося чел()віка 

ЄДВ3 подариться легко пробудити и успішно упозорнити на . .. 
єго правдивое зваНlе и на его ВІЧНУ ЦІЛЬ; едва подариться 

звернути єго вниманіє на єго безсмертну душу, на двояку 

вічність. яку себе человік своим животом ПрИГОТО8ЛЯЄТ. 
Но в св. ВЕЛИКОМ ПОСТІ замолкнут музики, прекра

тятся пуБличны� голосны� забавы� - танці .. душа и грішнаго 

J2J Lвітлос 80скресеніе Христов() на Угорськой Руси. Листок .. Унгвар 
(Ужго(Х);t). ІННУ. (,аор. 74 
,~~ А. ПаВЛ()ВИll. СОСТtlяніе Маковици. lН88 р. Листок 1889. стор. 125. 
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христіянина станеться чуствітлійшою на приятіе благодати 

Бажай ... 
вы�орьlстайтеe СВ. Пост на поученіе молодежі, пароБКЬІ, 

діВКЬІ, каТРЬІ найбольше потребуют духовной ПОДПОрЬІ, 

Бы� провокативно не ходили на сіи великопостны� катехиза-. ~ 

ЦІИ - таких не можно припустити за креСТНЬІХ родителеи, 

к мированию., к цилованию евангелія, образ, крест нести 

а Т. д.» 

Коли всі пости злічити разом, то вони становлять більш 

як півроку. Пости, як і інші дохристиянські звичаї, що бу-
u • •• •••• 

ли переИНЯТl християнською церквою І пристосоваНІ ДЛЯ 11 
релігії, сягають далеко ДО передхристиянської ери. Вже у 

середньовіччі були всякі заборони робити те або інше. На

приклад, не було дозволено полювати на звірів цілий рік, 

щоб їх не винищити. Було заборонено збирати плоди недо

зрілих рослин, бо потім, не маючи доброго насіння, ті види 

рослин могли б вигинути. Таким чином виникали серйозні 

заборони, що не мали нічого спільного з релігією. Згодом 

їх оголосили обрядом, заповіданим ніби-то самим БОГО~1. 

Тому церква мала пости й такого роду, ЯК піст «яблочний» 

та піст «медовий». Церква не дозволяла вибирати мед до 

Спаса. 325 

Перший тиждень великого посту називається Федорови

цею. Це на честь Теодора (Феодора) Тирона, християнсь-
~ 

кого мученика. Иому присвячена субота першого тижня 

великого посту, так звана Федорова субота. 

Давно наші предки перед Федоровою суботою благосло

вили у церкві коливо* і КУТЮ**, подібно як хліб на літії. 

3~5 О вреде религиозны�x ПОСТОВ. Наука и религия" М 3. Март 1962. 
* Коливо - похоронна кутя з вареної пшениці .. змішаної з медом і всяки
ми плодами: миндалем" горіхами" сушеними сливками., оливами j солод
КИМ корінням., на верху прикрашена ЛC:lвровим вінком. Коливо приносить
ся у церкву в честь якогось святого або в \ltисках кладеться на МОГИЛИ. Ко
ливо п(}тім брали собі священик і церквослужителі (дяк і дзвонар) або 
роздавалось жебракам. 
Давно коливо ставили у церкві на аналой в часі відправи за помершими 

душами. По відправі всі присутні з"їдали ЙОГО по ложечці. ВОНО символіч-
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8живалось коливо або кутя і при поминкових службах (за

душних суботах326). Пшениця, що вживалась у коливі або . . 
КУТІ, СИМВОЛІзувала людське життя. 

Перший тиждень великого посту також називався «по

лоскозубним тижнем», 60 селяни «полоскали» собі горіл
кою зуби від молочних страв, що вживали у попередньому . 
сиропустному ТИЖНІ. 

Неділя першого тижня називається неділя Православія. 

Друга неділя посту не має назви. 

Третя неділя називається Крестопоклонна (і тиждень на
зивається крестопоклонниЙ). У церкві виставляється 

НО служить воскресінню померлого. як зерно, щоб зійти, вирости й дати 
плоди, так і тіло помершого повинно бути поховано у землю і згнити, 
щоб знову воскреснути для майбутнього ЖИllЯ. А мед, що дається до ко
лива" означає солодкість того життя. 
Коливо належало до страв історичних, і споживали його, звичайно, як 

жертву богам на могилах, при похороні. Кожний коштував колива, при
моляючи: «Прости .. бог!» або «Царство небесне, пером земля!» (Комис 
252) 
** Кутя - каша пшенична або з ячмінних круп, змішаних з медом та по
тертим маком. Це одна з найдавніших людських страв, що з огляду на 
свою давність, набрала великого обрядового значення. Найстарша страва 
на Святий вечір - I~e пшенична кутя. (Етн. зб. НТШ, У, ст. 9). 
Кутя У церковному значенні мала зовсім іншу роль. Тут кутя - це різні 

продукти: хліб (підпалки, баники), сир, м'ясо, мед, фрукти, інколи олій, 
вино, зерно і Т. п. Кутя приносилась до церкви у задушні суботи. Кутю 
після задушної панахиди брали собі священик і церковнослужителі. Пізні
ше кутю символічно замінив окремий хліб, що жінки приносили з-церкви 
в часі задушних субот . 
. ~26 В задушних суботах у східній церкві відправлялась служба з панахи
ДОЮ за помершими. На них читались грамоти (граматки) - диптихи -
родові списки померших двох-трьох генерацій ДО заду. Це була звичайно 
велика писанка .. в якій були записані імена осіб, яких, за бажанням влас
ника грамоти. священик мав пом'янути у церкві. (У західній церкві справ
лялись поминки тільки раз, ((на душічки» - 1 листопада.) 
у ці задушні суботи парафіяни носили ДО церкви по хлібові, вроді коли

шньої куті. 

Всіх задушних субот є п'ять. Перша задушна субота є перед м'ясопуст
ною неділею. Друга - перед другою неділею великого посту. Третя за
душна субота - перед третьою неділею великого посту. а четверта -
перед четвертою неділею великого посту. П'ята задушна субота є перед 
Сошествієм СВ. Духа -у троїцьку (русальну) суботу. П·ята задушна субо
та є на пам·ять полеглих воїнів. 
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хрест .. якому кланяються вірники, щоб підготувати себе ДО 
дальшого посту. ЦИМ тижнем вважається середина посту 

(половина посту), від чого й пішла назва середопустна або 
~ u 

середохрестя, а цеи тиждень називається середохреснии 

тиждень. 

у це середопустя в декотрих селах побутували різні по

вір'я. УГр и б о в і в цьому тижні жінки не пряли, щоб град 

не збив ЇМ збіжжя. (74) 
УМи к О В і й в цьому тижні не замітали у хаті павутин

ня, щоб, мовляв, була добра сметана. (75) 
Четверта неділя називається похвальною неділею. Від 
•• u U 

неІ називається похвальнии тиждень тому, ЩО 8 цеи ти-
ждень є акафістоваJ27 субота, присвячена похвалі Богоро

диці. Цю неділю називають також білою неділею. 

П'ята неділя - це чорна або смертна неділя, і тиждень 

називали чорним або смертним. У цьому тижні на Спи ш j 

і на Шар и ш і молодь в річках топила смертку - дохри-

Ни Україні поминки відбувались в інших терміНаХ, ніж на Пряшівщині. 
Вони справлялися ще восени" а саме у дідову суботу перед Дмитрієм, у 
Кузьмову суб()ту .. ~1ихайлову суботу .. а подекуди ще й в Лукину суботу; 
весню ж ПОМИН(lЛИ в Хведорову суботу .. в клечану суботу та поминки ру
сальні - в четвер троїцького (русального) тижня. Але найбільш відбува
лись на провідну неділю - на Х()миному тижні після Великодня. 

Хоч на тих поминках брало участь і духовенство, це викликало протест 
з боку вищої церковної єпархії" яка бачила в них пережиток поганства. У 
московському «Стоглаві» З 1551 року оскаржено" що на Троїцьку суботу 
по селах сходяться мужі і жони на жальниках (кладовищах) і плачуть на 
гробах з великим криком" а коли почнуть грати скоморохи" гудці і пере
гікниці" люди переривиють плач" починають скакати й танцювати, й в до
лоні бити" і пісні сатиновські співати. (Акти ОЗР" 11. 223~ перецитоване 
Зd Є. Онацьким.) 
J~7 Акафістова субота - субота четвертого тижня великого посту .. прис
вячена похвалі Богородиці. За легендою .. сорокини й скити напали на мі
сто Царгород j хотіли ЙОГО зруйнувати. Тоді християни зібралися у вла
хонській церкві і цілу ніч просили Марію божу о поміч .. співаючи пісню 
«Возбранной воєводі побідителя ... » Тоді за допомоги Матері божої не

приятелі були переможені. На цю пам"ятку приказано щороку в четверту 
суботу великого посту правити службу божу в пам"ять божої Матері. Під 
час цієї відправи у церкві не можна було сидіти, бо коли царгородські хри-

. .. 
стияни СПІВИЛИ. теж ЦІЛУ НІЧ стояли. 
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стиянську богиню Морену. В декотрих селах смертку па

лили за селом на полі або на цвинтарі. 

Шоста неділя - квітна неділя (вербна неділя), коли 

у церкві святять вербу. Цей тиждень називався вербний 

тиждень, білий тиждень (на відміну від того, що четверта 

неділя називалася білою), і страстний тиждень. Страстним 

тижнем називають тому, 60 на тому тижні У церкві чита
ються «Ісусові страсти». 

Сьома неділя - це вже великодна неділя. Її також нази
вають воскресною неділею або світлою неділею, а ти
ждень, що прийде після Великодня, називали світлим тиж

нем. 

у великому пості селяни при виконуваННІ домашніх і . 
СІльськогосподарських праць керувались деякими по-

вір'ями. Так, наприклад, у Лит ман о В і ~1 У четверги ве

ликого посту не пряли, щоб не йшов дощ, КlJJІИ Й()ГО не бу

де треба. (76) 
у Шам б рон і в усі четверги великого посту також не 

пряли, бо, мовляв, з такого клоччя, що було напрядене у 

четверги ще за життя Ісуса Христа, був скручеН~IЙ мотуз, 

яким його потім катували. (77) 
УГр и н ч и ш о в і не пряли у tІетверги, бо колись давно 

• IJ • 

по сеЛІ ХОДИВ якиись чорнокнижник, а одна ЖІнка дала 

йому льняну плахту. Але той чорнокнижник ЇЇ не взяв, бо 

на неї було напрядене у четверги великого посту. (78) 
УГр и б о в і не пряли у передостзнній тиждень велико

го посту, тобт() тиждень перед квітною неділею, щоб град

камінець не збив цвіту з ФРУКТ()ВJіХ дерев. (79) 
І господарі теж мали свої п()вір'lя, зокре~1а пов'язані з во

зінням гною на поле. НЗІlриклад't у В ~I Д ран і, якщо го-
• • IJ 'І • 

сподарІ розпочинали возити ГJІІИ ще у м ЯСНИЦІ" ТО продов-

жували його возити і у веЛИКО~1У пості. (80) 
У К о ж у х і в ц я х ГОВОРИЛ~1 't що колись давно у цьому 

селі в четвер між ЖИВНІI~'1 четвергом (11'-1 етрастному тижні) 

і дев'ятим четвеРГО~f (після Великодня) прийшла велика 

буря з градом .. який Ha t l11CTO 'Збив )"рожай в І~іл()му XOT~lpi. 

Тому ЛЮДИ у I~bOt\fY еС]11 виріlUИЛJ-I'І щ() більше не б)'дуть 80-
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. ..., . ., . 
зити ГНІИ У четверги МІЖ ЖИВНИМ І дев·ятим четвергом, аНІ 

в той час не будуть ходити орати, якщо вже перед тим зем

ля була погноєна. (81) 
Якщо господарі возили гній взимку у четверги у велико-. . ..., 

му ПОСТІ, то цю землю навеСНІ не ишли орати знову у че-
. . . 

тверги, а в ІНШІ ДНІ. 

У великому пості жінки, звичайно, ткали. Тоді, коли на

вивали пряжу на кросна, підкидали вгору плахту, в якій бу

ла пряжа, й казали: «ЖеБЬІ таКЬІЙ ВЬІРОС великы�й лен, та

КЬІЙ, аж таКЬІЙ!» (82) 
у цьому пості селяни частіше відвідували церкву. Тоді 

.., .. . 
вечорами КОЖНОI п ЯТНИЦІ пеРШІ чотири ТИЖНІ великого 

посту у церкві читали страстні євангелії. Це була окрема 

церковна відправа, яка називалася «пасія» (муки). Також 

щосереди і щоп'ятниці відбувалась літургія «преждеосвя

щених даров». 

у п'ятницю і середу у великому пості вечорами також 

відбувалась відправа «Параклис» (Парастас) за померши

ми. 

В часі великого посту в декотрих селах побутував зви

чай, коли дівчата після обіду приходили ДО хрестів, що сто

яли при дорогах чи по полі або на цвинтарях. Ідучи ДО НИХ, 

співали релігійні пісні з апокрифічним забарвленням. У 

Тор и ска х ХОДИЛИ відвідувати хреСТІ1 два рази у Т~lжні: в 

четвер і у п'ятницю; у Ган и г і в ц я х три рази на тиждень: 

в четвер, суботу й У неділю. 

у Ганигівцях ходили з такою піснею: 

Марія-Магдалена, 

Світу ся кохала, 

Була велька грішниця, 

Долгий час тривала. 

УГавранці: 

Ой, ішла, ішла, свята OJIeHa" 
А глядала она божого СЬІна. 

Кед шя бог наРОДlfЛ, 

Ісус Христос, СЬІН БОЖЬІЙ .. 

По жидовстві ходил. 

(83) 
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Не нашла она божого СЬІна, 

Лем она нашла троє жы�овчат •. 
А ВЬІ, жы�о8чата,, а 8ЬІ невірнята, 

Ці то не ВЬІ Христа мучили? 

Не МЬІ, не мы�, лем нашь) старШЬІ, 

Лем мы� віділи, де го поділи, 

На вы�окуy гору на крест ПРЬІбили. 

А на тій горі три кресты� СТОЯТЬ, 

Під ТЬІМИ крестами три гроБы� лежать. 

А в єднім гробі СЬІН БОЖЬІЙ лежы�ь,' 

А 8 другім гробі Ян БОЖЬІЙ лежы�ь,' 
А в третім гробі сама Пречиста, 

Што породила сы�аa Ісуса Христа. (84) 
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ФЕДОРОВИЦЯ 

Перший тиждень великого посту називається Федорови

цею. Ця назва - на пам'ять св. мученика Федора Тиро

на. 328 ЦИМ тижнем починається великий піст. Цілий пер-
\J 

шии тиждень великого посту люди гостро постили, прово-

ДИЛИ всякі чарування та керувались всякими повір'ями, 

пов'язаними з іменем мученика Федора Тирона. Жінки 
..., .... 

8 цен тиждень не пряли, не снували ПРЯЖІ І не мотали 11, 

щоб не примотати до села вовків. Коли ввечері заходило 

сонце, у хаті швидко гасили вогонь, щоб не закурити Федо

ра. В цей день в декотрих селах також вибирали сільських 
• • \J' 

СЛУГІВ, НІЧНОГО сторожа, гаиника, СІЛЬСЬКОГО пастуха та 

бубнаря. 

Люди протягом цілого тижня не їли вареного, тільки те, 

що було печене. Їли печену картоплю з сирою каПУСТQЮ, 
помащеною олією, баник (пухкий коржик) З капустою, пе

чені локші (ощіпки) з капустяним варом, садовин}': сушені . .. . .. . 
ДИКІ планки, сушеНІ ПОЛЬОВІ грушки, сушеНІ ЛІСНІ череШНІ, 

328 Коли грецький цезар Юліян відійшов від християнської віри 'І в часі 

першого тижня великого посту, коли християни твердо постили" дав на

каз, щоб усі живності" виставлені в Царгороді на продаж .. були скроплені 
кров'ю поганських жертв, щоб таким чином посквернити християн. Тоді, 

за легендою, єпископові Євдокію з'явився давно мертвий мученик Теодор 

(Федор) Тирон. Єпископові він наказав" щоб християни не купували "0-
. ... 

сквернеНІ продукти, а ІЛИ ТІЛЬКИ варену ПllIеницю з сушеними овочами. 

Тому селяни на згадку про мученика Федора Тирана не варили варю (ва

. рену страву). а їли тільки печені продукти з сушеними фруктами. 
Церква на цю пам"ятку встановила Федорову суботу (субота першого 

тижня великого посту). І цілий той перший тиждень назвала Федорови

цею. В декотрих селах Федоровицею називають цілий великий піст. У 

давнину наші предки у Федорову п'lЯТНИЦЮ у церквах благословили коли

во й кутю. 
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пекли капустяники ,329 лекварники33О та присоляники . 331 

Молоко під час великого посту зливали до бочки, а почи

нали його ЇСТИ аж після Великодня. Селяни цілий тиждень 

не світили, не запалювали ламп, ні лучин, ні свічок, щоб в 

пшениці не виростав снітеЙ. Якщо вже хтось мусив запали-
• • '-І 'w 

ТИ СВІТЛО У хаТІ, тои мав через плече кинути на пец якиись 
• u • • 

заЛІЗІIИИ предмет: ЦВЯХ, долото, ДРІТ, НІЖ тощо, а вже по-

тім міг запалювати світло. Якщо вдень в хаті горів вогонь, 

то як заходило сонце, господині його гасили, щоб не заку

РИ1~И Федора, та лягали спати. (85) 
у Г а в р я н Ц і зранку пекли картоплю, щоб було що їс

ти весь день. Картоплю їли з сирою капусотю. Потім жін

ки засипали вогонь попелом, а ДО пе1.lі клали дрова, щоб 

сохли. Перед вечеРО~1 в хаті на глиняній долівці запалюва

ли сухий ялівець (ще перед тим приготований), щоб вику

рити Федора: вигнати з хати його дух. (86) 
У В а пен ику, якщо У хаті цілий день горів вогонь, то 

під вечір його гасили, щоб не закурити Федора, і завчасу 

лягали спати. (87) 
у Ч а б и н а х протягом цілого тижня Федоровиці селян-. . 

ки не розкладали вогонь у глиняному пецу, ТІЛЬКИ У ПЛИТі, 

щоб не закурити Федора. Їли пісну печену страву. (88) 
УМи к О В і й скоро зранку пекли хліб і зверху -присолю

вали, щоб на молоці робилася товста сметана. Потім во

гонь гасили, щоб не закурити Федора. Також не мололи на 

жорнах, щоб не примолоти Федорову бороду. В той день в 

Миковій вибирали сільських слугів, бубнаря, гайника, 

сільського пастуха. Кожний з НИХ мусив купити сільському 

начальству горілки. (89) 

.'29 Капустяник - киснуте тісто" наповнене капустою (пеклось на плиті). 
-'.'() Лекварник - ощіпок - зверху натертий повидлом (лекваром) із слив 
або шипшини . 
. '31 Присоляник - хліб із змеленої на жорнах (млинці) ячмінної муки. Він 

був тонкий .. бо тісто з ячмінної муки не кисло. Той хліб натирали часни
ком і присоляли. Від того назва - присоляник. 
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Сільських слуг у той тиждень також вибирали у В а -
лен т і в ця х. У старости села сільська громада вибирала 

сільського пастуха худоби, сільського гусаря (для пасіння 

гусей), нічного сторожа (вартоша) та гайника, який догля

дав, щоб худ()ба або домашня птиця не робили ЛЮДЯМ шко

ди на полі. У Федоровицю жінки пропивали вечірки, бо 

вже допряли. (90) 
Починаючи Федоровицею, цілий великий піст в деко

трих селах жінки одягалися до чорного одягу або у писані 

плахти (білі плахти, переткані синіми смугами), що носили 

через плеt.lе. 

В Ган і г і в ц я х, коли жінки в неділю у великому пості 

йшли ДО церкви, то начеб тяглася чорна хмара. Всі жінки 

були одягнені у сатинові чорні шати. (91) 
У О Р л о в і крім жінок ДО чорного шмаття одягалися й 

діти. Коли жінка не мала чорної блузки, казала: «Не іду до 

церкві, бо не мам пісну блюзку». (92) 
у еви дни к У в великому пості жінки ,носили ДО церкви 

писані плахти, пере кинувши їх собі на плече. (93) 
Під час Федоровиці селяни віРИJІИ в різні повір'я, які не 

дозволяли ЇМ те чи інше робити. У еви дни к У не вільно 

було варити стар анку , щоб не йшов ДОЩ, коли ЙОГО не тре
ба. (94) 
В П а л о т і під час Федоровиці не пряли й не снували 

пряжі, щоб «не заснувати» ДО села вовків та іншої шкідли

вої звірини. Пряжу можна було енувати тільки перед Фе

доровицею та після неї, і то тільки в жіночі дні (у середу і 

п'ятницю). (95) 
У К о ж у х j в Ц я х в той день не мотали й не снували пря

жі, і не несли снуванину на інше село, щоб й там вовків не 

занести. (96) 
у Пи сан і й не вільно було під час Федоровиці заправ

ляти на хліб, бо, мовляв, Федор міг би впасти ДО тіста і в 

нім скупатися. В тому селі також ніколи не світили лампа

ми. Вечеряли ще за денного світла .. а потім йшли спати. , 
(97) 
Декотрі люди цілий тиждень Федоровиці слідкували за 
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погодою, як і в інші зимові свята, щоб могти доповнити 
• w 

З попереДНІХ спостережень довготривалии прогноз погоди. 

Перший день Федоровиці мав показати, якою буде пого

да навесні, коли хлібороби будуть іти орати. Якщо перший 

день Федоровиці буде гарний, то і весна буде гарною і теп

лою. 

Другий день Федоровиці мав показати, ЯК буде надворі, 

коли буде треба садит-и картоплю. 

Третій день показував, якою буде погода в літі, коли го

сподарі будуть косити луки. · 
Четвертий день встановлював погоду, коли будуть жни

ва. 

П'ЯТИЙ день - як буде восени, коли буде треба косити 

отави. 

Шостий день прогнозував, як буде тqді, коли буде треба 

восени вибирати картоплю. 

Сьомий день Федорови ці мав показати, яка буде погода, 

коли хлібороби будуть сіяти озимини. (98) 
У Н и ж н і й П и сан і й погоду передбачали так: 

Перші два дні Федоровиці мали показати, якою буде вес

на. Другі два дні - яким буде літо, а ще дальші два дні -
якою буде осінь. Якщо перший день великого посту був 

гарний, гарним днем мав бути й Великдень. (99) 
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ТОПЛЕННЯ СМЕРТОК 

в дохристиянський період в усіх слов'янських народів по

бутували своєрідні звичаї, пов'язані з вітанням весни, від 

якої людина очікувала багатого вр,ожаю, приплоду у до-
. . . . .. . 

маШНІХ ЗВІрЯТ І ПТИЦІ, а також щасливих МІЖПОДРУЖНІХ ВІД-

НОСИН. 

В народі на протязі віків склались певні уяви про Зиму 

як смерть, і Весну квітучу як молодість. Зиму, як негатив

не явище природи, сприймали вороже й наші предки. До-
~ . 

казом ТОГО може послужити звичаи - «ТОПЛІННЯ» смер-

ток323 (Морени), як символ знищення Зими - звичай, який 

існував ще довго після прийняття християнства. Христи

янська реЛІГІЯ докладала максимум зусиль ДЛЯ придушення 

цих дохристиянських звичаїв. Так, наприклад, у Чехії 

в ХУІ столітті звичай «топлення смерток» був два рази за

боронений Празьким синодом. Однак ця боротьба фео

дальних властей інколи була безуспішною. Традиції наро-. . . . . 
ду виявились наСТІЛЬКИ тривкими, ЩО на ПРОТЯЗІ ВІКІВ ІСНУ-

вали паралельно з ХРИСТИЯНСЬКИМИ святами та звичаями, а . . 
ІНКОЛИ переПЛІтались з ними. 

Серед українського населення в області Східної Словач

ЧИНИ ще до другої світової війні333 можна було зустрітись 

з топленням смерток в декотрих селах Шариша, Спиша та 

Гемера. Тамошні люди згадують, що вони самі були учас

никами цих театральних дій. Досліджуючи даний період . . 
ТВОРЧОСТІ народу в МІсцевих умовах, можна СІІ0стерегти, 

.., .. .. 
що в дании жанр наРОДНОІ ТВОРЧОСТІ ІНКОЛИ ВПЛІтались ПІС-. . . ..., . . 
НІ реЛIГІИНОГО Х:.lрактеру, так як переПЛІтались І погляди та 

уявлення первісної людини про навколишній світ. Не ДИВ-

332 В селах 3авадка .. Ольшавиця" Порач" Койшов смерток виносили в П()
ле й там їх палили. 

3JJ У Руській Волі н/Попрадом смертку топили кілька років (це й після 

другої світової війни. 
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лячись на репресії з боку представників християнської ре

лігії ~ народні маси зберегли в своїй Іlам'ятї стародавні зви-
.. ... .. .. 

чаl та ПІСНI 4t в яких ВlддзеРК,.lлювався КО~1rlлекс ІХ архаlЧ-. . 
них ПОГЛЯДІВ на те '-ІН Інше явище. 

Звичаєм топлення смерток наші предки, так би мовити, 

прощались з ЗИМОЮ і вітали життєдайну Весну та Літо. 

Смертки топили або палили в часі великого посту на 

чорну (CM1ePTI-ІУ) неділю. 334 Цей дохристиянський звичай 

славив перем()гу Весни над Зимою. Християнська церква 

цей звичай пов
4t

язала з великодною обрядністю ХриеТО80-
. . 

го воскреСІННЯ, та з ІНШИМИ християнськими святами .. Н,[-

приклад, Благовіщенням .. коли навесні оживає природа. 
Цей звичай - палення смерток - правослаВl-Іа церква 

на Україні замінила звичаєм печення пташок з тіста в свя-. 
то сорока мучеНИКІВ. 

Складовок) частиною театральної дії були «смертки» 

(св()го роду опудала), які символізували смерть Зими. Такі 

смсртки звичайно робили з палиць, зв"язаних навхрест ~ 

або з соломи і одягали їх в старе обнощене жіноче лахміт

тя. А в декотрих селах смертки одягали навіть у нові шати. 

По,тім ці великі ляльки-опудала за допроводу молодіжної 

процесії .. з співом .. топили в ріЧК(lХ або виносили їх у п()ле 
\J 

11 там спалювали. 

Для християн біля PerIH}' в Тирольщині .. а також у Чехії 
такі ()ПУД,1ла симв()ліЗУВ[іЛ~і зрадника Юду. Цей звичай не 

€ нічим іншим, як ПРИКРИТ~l форма вшанування поганських 

богів, наприклад~ Молоха .. якому в жертву ПРИНОСИЛИСЬ 
люди, щоб втамувати ЙОГО гнів. 

Звичаї із емертками ЗГ,lД)'ЮТЬСЯ у тих українських MiCl~e
востях на Східній Словаччині~ іІ].() межують з словацькими 

селами (Шариш .. Спиш .. Гемер). Очевидно, ці весняні заба
ви з смерткою були запозичені )' словаків .. б() на Україні 

цей ЗВИ'-Іай не поб}'тував. 

~.'~ tlориа (ємертнu) неділя - п"ята неділя великого посту. Внаслідок ру

Х<]МИХ свят чорна неділя 1\10ЖС бути В часі від 15. 2. ДО 25. 3. 
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Топлення смертки 

В селі Рус ь к а В о л я на Попраді сільська молодь - па

рубки й дівчата - сходились ДО одної хати й робили смерт

ку. Одну кичку надівали на палицю, одягали її ДО білої со

рочки, ~l на «голову» смертки надів.али чеІlець. Далі на 
• • • u 

смертку наВІшували КОЛЬОРОВІ СТРІЧКИ И ВИХОДИЛИ з нею 

посеред села. Потіrvl напра8ЛЯЛ~IСЯ ДО річки Попраду. 3 
ПР()ВОДОМ молоді йшло ціле село. Процесія, супроводжу-. . 
ючи смертку до рІЧКИ, СПІвала: 

3елень.Й штварток, 

Великий П"ЯТОК. 

На Марію велький смуток. 

ТОГДЬІбогаулапили, 

На СВЯТЬІЙ хрест го прибили. 

А під крестом мати його, 

Кричить, плаtlе, ратійте го! 

- Ой, СЬІНУ мій наймілейший, 

На якій ЄСЬ наЙВЬІсосці. 

КебьІ'tсь мі кус ниже БЬІВ, 

Яку-таку бь."сь поміч мав. 

І"'лавку бьІ"tм ті потерава, 

СЯТЬІ очі БЬІ'м ті стерава. 

- Матко моя розтомива, 

Главічку мі не "отирай, 

сятыIчімінестирай,, 

Бо ятерп'ю пре крещених, 

Пре ты�x ЖЬІДОХ, пре пога

нах. 

Бо ятерп'ю пре терпенє, 

Пре крещених викупенє. 

Коли процесія з смерткою підходила до річки, смертку 

роздягали~ а кичку запалювали й кидали у воду. (100) 
В О Р л о в і, коли дівчата вже зготовили смертку з па

лиць і ганчj.p"я, одна дівчина брала її в руки і перед відхо-. . 
ДОМ З хати ДІвчата СПІвали: 

А ТЬІ., смертко грішна. 

Чого єсь ту ПРЬІшла? 
МЬІ тя ту не хцеме 

СтаДЬІ тя береме. 

Співаючи, дівчата з смерткою йшли понад сеЛОt\1, а далі 

ДО поля й зупинялись коло хрестів, що були там або стояли 

край дороги. Вони співали такі пісні: 
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Ішла Гелена горі луками, 

Стретла шя она з трьома ЖЬІдами. 

- Ой, ЖЬІДИ, ЖЬІДИ, нещаСНЬІ ЖЬІДИ, 

Ці то ВЬІ Христа мучили? 

- Не МЬІ, не МЬІ - нашо предкове, 

Цо пред нами БЬІлі. 

Ідь ТЬІ, Гелено, на ВЬІСОКУ гору, 

Там три крести стоят. 

На ЄДНОМ Кристус-пан, 

На другом - ШЬ8ЯТЬІЙ Ян, 

На третьом - панінка Марія . 

••• 
Ой, грішний чловече, 

Пам'ятай на себе, 

Што Кристус-пан терпіл 

На шьвіті про тебе. 

А потом шьа ішов 

Модліц до заграДЬІ. 

ЖЬІДИ го варуют, 

Забиц БЬІ го ради, 

БЬІ шьа ім не сховал 

Дакде до загради, 

Віру крестянську 

БЬІ не ВЬІучовал. 

Двадцет апостолов 

Мал Кристус-пан віРНЬІХ, 

А Юда го зрадил .. 
За тридцять стрібеРНЬІХ. 
ОкаЯНЬІЙ Юда 

Рек ЖЬІДОМ: «То знайте, 

Кого поцілую, 

Того ВЬІ поЙмаЙте». 

І ШЬІТКЬІ ЖЬІдове 

Ісуса поймали, 

РУКЬІ, НОГЬІ ЄГО 

З терньом пов'язали. 

Не пожадували 

То пресяте тіло, 

Іші шьа ЖЬІдове 

ВЬІшьміяли з нього. 

Лем го жалувала 

Побожна Верона. 

З глаВЬІ хустку зняла, 

Втерти шьа му дала. 

Дораз на тей хусткі 

Твар Криста остала. 

Дораз Веронія 

Шьватою остала. 

Процесія з смерткою, повертаючись з поля, йшла ДО річ

ки і кидала її у во.ду. (101) 
УЧи Р ч і, супроводжуючи смертку до річки, спершу . ... .. '-' 

СПІвали наРОДНІ ПІСНІ, а наПРИКІНЦІ ПІСНІ реЛІГІИНОГО харак-

теру. Коли молодь приходила з смерткою до річки, запиту

вала смертку:. 



- О, смертко окрутна, де єсь Бы�ава?? 

Де єсь шьа так довго забавива? 

А дівчина, що несла смертку, за неї відповідала: 

- Бува я в цисаря по піняжі. 

Та ня забавили двомі княжі. 

Після цього смертку роздягали й кидали у воду. (102) 
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В О б руч нім кичку, надіту на палиці, одягали до білої 

сорочки. На голову смертці надівали решето, а в руки да

вали драпачку (стару мітлу з березового пруття). По доро

зі до річки молодь співала релігійні пісні. Підійшовши ДО . 
рІЧКИ, молодь кричала: 

- До ВОДЬІ, до ВОДЬІ, 

ты� суко лінива! 

А дівчина, що несла смертку , за неї плаксиво відповідала: 

- Не піду, не піду, 

Бо є вода зимна. (103) 

Паління смертки 

В декотрих селах смертку не топили в річках, а виносили 

її у поле або на цвинтар .. і там її спалювали. 

у Ган і г і в ц я х в смертну неділю дівчата сходилися до 

одної хати, щоб виготовити смертку. Її робили з ДВОХ нав
хрест зв'язаних палиць. На вершок середньої палиці наді

вали кичку соломи. Смертку вбирали ДО шаття «браути» 

(молодиці), яка в тих шатах як остання дівчина в цьому се

лі виходила заміж. Смертку пов'язували в білу хустку і з 

процесією молодь несла її на цвинтар. Смертку несла най

старша дівчина з села, щоб вона скоро вийшла заміж. За 

процесією дівчат йшли діти й молоді жінки. Всі співали: 
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ВЬІшла гвізда на край llJbBiTa~ 

3ашьвітила на пул-шьвіта, алилуя. 

Од пул-шьвіТt:} зашьвітила .. 
До пул-шьвіта засмутила., алилуя. 

Постретли ю апостоли, 

Апостоли - СЛУГll божі., алилуя. 

Апостоли - СЛVГИ божі., 
J 

ЧОМ сте смутні, невеселі, ~лилуя. 

МЬІ зме смутні, невеселі, 

Бо зме бога не відзелі., алилуя. 

Бо зме бога не відзелі , 
Як во штварток при вечері, алилуя. 

Хлєба ламал, а нам давал, 

Сву швату кров піц нам давал, алилуя. 

І ~ITe, пийте, уживайте, 

Лем шьа ЖЬІДОМ не подайте, алилуя. 

А жидзі то услишелі~ 

Зараз Криста улапелі, алилуя. 

Жидзі Криста улаrІелі, 

Ни високій криж ПР~lбілі., алилуя. 

Коли молодь з смерткою приходила на цвинтар, роздя

гала ЇЇ з шмаття і смертку палила. (104) 
у Дрєниці смертку робили так, що на кичку, надіту на 

палиці, завивали у «памутку» - білу памутову хустину. 335 

J3) Велика памутова хустина" в яку чепили молодицю. зав'язана біля шиї 

на «бабу». 



Молодь з смерткою ішла понад селом, співаючи: 

О" РОЗМЬІшляйте, . 
ВіРНЬІ християне, 

Як тот паlІ Кристус 

Терпіл "ре наШЬІ pal-ІЬІ. 
А з ПОІІМ(lНЯ 

Не мал спочивання 

Аж ДО сконання. 

А Юда-зрадца 

Дал то ЖЬІДОМ знати: 

А ВЬ} ЖЬІдове, 

3JIoro майстра мате. 
Лем го тримайте. 

Жидзі lIlbe зруцелі, 

Як то зле~ окрутнє, 

Аж апостолове 

Од нєго уцеклі. 

А так оні го зранілі, 

З острими клинцами 

На крест прибилі . 
А так ЄГО щедро 

З копію пребілі. 

На цвинтарі смертку роздягали й спалювали. (105) 
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у селищі O.J1 е й н і к О В на палицю надіва .. ТІИ стару сороч
ку та інше ганчір'я. Смертку ніс парубок. Проводячи . 
смертку. селом на цвинтар .. молодь СПІвала: 

Ішла Марія, плаЧУ'--IИ, 

Свого СЬІна гледаюtІИ. 

Стретли ю два ангели, 

Два ангели-аП<JСТОЛИ. 

Цо сте смутнє, нє веселе? 

Бо зме Криста нє відзели. 

Нє відзели, І-ІЄ слишали, 

Як на штварток при вечері. 

Хліб нам ламал, а нам давал, 
" 

Ту свату кров піц нам давал. 

Їчте, пійце, уживайце, 
А миє ЖИДОМ нє предаЙце. 

А жидзі то услишели, 

Криста пана улапели. 

Одведли го пред АЙноша. 
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Пред Айноша, пред Кайфаша, 

Пред Кайфаша, пред Пілата, 

«Осуд му шмерц!» 

«Як Я му судити мам, 

Кед я ДО того нич не мам». 

ОДВЄДЛИ го ДО півниці, 
Ку слупу го прив'язали, 

Дайме му жолче з оцтом, 

Розтече шє барз шерцо в нім. 

Дайме му жолче пити, 

Най привіка з нами Бы�и •. 

Далі процесія з смерткою співала прощальну пісню, що 

співається на похоронах. Коли молодь з смерктою прихо

дила на цвинтар, дівчата роздягали її, а хлопці, які вже там 

чекали з березовими лупами і ядлівчиною, ШВИДКО розкла

дали вогонь, а дівчата кидали у нього смеркту. Потім хлоп-
• w • • • ЦІ И ДІвчата починали навхрест перескакувати вогонь І СПІ-

вати деякі куплети із собіткових пісень: 

Подьме, хлопці, на собітку, 
Упечеме з коня ЛИТКУ. 
Нєж ше хлопці посходили, 

Дівки литку РО'jхватили. 
(106) 

У Кий о в і з смертками ХОДИЛО й по кілька груп дітей. 

У кожній групі було по 10---15 дітей. Смертки виносили за 
оо • 

село на гору, де ІХ запалювали І, перескакуючи через 80-. 
гонь, СПІвали: 

А, смерточко наша, 

Де ші преБы�ава?? 

Хтей новей коморе, 

Хваватковім дворе. 336 

]36 Можна нзве<..-ги будь-яке прізвище. 

ЦОТИ там робива? 

Краву СОМ доїла. 

А де ТОТО млічко? 

Сама"м го випива. (107) 
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у Шар и С ь ком У Я СТР а б ' ї є такий самий звичай па
лення смерток, як і 8 сусідньому селі Кийові, тільки тут . . . 
СПІвались ІНШІ ПІСНІ. 

СмеРТОЧКО,смерточко, 

Де єсь преБЬІВ3В3? 

В лісі на полянці , 

СмеРТОЧКО,смеРТОЧКQ, 

мы� ся помодлиме, 

Лем ты� нас не побер, 

Їж ся постариме. (108) 

Там єм хы�уy мава. 

Мава там я свій віночок, 

Там я го одава . 

••• 

у селі Гри н ч и ш о в і"на чорну неділю дівчата після обі

ду йшли з смерткою з вишнього кінця села на нижній. За 

цей час вони співали пісні релігійного характеру. А коли . . 
процеСІЯ з смерткою виходила над село, починала СПІвати 

жартівливі собіткові пісні, в яких взаємно «женили» дівчат 

з парубками, характеризуючи їхні прикмети, властивості, 

вдачу. 

у Сивака вісить табла, 

Бо там Янко велька лябда. 

Пиячиско він немалий, 

Та й паробок уж є стаРЬІЙ . 

Тоді з корчми виходили парубки й прислуховувались ДО 
• • • w 

ДІвчат, котрого з НИХ як «огварять» 1 З якою ДIВ1"нною ного 
«женять». у цих собіткових піснях часто вульгарно насмі

хались як з парубків, так і з дівчат. Дівчата з смерткою ви

ходили на горбок до каплички і там запалювали смертку . 
(109) 
В Тор и ска х із смертк()ю, співаючи, ХОДИЛИ по полю, 

а потім біля будь-якого хреста її запалювали. (110) 
На хуторі Б а ран Є, щО знаходиться в лісі вище Олейни

кова й Дрєниці й нараховує всього ЧОТИРИ хати, двоє-троє 
. '-' . '-' . . 

ДІтеи палили смертку на цвинтар. И СПІвали таку ПІсеньку: 
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Смертко грішна, 

Скади єсь пришла? 

З-поза Чернеl1 ГУРЬІ, 
Маш вельке пазури. (111) 

Виношування смертки в поле 

в декотрих інших селах смертку не топили і не кидали у 

вогонь, а просто виносили на поле або залишали десь біля 

хреста. В дальших селах МОЛОДЬ, як виходила з смерткою 
.... 

в поле, розривала 11 там. 

у З а в ад Ц і на Спиші смертку виносили в поле там, де 

майбутнього року селяни будуть садити картоплю, і там її 

залишали. Смертку несли тільки дівчата. Ідучи з нею в по-. 
ле, СПівали: 

Ішла смертка з куделю, 

На ту Чорну неділю. 

(Приспів ) Гой кранам, 
Дай кравам. 

На БОЛИЧКИ, 

На телички 

Не запоминай ! 
Втеди були добри часи, 

Як смертки носили. 

(Приспів) Гердо" бердо, нич 
Тому са не стане 

Нигда, нигда нич! (112) 

у к о й ш о в і смертку теж носили до толоки. Коли МО-.. . . . 
ЛОДЬ ПРОСПІвала КІлька народних ПІсень, ХЛОПЦІ ще на ПОЛІ . . .. . 
починали виривати смертку ВІД ДІвчат, а ПОТІМ ДІвчата ВІД 

хлопців. Одні від ОДНИХ виривали так ДОВГО, поки смертку 

зовсім не розривали на шматки. При цьому одні одним спі

вали. 

Дівчата: Ішла смертка., ішла смертка, 

З куделю, з куделю; 



А на Смертну, а на Смертну 

Неділю, неділю. 

(Приспів) А ТЬІ, май, 

Корові дай, 

А воли, а конє 

Не запоминай . 
Парубки: Фашингува невіста лінива, лінива, 

Ноги умива, умива, 

А пред облак воду, а перед облак воду, 

Вилива, вилива. 

(Приспів) А ТЬІ, май, 

Корові дай, 

А воли, а конє 

Не запоминай! (113) 
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В О л ь ш а в и Ц і МОЛОДЬ смертку виносила де-небудь у 

поле, там, де був хрест. Ідучи з смерткою, співали: 

О, смертко окрутна, Юда єго продал 

Пам'ятай на себе, За тридцять стрібеРНЬІХ. 

Што Кристус-пан терпів ОкаЯНЬІЙ Юда, 

На кресті за тебе. Рек жы�ам:: «То знайте, 

Мал он апостолів Кого поцілую, 

Всіх дванадцять віРНЬІХ. Того поїмайте!» (114) 

у Пор а ч і смертку носили на чорну неділю після вечір

ні. Одягали її ДО вишиваної сорочки і білої сукні. Із смерт-
..... . 

КОЮ молодь ишла, СПІваючи, ДО ПОЛЯ ТУДИ, де мали садити 

картоплю. (115) 
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КВІТНА НЕДІЛЯ 

Квітна неділя337 - остання неділя перед Великоднем. 

А цілий той тиждень називається великодним тижнем338 . 
w 

Иого також називають вербним, страстним або білим тиж-

нем. В часі, коли квітна неділя припаде на кінець квітня, 

тоді в Карпатах., звичайно, буває вже гарний час. У лісі 

першими з-поміж дерев вже місцями біліються розвиті 

бруньки рокит. В суботу перед квітною неділею дзвонар 

нарізував в лісі велику в'язанку багніток, щоб у неділю, як 
.., .. . 

люди приидуть ДО церкви, роздати ІМ по КІлька галузок. 

Це робиться на пам'ятку того, що перед Ісуса Христа, ко

ли він входив до Єрусалима на ослі, люди кидали квіти й 

кричали: «Осана, осана» (слава), а за тиждень його ро-. .. 
ЗІП яли. 

У квітну неділю до церкви іде багато людей. Декотрі не

суть з собою власні багнітки. В той час у церкві відбуваєть

ся служба з мируванням . 
Селяни, повернувшись з церкви з розквітнутими галуз

ками зеленої рокити, запихали їх під стелю за ікони. Коли 

у літі перший раз починало гриміти, селяни швидко брали 

ті засохлі галузки багніток і кидали їх на вогонь, щоб відіг

нати від господарства бурю з громами та блискавками. 

Кілька галузок багніток селяни несли у поле, запихали 

у землю, щоб поле скоро зазеленілось і щоб кроти не то

чили землю. Якщо діти скоріше приносили до хати багніт-. .. .. 
ки, скаЖІМО, на тиждень раНІше ДО КВІТНОІ неДІЛІ, то люди 

вірили, що гусята не виведуться. (116) -~ 

.~.'7 Квітна неділя - також вербна неділя. неділя вай . 

. '.1~ 8еликодний тиждень називали тому. що він є останнім тижнем вели

кого посту перед Великоднем. Вербним тижнем називали. бо у квітну не

ділю в церквах святили вербу (рокиту або верболіз). Страстним тижнем 

тому. бо Христос страждав від побоїв перед його розп"яттям. Білим нази

вали тому (в цьому тижні п'ятницю і суботу називають білими). бо селян

ки у цьому тижні білили свої хати. 
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Коли з церкви приносили багнітки, а в хаті була жінка" 

в якої була мала дитина, то вона клала до повивача прине

сену з церкви проскуру і пучок багніток, щоб дитина була 

здоровою. (117) 
У Пор а ч і у ЦЮ квітну неділю цілий день їли тільки пи

роги. 

у цьому великодному тижні, починаючи середою і аж ДО 

суботи, люди справляли всякі звичаї, займалися чаруван-. ... , 
ням та ВІРИЛИ у РІЗНІ ПОВІР Я. 

Великодна середа 

Починаючи великодною середою (теж страстною сере

дою), парафіяни починали ходити на сповідь, щоб на Ве

ликдень могли ЇСТИ страву без гріхів. Було звичаєм, що ко

ли селяни ішли на сповідь (враховуючи й дітей), то насам-.. ..... .. 
перед заходили ДО МІсцевого ПІвце-учителя, якии ІМ за два 

\.і • •• 

яиця давав картку з написаним Іменем 1 ПРІзвищем. 

В декотрих селах Сни н щ и н и (у селі Збой) великодну 

середу називали чорною середою, бо протягом цілого року 

курні хати - дим'янки зачаділись від диму і сажі - були 

чорні. Перед Великоднем ЇХ мусили побілити. В цю середу 

у цьому селі жінки білили хати. 

Живний четвер 

Живний четвер в декотрих місцевостях на Пря ш і в -
Щ ин і також називають страстним (Лабірщина), зеленим 

(Спиш), а також великодний четвер, великий четвер (Ре

гетівка), жилний четвер (Дубова). 

ЖИВНИЙ четвер називається тому, що за тлумаченням 

церкви, Христос ж и в и т ь або кормить християн У СВ. єв

харистії - живить своїм тілом і кров'Ію. І від слова живити 

- кормити й називається живним четвеРГО~1. 339 

.\."N Анатолій Долинський .. КОРОТКЬІЙ вы�ладд науки" віры� і оБы�аїв •. Київ .. 
І Н91. ст()р. 137. 
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І 

Інше тлумачення живного четверга - народне. Коли 

Ісус Христос помирав на хресті, горобці все кричали: 

«Жив, жив!» Кричали, коли він вже був мертвий. За це їх 

бог покарав, що вони не можуть ХОДИТИ, як інші птахи, 

тільки скачуть, бо циганили34О на Христа. (118) 
Живний четвер також називають страстним четвергом, 

від старослов'янського слова - «страсть» - страждання 

- муки. Від слова «страсть» походить і назва церковних 
.., .. ... 

страстеи, ЯКІ ВІдправляються ввечеРІ, а ВІД них страСТНl 

євангелія, що читаються після обіду у живний четвер. Та-.. . . 
кож називають «страеТНІ СВІЧКИ», ЯКІ ВІРНИКИ тримають .. . 
ПІД час ВІдправи у цеРКВІ. 

у живний четвер В знак того, що Христос вмер на хре

сті, ввечері відбувається відправа - довга богослужба -
12-тьма страстними євангеліями. Тоді замовкають дзвони, 

замість них калатає дерев'яне тркотайло (клепало). 

у Б а є р і в ц я х на живний четвер хлопці після нічної 

відправи ішли в ліс збирати барвінок. Він завжди зелений, 
~ ~ ~ . 

тому и тон великоднии четвер у цьому сеЛІ називають зе-

леним четвергом. Хлопці з барвінком мусили повернутися 
~ • • w • 

додому наИПІЗНlше на другии день, коли ще не СПІвали пта-

ХИ. 

Давно у Б а є р і в ц я х хлопці, збираючи барвінок, співа

ли відповідні пісні. Тепер цих пісень у селі вже ніхто не 

знає. (119) 
УЧи Р ч і малі хлопці цілий день бігали по селі, торьох

каючи дерев'яними клепачами (клепалами). (120) 
В О ль Ц і на живний четвер був такий звичай, що коли 

когось «била» зима (його трясло від холоду), то такому ра

дили скочити з мосту у воду або просто окупатися в потіч

ку, і тоді таку людину «зима» залишить. (121) 
Люди вірили, що у живний четвер із землі вилазять змії 

та ящірки. (122) 
Дуже багато на живний четвер було повір'їв, пов'язаних 

340 Циганити - обманювати - брехати. 
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з відьмами (босорками). Люди вірили, що босорки тричі на 

рік сходяться на свої зборища (шабаші) ДО Бескиду: на 
Благовіщення, на живний четвер і на Юрія. (123) 
Давно колись на живний четвер босорки збирали попід 

плотами юрієве зілля, і тим зіллям вони ворожили. А коли 

У краснобрідському монастирі була проща, то босорки сте

жили за священиком, коли він буде кропити людей СВЯtlе

ною водою кропилом з соломи. Тоді вони з-за нього вихо

плювали по соломці з цього кропила, щоб ними потім ча

рувати. (124) 
Люди вірили, що босорки на живний четвер їздили на 

мітлах аж до Яворини. (125) 
Босорки у живний четвер ходили по чужих подвір'ях і 

стаЙнях. З подвір'я брали гній, солому або з стайні пали

ЦЮ, якою виганяли на поле худобу. Це були атриБУТJI, яки

ми потім чарували. Ходили по чужих стайнях і «відбирали» 

молоко від дев'ятьох корів. Також з дев'ятьох чужих садів 

рвали траву і клали в жолоби перед свої корови. У стайні 

біля своїх корів ходили голі й обкурювали їх зіллям. 

Босорок ніхто не смів побачити й пристрітити такими за

питаннями: «Де ідеш?» «Што несеш?», бо такі чарування 

босорок не мали б ніякої дії на прибуток молока. Тому 60-
сорки З назбираними атрибутами швидко бігли додому., 

розкладали вогонь й кидали у нього назбирані речі з відпо

відними до цього замовляннями. Щоб таке чарування було 

діюче, босорки після нього йшли вночі купатися до річки. 

Щоб босорки не могли відібрати молоко, то в живний че

твер селянки ішли в поле і з дев'ятьох меж рвали траву, по

тім вдома клали ЇЇ у жолоб перед корови й кілька разів об

ходили їх навколо. (126) 
Селяни вірили, що коли на живний четвер у церкві чита

ли Христові страсті, тоді по людських подвір'ях ходили 60-
сорки У виді жаб. Тому, йдучи після обіду до церкви., вдома 

залишали одного челядника, щоб доглядав за обійстям і 

вважав, аби випадково під стайняні двері не прийшла жа

ба-босорка. 

Коли хтось у живний четвер бачив на подвір'ї жабу 
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(а жаби навесні вже розлізались і по подвір'ях), то ШВИДКО 

хапали вили і пробива.пи жабам ноги .. бо були впевнені, що 
це не звичайна собі жаба, а босорка. (127) 
Щоб босорки не мали міць на корів, а також, щоб корів 

не боліли ноги, в живний четвер у стайні на гряди під пова-. 
лу ВІшали шкаралупинки яєць. 

ЯКЩО у церкві на живний четвер дуркали на дуркачці 

(клепалі), жінки вдома у хаті починали колотити, щоб ча

рувати. За кожним дурканням на дуркачці (а дуркали два

надцять разів) розв 'язували вузлики на мотузку, на якому 

перед тим зав'язали дванадцять вузликів. Цей мотузок 

з нав 'язаними вузликами кидали у бодинку, щоб наколоти

лось багато масла. 

Потім з-під печі (давно у старих дерев'яних хатах були 

великі глиняні печі, що займали одну четвертину хати) го

сподиня брала тріску і занурювала її у бодинку, В якій ко

лотила, приповідаючи: «Кідь ТЬІ мене не будеш мучити, та 

я тебе не буду палити!», і тріску, оліплену ще несколоче

ним маслом, кидала у вогонь в пецу. (128) 
Людям було цікаво довідатись дещо про босорок: як їх 

можна побачити, де вони сходяться, що говорять. ВОНИ ви

гадували 'фантастичні способи .. аби тільки побачити їх. 
Хто хотів би видіти У живний четвер босорки з власного 

села, той мусив би одягнути на себе шмаття навиворіт і так 

піти до церкви. За повір'ям~ босорки В той день теж ідуть 
\01 

ДО церкви, але вони для людських очеи стануть невидими-

ми. Коли така людина з вивернутим на собі одягом прихо

дила до церкви (не сміла там нічого доторкнутися), могла., 

ніби, побачити босорки. (129) 
Щоб довіД(lТИСЬ, котрі це в селі босорки, і як їх можна 

б побачити, людина МУСИЛ~l мати з собою стільчик з трьо

ма ніжками. Такий стільчик мусили робити від першого 

ДНЯ великого посту і закінчити його у живний четвер. За 

весь той час той, щО хотів побачити босорки, кожного дня 

мусив щось на стільчику майструвати: хоч раз вдарити до 

нього молотком чи зарубати сокиркок). Коли стільчик був 
\01 '-' ..., 

готовии, иого власник мав з ним ІТИ на живини четвер до 
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церкви. У церкві мав на НЬОГ() стати" а під язик покласти 

стручок часнику. Тоді міг побачити б()сорки" як вони сто

ять біля вівтаря" обернуті плечима до священика. Коли бо-
• • • u 

сорки ПОМІТЯТЬ такого «неГІдника» .. ТОДІ ВОНИ ному загро-
жують, щО його замучать. Такий негайно мусив втікати 

з церкви додому і не оглядатись .. бо за ним женуться босор
ки. Коли він оглянувся б, то 60СОРКИ наздогнали б його і 

роздерли б на шматки. (130) 
Хто хотів би бачити босорки не в церкві, але на полі, той 

мусив би іти опівночі на живний четвер туди" де сходяться 

чотири хотарі. На цьому місці треба розкласти ВОГОНЬ, а 

навколо себе обвести білою крейдою круг. З собою треба 

взяти чорну кішку. Спекти ЇЇ на вогні і почати їсти, обгри-. . 
заючи КІСТОЧКИ, поки не трапиться така КІсточка, коли при 

її 06гризанні l\-fожна побачити усі босорки, які сюди прилі

тають на мітлах, кочергах та на терлицях. Босорки в виді 

чортів і ДИКИХ звірів будуть нахилятися ДО того, що СИДИТЬ 

у колі і їсть. ВОНИ будуть всіляко його зачіпати" щоб якось 

випровокувати його покинути коло, а потім забити. Але . . . .. . 
ВІН МІЦНО 1 непорушно мусить СИДІТИ У сереДИНІ кола І не 

сміє налякатися. Нарешті босорки покажуться такими, 

якими вони виглядають в житті, і він кожну босорку впіз

нає. (131) 
ОСЬ ЯК У С в і тли Ц я х один чоловік хотів побачити 60-

сорки: 

«Раз єден хлоп барз хотів знати, КОТРЬІ СУТЬ У селі босор

КЬІ. І він як illJOB на живний четвер до церкви, ПОЛОЖЬІВ со

бі під язик дев"ять бібків зерна. І як ішов через лавку понад 
• w • 

ПОТІК, чекала ГО там уж єдна жена незнаиома І му каже: 

- вы�марьь ТОТО, што маш у роті! Бо зле походиш! 

Але тот хлоп не послухав" лем пішов Далше. Зразу перед 
ним показалася інша жена з рогами на голові. Він достав 

великий страх. Уж не пішов до церкви" але вернувся назад 

домів. Од того часу зачав тат хлоп сохнути. І лем сах, і сох, 

аж цалком ВЬІСОХ і умер». (132) 
у С у х і й теж один чоловік хотів бачити босорки: 

«Мої мама мі раз повідали, же на ЖИВНЬІЙ четверь єден 
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. . . 
хлоп взяв 13 коня оглаВЬІ 1 ПІШОВ на саму ПІВНОЧІ на крижу-
ватку (перехрестя), бо хотів видіти . босорок. Як він там 
ПрЬІШОВ, та чув там таку бесіду: 

- Беру ПОЖЬІТОК, але лем свій ВШЬІТОК. 

А він таДЬІ закричав: 

- Беру ПОЖЬІТОК, але не ШЬІТОК! - і втік домів. 

Як він ПРЬІшав домів і завісив на клинець оглаВЬІ, та 

з них стало течі молоко. Але босорок він не видів». (133) 
А ось деякі ворожіння у зв'язку з босорками й коровами 

u 

на ЖИВИИИ четвер: 

УРе r е т і в ц і на великий четвер, коли хлібороби по-. 
вернулися з поля, випрягали з воза ВОЛІВ І З ярмом ІШЛИ дО 

потічка. Тут господарі три рази намочували ярмо до води, 

щоб волів не боліли шиї. На ве1.lерю варили пироги, щоб 

корови були «бріхаті» - повні. Після вечері йшли ДО церк-. 
ви на «страстноє повечеРIЄ». 

Коли люди ввечері йшли з дітьми ДО церкви, батьки на

казували дітям не оглядатися, бо ззаду за людьми будуть 

іти босорки. Ці босорки вночі о дванадцятій годині летять 

на мітлах на Яворину на нараду, де будуть збирати різне, 

для них потрібне, зілля. (134) 
УКр а с ном У Б род і вранці на живний четвер госпо

дині ідуть на другий хотар з відрам, наберають води лівою 

рукою і дають коровам, щоб вони мали молока, як води. 

Ввечері кожна господиня замикала стайню, щоб туди не 

входили ворожки. Котра ворожила в стайні, мусила пере

мінитися на жабу. Якщо господиня це побачить., то відітне 

ЇЙ задні або передні ноги. Якщо така жаба знову перемі

ниться на босорку (ворожилю), то не буде мати ніг або 

рук. (135) 
У Ф і я ш і на зелений четвер борони кладуть на двері 

стайні, щоб босорки не виводили корів. 

Як місять тісто на калачі, ідуть «вон» (надвір) ДО саду, де 

дерева, щоб був добрий урожай. (136) 
В Л а дам и р О В і й у великий четвер коровам дають 

с~ячену сіль і кроплять їх свяченою водою, щоб босорки 

не відібрали у корів молоко. Ввечері ідуть на страсті, і ко-
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ли священик читає євангеЛІЄ, пастухи в'ЯЖУТЬ «гузи» (вуз
лики) на мотузку за кожним євангелієм, бо коли корова 

загубиться, треба розв'язати такий «гуз» і вона віднайдеть

ся. (137) 
Інші ворожіння та звичаї: 

Щоб у корів не боліли ноги, ДО стайні в той день давали 

лупки з яєць .. Коли корова мочилась кров'ю, ті лупки тер
ли і з отрубами давали їй з'їсти. (138) 
У Д у б о в і й на «жилний» четвер три рази обходили нав

коло хату із свяченим зіллям, щоб змії не прилазили ДО ха

ти. В той день не ХОДИЛИ на потік прати., щоб Перуни не 

стріляли в літі. (139) 
У Ч а б и н а х у живний четвер не їли варю, а лише пече-. 

НІ пироги З капустою, печену картоплю з сиром, вар з 

локшами, сиру капусту з печеною картоплею. (140) 
у С в і тли Ц я х в той день, як ввечері наїлися пирогів, 

їли аж на Великдень «сячу» (свяченину). Через п'ятницю 

і суботу тримали строгий піст. (141) 

Великодна П'ЯТНИЦЯ 

Великодна п'ятниця, також велика п'ятниця (Регетівка), 

біла п'ятниця (Красний Брід). У великодну п~ятницю дзво

ни мовчать на пам'ять смерті й похорону Ісуса Христа. 

«Най мовчить всяка плоть чоловіка і стоїть со страхом 

і трепетом, і ничого земного най не помишляє».341 

Того дня В церкві богослужба не відбувається. Тільки 

вранці відбуваються «Царські часи», а після обіду - вечір

ня, котра в церковному обряді пригадує християнам похо

рон Ісуса Христа. Після вечірні священик з віруючими об

ХОДИТЬ церкву з плащеницею. 342 Священик при обході 

церкви плащеницю несе на плечах, потім заносить її 

J~1 Анатолій Долинський, Короткий виклад науки, віРЬІ і оБы�аїв •. Львів, 
1891, стор. 138 . 

. "\~2 Плащениця (старослов. ) - простирало для мертвих. Церковна пла

щениця - намальований образ Ісуса Христа у повний зріст. 
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у церкву і кладе до божого гробу. Це робиться на пам'ятку 

смерті Спасителя. 

Крім церковних звичаїв селяни у той день справляли 
~.. .. .. 
и СВОІ наРОДНІ звичаl. 

В декотрих селах господарі скоро вранці ішли до потічка 

купати коней, щоб ЇМ нічого злого не трапилося. (142) 
В декотрих інших селах на потоці купали корів, щоб во

ни завжди були здорові. (143) 
у В а лен т і в ц я х в той день селяни ішли до поля, де бу

ли студнички, вмивали там очі, щоб їх не боліли. (144) 
В О л ь Ц і ЛЮДИ також ішли до студничок і З них додому 

приносили воду. У цій воді умивали хворі очі дітей, а та

кож нею змивали виразки. (145) 
у великодну п'ятницю найбільше роботи було У жінок. 

ВОНИ пекли ласку, розмальовували яйця, якщо цього ско

ріше не зробили, запікали грудки - сир (солодку й квас

ну)., колотили масло" щоб ДО кошика мати свіже, а ті жін-. 
КИ, щО ще не встигли ВИСПОВlдатися, на звук дуркачки по-. 
СПlшали в церкву. 

Розмальовування (писання) яєць було улюбленою робо

тою жінок і дівчат .. і у багатьох проявлявся великий хист 

до писання чудових лемківських крашанок (писанок). При
ладдя для писання писанок було ПРОСТИМ: віск, розтопле

ний у бляшанці, англійська шпилька, затиснута у деревце 

у формі олівця, і фарби, що були з природних джерел: най

частіше із еливкового дерева та лушпиння цибулі. 

Жінки на білих яйцях малювали чудові узори: колосся . 
зернових~ КВІТИ, сонце - СИМВОЛИ природи. 

І у велику п'ятницю не обходилось без ворожінь та по-
. , .. 

ВІр ІВ. 

У Ч а б и н а х жінки у стайні під стелю вішали шкаралу

пинки яєць .. щоб корови не кривали . Вони одночасно вико
нували функцію засобу проти врічення худоби. Бо коли 

б хтось чужий увійшов у стайню, то щоб насамперед йому 

кинулись в очі ці білі шкаралупинки, а не худоба. (146) 
у Д у б о в і й босорки відбирали молоко у корів, а ТО 

~ . 
так, що ишли на таке МІсце, де сходяться три води, з посу-
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ДИНОЮ, ДО якої доять молоко. Господиня ставала до води і 

мила посудину. Коровам давала з 'ЇСТИ зілля з сіллю, щоб 
. . '" 

МОЛОДІ корови не подулися, коли ПІДУТЬ першии раз пасти-

ся на полі. (147) 
УПр я ш е в і (колись і тут були господарі) старі баби, 

коли йшли на річку, умивали собі руки і тією водою уми

вали коровам ноги, аби їх не боліли. (148) 
у Шо м і (Дрєниця) у велику П'ЯТНИЦЮ скоро ішли на 

хрін, кретину, потім давали худобі січку, требину, сіно, 

СТРЯСКИ. (149) 
У Вишньому Орлику у велику П'ЯТНИЦЮ або і в су

боту пекли паску, бабу і калач. «Паска» - це був чорний 

хліб, великий як колесо воза. «Баба» - хліб з білої муки, 

упечений у великій округлій мисці. «Колач» - був подов

говастий, упечений з білої муки. (150) 
УКр а с ном У Б род і жінки у великодну П'ЯТНИЦЮ не 

сміЛlі шити одягу, щоб влітку, як буде гриміти, грім не вда

рив ДО такої людини, яка мала б на собі щось вшите у вели

кодну п'ятницю. (151) 
І в господарів у цей день було багато праці. Одні кололи 

ПОРОСЯТ, інші вигрібали городи~ подвір'я, а потім десь у ку

точку саду спалювали сухе бадилля та всяке сміття. В са

дочках і на городах весело поблискували вогники. 

А дівчата ще скоро вранці ішли під верби., що росли над 

річкою, і там розчісували собі ВОЛОССЯ, щоб їм виросло та

ке довге, як вербові віти. (152) 
у велику П'ЯТНИЦЮ і суботу на Лем к і в щ и н і декотрі 

старші люди гостро ПОСТИЛИ. За ці два дні нічого не їли, 

тільки пили воду. Вірили, що той., хто буде постити у ці два 

дні кожного року, то буде знати день своєї смерті. 

Великодна субота 

Великодну суботу також називали білою суботою. Після 

обіду ті жінки, які ще не напекли паски у четвер або в П"ЯТ

ницю, пекли її в суботу. Казали, що паска буде свіжою . 
протягом трьох ДНІВ великодних свят. 
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Багаті господарі ще ДО Великодня їздили возами ДО мли

на, щоб намолоти білої (грисової) муки на паску. Бідніші 

селяни для випікання паски купували собі трохи муки у міс

цевого крамаря. А ті найбідніші пекли паску з грубої МЛИН-
.. 

цеВОІ муки. 

Давно у наших селах ласку пекли у бляшаних округлих 

тепшах, завбільшки з переднє колесо у возі. 

Та й у великодну суботу не обходилось без ворожінь. 

В Ч а б и н а х у великодну суботу водою, в якій варилися 

яйця, коровам умивали ноги, щоб їх не боліли. (153) 
Цікаві чарування у зв ~язку З паскою були у минулому 

столітті. Як наводить «Листок», ЩО виходив за бувшої Ав

стро-Угорщини на Угорській Русі в Унгварі (Ужгороді), 

паски пеклися так: «В великую субботу совершается в до

мах угро-русинов печеніє пасхи. Пасху пекут они по боль

шей части из пшенишной, ржаной, но біднійшіє и из куку

рузной муки. Около печенія пасхи соблюдаються и нїкото

рыle суєверны�e оБы�аї •. Так, когда філтруют муку, стелять 
гуні (верхня одежа) на пол, ПОД гуні покладають сокиру ~ 

каток" а верх коры�а •• в котором ПРЬІГОТОВЛЯЄТЬСЯ мука 
для пасхи, благословенную віточку. Когда хазяйка непри-.. . 
менно сто я Н,l ГУНІ, вы�lсилаa пасху, ТІСТЯНИМИ еще руками 

ПОПОТРЯСЬІвает каждое плодовитое дерево, чтоБы� родило 

много ПЛОДОВ. При переніи пасхи в том главны�M образом 

заботиться, что6ы� она Быlаa чим больша. А золу (попіл) 
. . 

ПОСЛІ спечеНIЯ пасхи, ВЬІНОСЯТЬ в город и порастрясивають 

по землі, чт()БЬІ мушки И чеРВЬІ не трогали зелень».З43 

Коли у великодну суботу о дванадцятій вночі з церковної 
. . 

веЖІ заТОРОХТІЛО клепало, ЛЮДИ починали горнутися ДО . . 
церкви на НІЧНУ ВІдправу., де слухали читання апостоль-

ських діяній . Ще перед початком Христового воскресіння 
співають похоронні пісні - сумний тропар: «Єгда снизшел 

єси ко смерти животе безсмеРТНЬІЙ . . .» 

.'4.l Світлоє 80скресеніє ни Угорській Русі. llисток .. YHГBa~ (УЖГОР"ОД) 
1889" стор. 74. 
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Віруючі парафіяни з священиком виходили з церкви, і ДО 

темної ночі в руках віруючих, обходячих довкола церкву, 

блимали вогняні язички свічок. 

Коли священик зупинявся перед зачиненими церковни

ми дверима, починав співати «Христос воскрес із мертвих, 

смертію смерть поправ, і сущим живот дарував». Тоді, пі-. . 
еля трьох ДНІВ мовчання, вдаряли УСІ дзвони, розголосуючи 

про Христове воскресіння. Потім священик хрестом і ка-.. . 
ДИЛОМ ВІДЧИНЯВ заперТІ дверІ І народ заходив у СВІТЛОМ вос-

КОВИХ свічок залиту церкву, де продовжувалася богослуж

ба. 

В декотрих селах у цей великодний тиждень, як, напри

клад, уГр и б о в і, хто ще мав пряжу, не пряли, щоб град 

(камінець) не збив цвіту з дерев. (154) 
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Великдень - це час, коли людина у своєму мистицизмі 

на хвилину задумується над смислом життя, над тим, що 

людина є на світі, начеб вона була тільки на гостині, заду

мується" щоб людина людині була братом, щоб взємно со

бі прощали провини" щоб не було злоби, ненависті й по
мсти. Людина в такий час - на Великдень - частіше 

вдається ДО медитаl{ій про добро людини, про те, щоб в 

людській душі вічно перебували любов і мир. 

Як відомо з історії, майже у всіх народів існували леген

ДИ про бога-людей" які вмирали і воскресали. Давно ще ДО 

нашої ери у старій Вавілонії існував міф про богиню Іш

тар, яка воскресила свого померлого чоловіка" бога Тиму

ра. У стародавніх франкійців у Малій Азії існував міф про 

бога Аттиса, що помер, але через п"ЯТЬ днів воскрес. Та

кож у старих греків був міф про бога Загеря, ЩО~ подібно 

до Христа, переносив муки за викуплення грішників, і та

кож загинув та воскрес. 

Всіх тих бого-людей родили богоматері непорочним за

чаттям від самих богів. Бог Загрей народився від діви Ко

ри. Франкійський бог Аттис - від діви Нони, перський бог 

Митра - від богині Анагити. 

Людська фантазія за часів первісноОбщинного ладу ви

творювала собі богів природи: від них люди просили, аби 

їм помагали, посилали ДОЩ, добрий урожай., щастя при по

люванні, при плідності тварин тощо. Ці властивості пома

гання богів природи ЛЮДИ пізніше переносили й на небес

них богів, на їх синів - бога-людей, а також на богомате

рів. Тому в Єгипті внаслідок повені Нілу, що розливається 

8 часі тропічних дощів, єгипетські хлібороби вірили в бога 

води й рослинства Осіриса" який мав забезпечити однако

вий розлив води. За легендою, цей бог прожив на землі 

тридцять років., навчав єгиптян обробляти землю. Нареш-. . .. ., 
ТІ 1 ВІН загинув ВІД злих ДУХІВ, ПОТІМ воскрес 1 ВОЗНІССЯ на 

Небо~ подібно як пізніший їзраїльський" а також і христи

янський пророк Ілля. Єгиптяни навесні влаштовували ве

лике свято на честь воскресіння Осіриса. 

Великодна обрядовість пов"язана з давньою весняною 
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обрядовістю. І сам Христос символізує воскресіння Весни, 

воскресіння весняного Сонця - поганського слов'янсь

кого Дажбога і його сина Хорса. 

Отже, Великдень - це свято весни. Щороку відроджу

ється життєдайна сила СОНЦЯ й Землі. 

Старі жиди, коли ще займалися кочовим скотарством, 

як і інші народи, святкували весняне свято - «Пейсах», 

«Пейсаг» - уми Л ост и В лен н Я добрих духів і богів, 

щоб ті відганяли злих духів від приплоду молодняка, коли 

навесні котилися вівці та кози, щоб злі духи пройшли мимо 

- «пашха» (проскочити боком). А тим добрим духам ро
дючості приносили в жертву овечку або козлятко. У ара

мейців це слово називалося «пасха» або «паска», у ваві-
• u • 

ЛОНСЬКІИ МОВІ - «пашашу», що теж означало уми Л 0-

сти В лен н я. Пізніше, коли стародавні ЖИДl1-скотарі 

перейшли від скотарства на хліборобство, відзначали свя-. 
то «мацат» - приношення жертв з врожаю: перших СНОПІВ 

збіжжя, ячменю. Хлібні коржики, тоненькі опрісники без 

солі, звані «маци» випікалися з першого врожаю і набули 

священного значення, як тепер у християн «паска», зви-
v u \,,11.. 

чаи, якии згодом переиняли ВІД ЖИДІВ. 

ЦЯ пора в Палестині припадала на середину квітня, коли 

на жнива з'являється перший серІІ (Второзаконня, ХУ!, 

9-10). 
Та коли ЖИДИ, які, за Біблією, жили у ЄГИГІті і були 

У важкому поневоленні під гнітом фараона, намагалися 

визволитись з-під єгипетського рабства: тоді ізраїльтянам 
як «обраному богом народу» бог Ягве {{ерез пророка Мой

сея наказав, щоб кожна жидівська родина 14 ДНЯ місяця "і
сана (березня) надвечір заколола ягнятк() і ЙОГО кров'ю 06-
рискала одвірки й пороги своїх хат, а ЯГІІЯТКО Іцоб похап

I~eM з'їли. Цієї ночі - 14 нісана - бог, вилишивши жи

дівські сім'ї, побив усіх єгипетських малих дiTO~IOK - пер

венців, оминувши тільки ті хати, де одвірки були окропле

ні кров'ю. 

І в тій суматосі ІІа другий день ЖИДИ скоро вранці втекли 
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з єгипетсько'го полону. За Біблією, ізраїльтяни тоді не 
встигли собі напекти хліба і взяти його з собою. Тому, уті

каючи перед фараоном ~ вони ШВИДКО спекли собі прісний 

хліб (неквашений ощіпок), так звану «мацу». Іудейська ре-
., .... .. 

ЛІГІЯ на цю пам ятку наказує СВОІМ ВІРУЮЧИМ ІСТИ на свято . ... . 
паски «мацу», «ВІДХІД» - на пам ятку визволення ЖИДІВ з-

під єгипетського гноблення. 

Цей звичай принесення жертв був перейнятий христи

янами. Замість жидівської жертви тварини і врожаю., те

пер була принесена жертва за всіх християнських грішни

ків - жертва самої боголюдини - Христа, як символ 
. 

справеДЛИВОСТІ. 

Складення такого міфу із самопожертвою боголюдини 

було потрібне в часі равобласницької імперії., коли вже не 

вистачали міфи про богів, подібних до єгипетського бога 

Осіриса, що вчив людей тільки господарювати. Для приг

нічених, знедолених рабів на світ просився бог-філософ, 

який мав проповідувати покору, страждання і відпущення 

вини ворогам. Така філософія мала полегшити рабський 

тягар, що був на тому світі, бо за всі муки буде винагород

жено «сторицею». Тому говориться, за церквою Сl"воре

НИЙ, вислів: «Терпи, душо, будеш спасена!» 

Великдень, крім символу воскресіння природи ДО нового 

житя, був пов"язаний з культом роду, культом поминок по

кійників, коли, зокрема у лемків, побутувало приношення 

на могили куті, а до церкві хліба якраз в часі задушних су

бот у великому пості - у перехідну добу від зими ДО весни. 

Наші слов "янські предки слово «паска» перейняли від 

грецького «паска» .. «пасха». Але це слово не грецького по
ходження. Греки, як вже згадуваЛl)СЬ, перейняли ЙОГО від 

старожидів, що означало жертву богу у виді ягнятка. 

у жидівському культі весняне свято лесах (пасха) було 

присвячене першій народженій худобині на десятий день 

першого місяця року нісана. Кожна жидівська родина ви

бирала баранка без ЖОДІ-ІИХ вад і заМИКсlла ЙОГО в стайні ДО 

вечера чо,тирнадцятого дня. Потім його рі~али і пекли при 

заході сонця, щоб його можна було 'З'їсти бе] останку з 
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прісним хлібом і гірким салатом стоячи, з підперезаними 

крижами і з палицею в руці - ніби готові до подорожі. 

Кров'ю ягнятка вимащували сволок і двері хати. Ця цере

монія захищала жидів в Єгипті., коли бог наказав покарати 

цю країну смертю первенців. 344 

Цю жидівську жертву - ягнятко, коли прийшла христи

янська віра, християни замінили божим «агнцем» - бого

людиною Ісусом Христом, що в християнській вірі тепер 

приноситься як безкровна жертва - НОВОГО завіту - кров 

і тіло Ісуса Христа, яка відбувається на кожній літургії. 

Християнська церква, крім приносіння жертви «нового 

ВИДУ» - крові й тіла Ісуса Христа (освячене вино й хліб) 

встановила, щоб на Великдень ДЛЯ причаетія345 у церкву 

приносили святити свяченину. 

На початку християнства віруючі християни святкували 

паску разом з жидами після 14 нісана, незалежно від того, 
який цей день. Аж Нікейський Собор у 324 році після Хри-. . 
ста постановив святкувати паску ТІЛЬКИ у неДІЛЮ, а саме . . ,-,. .. 
першу неДІЛЮ по веСНЯНІИ ПОВНІ, КОЛИ наСЛІДУЄ РІвноден-

ство ДНЯ і ночі, тобто після 21 березня, і окремо від жидів. 
У сучасності час, КОЛИ має святкуватися паска, встанов

лює так званий церковний ключ або пасхалія. 346 

Оскільки Великдень рухоме свято, ВОНО може припасти 

між 21 березнем і 26 квітнем за с. СТ. Різниця між Великод
нем одного РОКУ і другого може представляти аж 36 днів. 
у лемків «паска» означає не тільки свято як таке, але та

кож ритуальний великий хліб, який з іншими продуктами 

(яйцями, маслом, сиром, ковбасою, шинкою, хроном, сіл

лю тощо) благословили (святили) після обідні у воскресну 

неділю за сходом сонця. Це робиться на спомин жертви бо

ГОЛЮДИНИ Ісуса Христа і його воскресіння. 

J-+-+ Євген Онацький, Мала українська енциклопедія, 1967, стор. 2112. 
3·~5 Причастіє - участь безкровної жертви - освячені кусники хліба (до

ри) і вина. як тіло й кров Христове. 

34" Пасхалія - давня наука вираховувати день Паски~ а також всі інші 

церковні свята., які посувак)ться за рухомим святом ПаСКИ. 
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Друге значення слова «паска» - Великдень. Кажуть: 

«На Великдень» або «на Паску» . 
Слово Великдень означає Великий день, а не «ДОВГИЙ 

день». У літописі Нестора читаємо: «В літі 6592 (1084) при
ходи Ярополк ко Всеволоду на Велик день».347 

Слово «великдень» вживають українці. У росіян Велик

день - це Воскресение. У чехів - Веліконоце, у словаків 

- Велька НОЦ, у німців - Остер", у англійців - Естаре . 
І Т. д. 

А що ЖИДИ колись також славили свято Істар, - це го

ворить само за себе. Про це згадує Біблія: «От і став Соло

мон служити Асторії божицеві Сидинському й Молоху Ти

доті АмоніЙському». (І книга царів 11. 5.) 
є ще Навський або Мертвецький Великдень, який, за ві

руванням, на Україні «святкують померлі» в четвер остан

нього тижня посту. 

З святом Великодня пов'язані також інші звичаї і симво

ли. Одним з таких великодних символів є яйце. Так, напри-
. . 

клад, ВСІІСТОРІЧНІ народи, як єгиптяни, греки, римляни, ва-. .. '- . ... . 
ВІЛаНЦІ, lНДИ, китаИЦl, ЯПОНЦІ та ІНШІ, придавали маГІЧНОГО 

\J •• • 

значення яицям, ЯКІ ВІДІгравали важливу роль при весня-

них святах. 

Так і у наших русинів-українців символом весни, симво

лом зновузроджен~я й життя є яйце. Наші прадіди у давніх 
w • 

часах яицю, як символу природи, приписували маГІЧНУ си-
..., 

лу і силу життєдарну. Иого вживали навесні, коли госпо-

дар ішов перший раз орати і тоді яйце як магічний засіб 

клали під першу скибу, щоб земля була плодючою і прино

сила багатий урожай; його носили на могили мертвим з на-.. ..., 
ДІЄЮ, ЩО ТІ знову воскреснуть з мертвих; иого вживали у 

родинно-побутових звичаях: у лемківському весіллі яйце 
. .. 

вживалося як СИМВОЛ ПЛІДНОСТІ 1 РОДЮЧОСТІ., коли неВІста 

приходила у хату жениха. 

Про культове яйце - червону крашанку - М. СУМЦОВ 

.~47 Літопис Нестора. Петербург" 1912, стор. 102. 
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писав: «Культове шанування червоного яєчка дуже давнє 

- воно випередило християнство . . . Поганиновї яйце 
представлялася символом Сонця, яке, як відомо, було ДЛЯ 

нього головним об'єктом культу. Шанування червоного 

яйця первісно було ·викликане ідеєю про весняне відрод

ження, або певніше, всієї творчої СИЛИ природи. Палке . ,.. . 
ЛІТНЄ сонце слов ЯНИНОВI-погаНИНОВІ представлялось в РІЗ-

них виглядах чи то божественного Лиця, чи то колесниці, 

чи то обручки, чи то птиці. В казках часто оповідається 

про жар-птицю, як символ літнього сонця. Одного пера до

сить, щоби освітити весь сад. Чародій краде жар-птицю, 

але не вбиває її, бо не можливо вбити силу природи, що 

постійно відрожується»348. 

Про яйце є багато різних казок, демонологічних опові

дань чи всяких чарувань. Хоч би згадати Геродота, що на

родився був з яйця, що його була знесла птиця Фенікс, чи 

про фінську космологію Калевали , в якій мати вод Ільма
трах, коли дика качка, прийнявши ЇЇ коліно за Землю, зро

била на ньому одне залізне яйце і шість золотих, поворох

нулася і яйця побилися. Із цих ЯЄЦЬ створився світ: з ни

жньої частини - Земля, а з верхньої - Небозвід. 

Чимало демонологічних оповідань знаходимо на Пря

шівщині, де з яйця від чорної курки, за повір'ям, якщо його 

носити дев'ять днів під лівим плечем (за цей час не вільно 

ні митися, ні молитися) виклюється демон - курятко-по-
..., . 

МІЧНИК, яке за иого продажну душу ДИЯВОЛОВІ допомагало 

власникові цього курятка - помічника назгрібати велике 
.., 

маино. 

Щоб комусь робити зле, скажімо, щоб комусь розпалося 
. .., 

господарство, то до хати, де лежав ПОКІИНИК, приходили 

таємно і розбивали яйце, тобто щоб там розпалося госпо

дарство так, як розбилося яйце. 

Яйце-зносок перекидали через стріху хати, щоб до тої 

хати не міг прийти нечистий дух або щоб до хати не вдарив . 
ГрІМ. 

348 М. Сумцов, Київська Старина, 1889, УІІ, стор. 35-37. 
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Великодне яйце - це символ весняного відродження -
паросток нового життя. 

Походже-ння дарування яєць-крашанок (писанок) на Ве-. 
ликдень малим хлопчикам, коли ТІ ходили по поливанню у 

1,,1 • 

купальнии понеДІЛОК" знаходимо ще у старих царських ма-

гів-чародійників. У класичних байках-казках знаходимо 

багато мотивів про містичні яйця вавілонців. Одна байка 

говорить, що єгипетський вчений на ім'я Гігімус, який за 

часів Августової ери стояв на чолі римської палатинської 

бібліотеки, писав: «Говориться, що З неба упало яйце ДО 

Евфрату. Це яйце було надrзвичайної величини. Риби його 

викотили на берег, де його висиділа голубиця. З яйця вилу

пилася Венуша, яка пізніше була означена як сирійська бо

гиня Істар - богиня весни й богиня життя.34~ 

Всіма цими практиками з яйцями у демологічних опові

даннях ЛЮДИ намагались прихилити до себе добрих і злих . . .. .. . 
ДУХІВ, ЯКІ, за ІХНЬОЮ уявою, мали ІМ допомогти, переДУСІМ 

У сільському господарстві та в суспільно-побутовому ЖИТ-
. 

ТІ. 

У християнській церкві яйце вважалась скоромною їжею 

в часі великого посту. В католицькій церкві заборона їсти 

яйця в пості проіснувала до 1551 року, коли папа Юлій ІІІ 
її відмінив. В православній церкві вона збереглася до на-.. . 
ших ДНІВ" 1 веЛИК()ДНІ свята визначалися насамперед мо-

жливістю «розговіння яєчком». Отже, під час великого по

сту вони збиралися. Щоб не псувалися, їх було треба вари

ти. Але коли великий піст кінчався, наставав момент зро

бити приємність знайомим даруванням яєць із занадто ве

ликих запасів. Звідти й такий популярний у всій Європі 

звичай дарувати чи обмінюватися великодними яйцями. 

А щоб дарунок виглядав краще, яйця розмальовуваJІИ або 

розписували. 

На Пря ш і в щ и н і крашанками називали яйця, пома-

льовані одною фарбою. Писанки - такі яйця, що були роз

писані воском і також помальовані ОДНОЮ або й більше 

~~Ч Євген Онацький, Українська мала енциклопедія. 1967. КН. ХУІ. 
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фарбами. Пізніше ДЛЯ розмальовування яєць вживали 

фарби з крепового кольорового паперу. 

В декотрих селах взагалі не розписували і не красили 

яєць, а просто несли у церкву святити «лупані ЯЙЦЯ», тобто 

варені, очищені. (155) 
Писанки в різних селах називали по-різному. У Красно

му Броді, Бистрій, Порачі їх називали крашені ЯЙЦЯ, в Пи

саній - писанки, в Збої" Нижніх Репашах, Кийові, Обруч

нім - крашанки фарблені, у Гавранці і Довгуні - фарбан

ками. 

Узорами на писанках були галузки, що нагадували баг

нітки (котиків) і означали прихід весни, колос зерна -
символ хліба, кілечко - символ сонця, далі рослини, зер

на, трави тощо. Про ці узори в енциклопедії Є. OHaЦЬKO~O 

згадується: «На Великдень, себто коли день більше ночі, . 
коли сонце ПОСІдає вже повну свою силу, ТОДІ 1 знаки сонця 

набувають більшу силу, і писанка, себто яйце, вкрите зна

ком СОНЦЯ, являється найкращим антропейоном, себто 

чортогоном , обергоном проти всякої нечистої сили». 
Лемки на Східній Словаччині мають напрочуд гарні пи

санки. 35О В них вложена велика любов і майстерність на

ших жінок і дівчат. Про писанки говориться й в народній 
... 

поеЗll: 

На високій полонині 

БараНЬІ пасуться, 

Дала Бы�мM ті писаночку, 

КУРКЬІ не несуться. 

Дала БЬІ'м ті писаночку, 

Червену, зелену, 

ЖеБЬІ мама не повіла., 

Же не поворожену. (156) 

Великодна неділя 

Нарешті приходила великодна неділя. Голоси дзвонів . . 
маєстатно лунали над селом, скликуючи ВІрНИКІВ ДО церк-

.'~O Павло Маркович помістив цікаву монографію «Писанки» у Науково

му збірнику Му]ею української культури у Свиднику. N26" 1972 .. КН. 2 .. 
стор. 200. 
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ви. Коли вони задзвонили по третій раз, селяни прямували 

до церковці. Жінки й дівчата У різнобарвному вбранні пиш-
• • I.J 

но несли ПРУТЯНІ кошики, наповнеНІ яицями-писанками, 

грудками печеного сира (солодкими і квасними), маслом, 

ковбасою, шинкою, хроном, а в багатших селян наверху 

кошика лежали два-три помаранчі. Чоловіки несли паски 

(по дві) у червоно-білими смугами перетканих плахтах. 

Та незважючи на походження і символіку цього найбіль-
I.J 

шого християнського свята, кожнии народ, що визнавав 

цю християнську віру, концентрував біля неї свою само

бутню духовну й матеріальну культуру. В цьому відношен

ні не відставали й лемки. У загальну скарбницю українсь-
.. , . 

КО) культури вони принесли чудову дерев яну аРХітектуру 

дерев'яних церков й житлових будинків, дерев'яні ікони, 
I.J 

гарнии ОДЯГ, вишивки, писанки, а також духовну культуру: 

великодні звичаї велички (великодні ігри), веснянки, воро

жіння і повір'я. 

Ще денедавна під час трьох днів великодних свят (у ри

мокатоликїв тільки два дні) селяни (кожна долина) ішли до 

церкви у своєму місцевому національному одязі. Були се-
• u· • 

ла, де ЖlНКИ И ДІвчата кожного великодного дНЯ ІШЛИ дО 

церкви в іншому кольоровому одязі. 351 

Тільки літні і старі чоловіки ішли у білих дрелехових "0-. . 
гавицях 1 в чорних ПІджаках та капелюхах. 

І ось, наче в казці, у С у лин і У перший день великодних 

свят молоді невістки й дівчата ішли одягнені у чистому бі

лому одязі" У другий день - у червоному або разовому, а в 

третій день - вже у різнобарвному одязі. 

У З а в а Д Ц і на Спиші в перший день одягались ДО шаття 

зеленого кольору, в другий день - ДО голубого, а в третій 

день - до білого. (157) 
У Меж и б род Д ю у перший день ДО церкви ішли в одя-

J51 Подібно одягалися і в інші урочисті свята: на Рі]дво і на Русаля (ЗаВаД

ка. Порач). У селах .. як Лівовська Гута. Удол. обрядно одягалися тіЛhКИ 
у перLllИЙ день великодних СВЯТ. В Орлові та інде ОДЯГС1ЛИСЬ тіЛf~КИ В 

останній день. 
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31 білого кольору, в другий день - червоного" а в третій 

день - разового кольору. 

у Тор и ска х в перший день дівчата й ~fолоді невістки 

одягались у темпо-сині сукні, з білими як каша цятками .. 
опліччя було вишиване. В другий день - у зелені сукні 

(постав"яна сукня), з вишиваним опліччям, а на третій день 

- у синій постав'яній сукні із звичайним опліччям. (158) 
У Н и ж н і х Реп а ш а х в перший день великодних свят 

жінки й дівчата були одягнені у сині сукні, з вишиваним 

опліччям" фартух мотаний. У другий день - сукня зелена, 

опліччя з рецками, фартух однакового кольору. В третій 

день - зелена батканиця, опліччя вишиване, фартух си

зий. (159) 
у К о й ш о в і був звичай, що дівчата до церкви ішли із 

заплетеною в коси розмарією. (160) 
Тоді, коли селяни ішли дорогою до церкви, дорога в селі 

. 
виглядала як РОЗКВІтнута лука. 

Селяни з пасками і кошиками ставали біля церкви в два 

ряди" один від одного на такій відстані, щоб можна було 
~ w 

переити священику з дзвонарем, коли першии свяченою 

водою кропив паски й кошики. Кожна сім'я щороку става-
.. . 

ла на СВОl МІсце. 

В Ост урн і - У найзахіднішому селі - зберігся старо-
у C.J • •• 

виннии звичаи: кладення КОШИКІВ з ритуальною Іжею на 

могилах померлих, що доказує зв'язок цих свят з культом 

мертвих. 352 

Між тим у церкві відбувалась відправа. При читанні 
. 

євангеЛІЯ священиком, за кожним стихом лунав голос 

дзвонів. В той час в декотрих селах парубки стріляли із са

моробних пістолетів або в дула ключів насипали стрільно

го пороху чи сірки і вдаряли об каміння чи стіну. Давніше 

стріляли з старих рушниць. Ця стрілянина служила магіч

ним засобом відганяння нечистої сили. 

351 J. OIejnik, Zimny slnovrat~ jarne novorocїe а letny slnovrat v lakubanocll, 
Jarabine, Litmanovej., Osturni а Vel'kom Lipniku v sucasnosti. Збірник Му
зею української культури у Свиднику. N~ 6 .. 1972., стор. 242. 
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Св ячеllНR па '01< у селі КР,Q,СНUЙ Брід. 

Коли у церкві закінчувалася відправа з церкви ВИХОДИЛИ 

дів ата з церковними кору вами (дво а білими), залиша-

лись СТОЯТИ б~ля Ц ркви, д' очин лись ЯДИ з пасками 

а дві з лені несли н другий кінець рядів. За н , и ВИХОДИВ 
u • 

натовп людеи разом з священи ОМ, дяка -каноро , 1 дзво-. . 
нарем що lС кропильницю 1 адильницю. ут н ДВ [ 

священик читав н обхід і євангельсь,кі стихи і за кожн · м 

стихомлун -В СП·В: «Христ'ос воскрес із мертвих с ертію 

с ерть п прав І ЖИВУЩИМ живот дарував». .. . . . 
. • ,аро маєстатно стояв 1 СПlвав. Д КІнець читання 1 СПІ-

. 
вусвященик і ИЧl ГОВОРИВ ': 

- Христос воскрес! 

А народ йому відповід,ав 

- В о істину воскрес! 

Священик брав кадильниц і обходив навколо обидва 
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ряди з пасками. Потім священик другий раз ішов з дзвона-
IJ • • IJ 

рем, якии НІС кропильницю, 1 окроплював паски и кошики. 

Священик при окроплюванні говорив: «Благословляється 

і освящається брашна сія во Їмя Отця и Сина й святого Ду

ха; амінь!» А народ 3 дяком-кантором з натхненням співав: 

«Паска красна, паска ГОСПОДНЯ, паска всечестная ... » 

Коли священик докінчив свячення пасок ідолунала вос

кресна пісня, кожний брав свою зайду з пасками й кошик, . . 
1 люди гуртом ПОСПІшали додому ОДИН поперед другого. 

Бідні селяни і у це найбільше християнське і весняне свя

то не обходились без того, щоб не ворожити і вірити по

вір'ям. 

у В ели к і й П о л я н і люди від церкви бігли один по

перед другим, бо вірили, що коли скоріше прийдуть додо

му, то ЇМ будуть добре роїтися бджоли. (161) 
У Г а б у Р і люди також передбігалися, щоб скоріше 

прийти додому, бо вірили, що хто першим буде з паскою 

вдома, завжди першим буде й на полі. (162) 
УРе ге т і в ц і вірили, що хто скоріше прийде з паскою 

додому, той в літі скоріше справиться з сіном. (163) 
У Красному Броді вірили, що той, хто останнім 

v 

прииде з паскою додому, ДО рока вмре. 

Якщо комусь випадково розв'язалася зайда на плечах 

і звідти випала паска, коли її господар ніс, ідучи беріжком 

ДО церкви (у лемків церкви переважно будували на горбках 
поза селом) або повертаючись з церкви додому, то вірили, 
що така людина вмре ДО рака. (164) 
Деколи у зв'язку з посвяченням пасок траплялися й весе

лі пригоди. Колись уКр а с ном У Б род і одному селяни

нові по дорозі до церкви на плечах розв'язалася зайда і з 

неї вилетіла одна велика паска і ДВОЄ малих пащат. Ті малі 

покотилися вниз бережком. Селянин у гніві закричав: «То

та стара чортиця так не утікала, як тоті малі чортенята!» 

(165) 
Давніше уКр а с ном У Б род і, К,.оли дівчата ішли ско

ро вранці до церкви (давно паски йшли святити опівночі 

або в другій годині по півночі), брали з собою У пляшеt.{ці 
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свої, перед тим назбирані сльози, а котрого парубка вони 

любили, на його дверях ТИМИ сльозами робили знак хре

ста, але так, щоб цього ніхто не бачив. Коли б їх побачи

ЛИ, коли поверталися з церкви, здерли б з неї спідницю. 

(166) 
До принесеної паски діти тричі вдаряли головою .. щоб їх 

вона не боліла, і щоб вони не боялися гримоти. Пастухи 

скоро вибирали з кошика яйця, але так, щоб цього ніхто 

не побачив і з цим яйцем бігли ДО стайні. Там його з'їли, 

щоб завжди добре напасти корів і щоб їх ніхто не бачив, 

коли будуть пасти худобу на чужому. 

В декотрих селах на Великдень, подібно як і на Різдво., 

дівчата не сміли ДИВИТИСЯ через вікно на двір, щоб, як вліт

ку їхня худоба вибігне десь на шкоду: на чуже зерно або на 

луку., на город чи на щось інше, ніхто її не бачив. Також у 
IJ V 1.01' • • 

тои першии великоднии день ЧУЖІ ЛЮДИ взаємно не ВІДВІДУ-

валися. (167) 
В Я к У б 'я н а Х., коли поверталися з церкви, на порозі 

• "" \,J •• •• • 

хаТНІХ двереи тои, ХТО приходив з кошиком посвячеНОl IЖl 

здоровкався: «Хростос воскрес!», а йому відповідали: «Во

істину воскрес!» Мати або господиня три рази клала ко

шик на голову від наймолодшої дитини і говорила: «Хри

стос воскрес!» Це для того., щоб влітку такого не застигла 

буря. 353 

УКр а с ном У Б род і, коли приходили додому з пас

кою, ЙШЛИ окропити довкола хату. (168) 
у Ф і я ш і на Воскресіння, як посвятили паску й прихо

дили додому" клали яйце ДО стайні, щоб їхні корови були 

такі округлі, як оті яйця. А на гної їли яйце, щоб їх корови 

не хворіли. (169) 
у Д у б о в і Й, як поверталися з паскою додому, три рази 

оббігали хату довкола і лише тоді входили до неї. Коли [10-

чинали ЇСТИ., то з калача (паски) три рази відрізали п() кус

нику і тримали їх під "-Іас цілого року. Коли в хаті хтось 

хворів, то ТИМ його обкурювали. (170) 

,'i~ Я О IJ·. ..../з ... н леИНІК~ ц. Т ... стор ..... 
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у П· а л о т і, як люди поверталися додому з пасками, 

брали свячену сіль і кропили нею довкола хату, щоб влітку 

ДО неї не вдарив грім та щоб гусениці не їли капусти. (171) 
у Ч а б и н а х на Великдень, повернувшись з церкви, ха

ту також навколо обсипаJІИ свяченою сіллю, щоб до неї не 

влізли змії. (172) 
У В и ш н ь О м У О рл ику на свячення несли яйця, мас

ло, жовтий сир 3 яйцем, солонину., ковбасу, саляму , яблу
ка, хрін і Т. п. Після посвячення КОЖНИЙ поспішав додому 

якнайскоріше~ що означало, щоб і кожний був такий «хи-
с,.> 

трии». 

З «бабою» (паскою) насамперед йшли до стайні, щоб ЇМ 

худоба була «тлуста». При столі перший день не їдять 

м'яса, щоб ЇМ худоба не здихала. Хрін їдять, щоб їх «зага» 

не пекла. 

Із свяченої паски одрізали «окраєць» і відкладали, а ко-
CJ 

ли декому по ТІЛІ подувався «охват», ТО таким «окраицем» 

його обкурювали. (173) 
Розпочиналися розговини. 

Після благословення хати і обшаря свяченою ВОДОЮ всі 

сідали за стіл. Господар молився, перехрещував паску но

жем (спідню частину) і з трьох боків відрізав окрайці. Ці 

окрайці вживали' ДЛЯ ліків проти черевних хвороб. Цими 

окрайцями обкурювали також корів. Потім починали їсти 

свяченину - продукти, посвячені на Великдень церковним . . . 
актом 13, за ВІРОЮ селян, сильним маГІЧНИ~1 впливом на не-

чисті сили. Паску тримали аж ДО провідної неділі, потім її 

з'їдали. (174) 
В Сук О В і, коли вже сиділи за столом, господар ножем 

перехрещував паску на спідньому боці і з чотирьох боків 
відрізав малі окрайці, потім клав їх у дзбанок на полицю. 

Їх, КОЛИ влітку гриміло, по одному окрайчику кидали у во
гонь, щоб грім не вдарив у хату. 

Господар наливав у чарки горілки і всіх поздоровляв: 

«Христос воскрес!» Всі дружно йому відповідали: «Во істи

ну воскрес!» ЦИМ поздоровленням ЛЮДИ користувалися аж 

ДО Русаля. 
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Господиня краяла на колечка зварені яйця до тарілки і 

ДО них терла хрін. Яйця з хроном їли з ласкою, намащеною 

маслом. Потім господиня краяла ковбасу, обидві грудки .. 
шинку і КОЖНИЙ собі брав" що хотів. Челядникам бігла 

слинка від цієї свяченини, бо довгий семитижневий піст 

кожного виснажував. (175) 
Звичай ЇСТИ на Великдень шинку, яблука й помаранчі 

тісно пов "язаний з вшануванням Астачоти - «королеви 

небес». Цій королеві, за Єремієм, дохристияни приносили 

жертвенні калачі. «Сини збирали дерево, батьки клали во

гонь, а жінки місили тісто .. щоб робити королеві небес 
жертвенних колачів». (Єремія 7: 18/9.Р) 
На Великдень крім посвячення паски та іншої свяченини 

у церкві благословився хліб артос .. що символізував хліб 
вічного життя Ісуса Христа. У томину неділю (провідну не

ділю) священик у церкві розподіляв його серед вірників. 

«дртос - хліб квасной вообще и особенно тот, КОТОРЬІЙ 

особенною молитвою освящається в день СВ. Паски».354 

На звичай великодного посвячення паски та іншої свяче

нини кінцем ХУІ століття негативно відгукнувся констан

ТИНОПОЛЬСЬКИJt rIaTpiapx. Про нього писалося: «Патріярх 

константинопольський Єремія, бувши в Україні, звернув 

увагу на наш звичай святити паски й м'ясо на Великдень, 

назвав його єретичним; з цього приводу в 1591 році цілий 
український єпископат випустив був грамоту до україн

ського народ}' і в ній писав: в Україні «обрітеся нікая со б

лаЗН,l, яко n день Воскресеl-Іія Христова носять до церкви 
хліБЬІ и мяса "освящати" и взявши в ДОМЬІ своя, З набожен

ством великим, уживають якоБы� нікую святость ... упо
добившеся невірны�M жидом, паску собі от хліба й мяса со

ставляють». Єпископат усе це заборонив під карою про

кляття, але цим не вимів стародавнього звичаю».3S5 

J54 и. и. Срезнеєвський" Матеріяли для словаря древнєрусског() язика .. І 

ТОМ .. стор. 28. 
"\,\, І О . П . . 
... . ГІЄНКО, оходження великодних вираЗІВ. РІдна мова .. Науково-по-
пулярний місячник, ч. 4, 11. Варшава 1934. 
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Поївши смачної свяченини, все, що живе, виходило на 

двір. Жінки сідали на підстінки і вигрівалися на сонечку 

або біля плотів й добродушно розмовляли з сусідами. Муж

чини йшли до садів покохаТИСЯ 4t як квітнуть фруктові дере
ва. Малі діти бігали по подвір'ї або в садочках~ граючись 

писанками або зриваючи жовті майки й ганяючись за мете

ликами. А молодь йшла за село на луги~ до гаїв, де розва-. . 
жалась хороводами .. СПІвала веЛИКОДНІ ПIСНI-веснянки, про-
водила на лугах і біля церкви на цвинтарі великодні ігри -
велички. 

Великдень - весна ... Все оживало, все раділо, співа
ло ... 
у М а л ь Ц О В і на Великдень парубки після обіду одяга

лися до старого шматя ·за «джядів» (жебраків) T~1 за «джа

довку» (жебрачку), тобто ДО бабських лахів і так ходили по 

хатах, щоб веселити людей. (176) 
у В и ш н ь О м У О Р лик У молодь У І\СЙ великодний 

день сходилася на одну луку, де роБИЛ~l Г,lЙ (КОІІ() дівчат), 

і там танцювала й співала. Такі пісні-веснянки й танці М()

лодь" починаючи Великоднем, ВИКОНУВ(lJI~і Іцонсділі аж до 

Вознесіння. 

Ввечері парубки йшли до корчми і ПИЛI·1 ДО піВI~очі~ між . , 
тим ДІвчата по чотири-" ять ховалися на Г(lРИll~ах, 8 комо-
рах, шопах і Т. п. Після півночі парубки Х()I1ИЛИ по «()ливан

ці». Котру дівчину знаходили, 06.1ИВ~іЛI1 J1() JI11'''Klf. Зате у 

купальний вівторок дівчата поливаJJИ парубків. (177) 

Купальний понеділок 

у перші два дні після Великодня у К~'П(l~П I)НI1Й понеділок 

і купальний вівторок розважаJlась \1()JІОДЬ. К~rпа.J1ЬНИЙ "0-
неділ()к (його теж назива.Т1~1 ()БЛ~1ваний П()I~еділ()к, а на 

Україні - БОЛОЧНИЙ) - це ХЛ()11СI)ке СВЯТ(). К(JЛlt "І()ловічий 

рід М,}Є «право» купати .. т()бт() л()ливаТ"f B(J,.~OK1. жіночу 

стать. У той \1,іС ПОЛИ8аЮТI~ усі: t\f~lлі ХЛt11I t·IИКI1 .. rl[tрубки й 

дорослі мужчини. Та l-fайбільшс Ц~ r()БИ.,1И rJарубки. 
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Брана, отворяйся сама, 

Бо ДО тебе іде, 

Бо до тебе іде, 

Челядь малювана . 

Один з парубків перед дверима хати вигукував: «Ху!» 

(тут він називав ім'я господаря дому, ДО котрого вони 

прийшли). Увійшовши у хату, найстарший парубок гово

рив: «Не дали БЬІ сте лінюха-пецуха полляти?» Батько або 

мати ДОЗВОЛЯЛИ: «Полїйте дівку!» (178) 
У Гос т О В И Ц я х парубки ходили поливати дівчат відра

зу після півночі з неділі на понеділок. Дуркаючи до дверей, 

будили дівчат зі сну. Вони мусили вставати з ліжка, з лави 

чи з печі, де спали, й відчиняти двері. Їх тут же обливали. 
(179) 
УРе г е т і в Ц і парубки теж ходили поливати вночі з не

ділі на понеділок. Після поливання по полудні парубки з

поміж себе перевдягали одного за «жида», З яким парубки 

потім ходили по хатах збирати яйця. За продані яйця па

рубки замовляли музикантів, і так молодь забавлялась аж 

ДО ранку. (180) 
У Д у б о в і й парубки починали обливати дівчат у поне

ділок аж після обіду. І тут вони одного парубка перевдяга

ли за «пана». На голову йому давали смqляник (смоляний 
капелюх), на руки прив'язували спіжак дзвінок), а в руки 

давали шаблю. Він ішов по селі збирати яйця. «Пан» зби

рав по чотири сирі і три варені яйця. Сирі яйця продавали, 

а варені їли. (181) 
У Л і в о в і після поливання всі парубки перевдягалися за 

«жебраків» і так ішли по селі збирати яйця. Назбирані 

яйця продали корчмареві, а за вторговані гроші купували 

горілку, а потім, співаючи, гуляли по селі ДО рана. (182) 
УКр а с ном У Б род і на купальний понеділок кожний 

парубок мусив обляти дівчину, бо інакше не ожениться. 

( 183) 
Інакше поливали малі хлопчики. Вони ходили з Г()РНЯТ

ками, носили в НИХ воду з ярку або набирали її, коли входи-
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ли ДО хати, з відра й так поливали малих дівчаток. Облива

ли ЇМ руки, а решту води бризкали ЇМ в обличчя. За це по

ливання одержували від матерів дівчат писапочку або ка

лачик. 

Літні чоловіки поливали жінок і дівчат звичайно тільки 

у сусідстві. Коли вони входили ДО хати, брали горня чи ста

кан, який ЇМ попав в руки, набирали води з відра або й з ві

дра виливали на сусідку, промовляючи: «Христос вос

крес!» Поливальників пригощали горілкою і свячениною. 

Купальний вівторок 

у купальний вівторок право на поливання мала вже жі

ноча стать. На поливання ходили тільки малі дівчата по 

близьких сусідах, де були хлопчики. Дівчата й літні жінки 

по поливанню не ходили. Вони тільки ДЛЯ розваги стежили 

десь за плотом чи за рогом хати або за кущами біля дороги 

з приготованою водою. Якщо трапився якийсь чоловік чи 

парубок, що проходили повз НИХ, вони раптово виливали . . 
на нього воду І раДІСНО реготалися. 
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ПРОВІДНА НЕДІЛЯ 

Провідна неділя - перша неділя після Великодня. Її на
зивають також томина неділя. Вона була встановлена на 

пам'ятку невірного Томи, якого Христос переконав у своє

му воскресінні. Цей тиждень від Великодня до провідної 
• w • • 

неДІЛІ називається СВІТЛИИ тиждень, ВІД назви СВІТЛОГО вос-

кресіння., а також провідний ( томиний) тиждень. 
Назва провідної неділі походить з дохристиянських ча-

• • IJ 

СІВ, коли наШІ предки в тои час проводили польових руса-

лок з наміром прогнати їх чимдалі від села й нив ДО лісу. У 

давнину водяних німф-русалок проводили не у весняному 

часі, коли святкується Великдень, але в часі Русаль, коли 

наші предки піснями проводили русалок ДО річок, щоб во

ни звідти не виходили і не лякали їх дітей. Давно крім про

водів русалок (польових і водяних) той час був присвяче-
~ 

нии також культу померлих. 

Провідні поминки тісно пов 'язані з давнім віруванням 

про Нав'є тобто душі померлих як природною смертю, так 

і втопленням чи удушенням. Це були душі покійників, ДО 

яких селяни відносились з повагою і застережливістю, щоб 

вони не повернулися і не шкодили. Тому ЇМ приносили 

жертви на гроби у виді KYTi,35h чи пізніше відправляли па

нахиди. 

Давно поминання небіжчиків починалося живним че

твергом і тяглося аж до провідного (купального) вівтірка 

- справляли тризну. В СУ'-Іасності церква робить проводи 

у провідний вівторок. Церковна процесія з коругвами й 

священиком іде на цвинтар. Тут відправляється спільна па

нахида за померлими. Коли хтось ще окремо заплатить 

священикові, то він зупинявся на хвилину біля могили його 

рідних небіжчиків і продовжував окрему скорочену пана-

3~h В декотрих селах~ як Нижній і Вишній Комарник~ кутю приносили ще 

й ДО другої світової війни. 
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хиду. в той час інші ЛЮДИ прикрашали квітами могили 

своїх небогих рідних. 

На Україні цей звичай - поминки - справляли у вівто

рок в провідну (томину) неділю і по дядьках і тітках нази

вали «дядинами». 

В декотрих селах на Пряшівщині, як наприклад, уЧи р-
• u· • 

Ч 1, У купальнии понеДІЛОК, як ходили на цвинтар з процеСІ-
ЄЮ, ДО могил загрібали окрайці паски. (184) 
у провідний тиждень після понеділка й вівтірка в деко

трих селах люди не прали на ярку прайником, щоб влітку 

«не стріляв» Перун і не падав град. (185) 
у провідну неділю, хто не встиг справити весілля в часі 

м'ясниць, справляв його тепер. Час справляння весіль три

вав аж до посту - Петрівки. 

З провідної неділі починається творчий дух молоді. Що

неділі дівчата й парубки виходили за село на луги і в гаї, де 

проводили хороводи і велички, співали веснянок. Це три

вало ДО Вознесіння, а інколи й до Русаля. 

На пам'ять світлого воскресіння Христового, що триває 

сорок днів від Великодня до Вознесіння, селяни замість ві

тання «Слава Ісусу Христу» вживали «~ристос воскрес!», 

а відповідали на це вітання «Во істину воскрес!» 
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ВЕЛИЧКИ 

Велички - весняні великодні ігри, що відбуваються під 
оо 

час трьох великодних свят: воскреСНОI неДІЛІ, купаJІЬНОГО . . . . ... . 
понеДІлка та купального ВІВТlрка, а ПОТІМ КОЖНОІ неДІЛІ аж 

ДО Русаль. В давнину ці велички відбувались біля церкви на 

цвинтарі. В декотрих селах деякі з величок несуть назву 

«На цінтері» . 
Велички та інші весняні ігри організовувала передусім 

старша дітвора. ВОНИ гралися на «Злату браму», «Гоя, 

Дюньдя», «Лишочку», «Подоляночку» тощо. 

Сільська дозріваюча молодь цими величками розважа

лась вже менше. Вона була змушена іти заробляти кусник 

хліба на весняні роботи - на дільняни (на південні землі) 

до поміщиків. Потім приходили жнива, а молодь знову від

ходила працювати у багатих господарів і поміщиків. 

А в осени - знову на осінні роботи. Так що для розваги за

лишалось дуже мало часу. 

Колись у давнину в наших оселях, на лугах, в гаях луна

ли чарівні пісні-ве~нянки протягом цілої весни. В цих обря

ДОВИХ піснях та іграх проявлялась магічна сила до пробуд-
• ••• \J 

ження природи, до 11 оживлення, до людського щастя и ра-
о 

дост). 

Весна заманювала молодь із задушливих дерев'яних ха

тинок на розквітнуті луки й до гаїв біля річок, де вона роз-. ~ . 
важалась Іграми, хороводами И ПІСНЯМИ. 

Весняні ігри, крім деяких парубочих, - це виключно ді

вочі забави. В них оспівується весна, хліборобська праця, 

давні історичні походи, а передусім любовні взаємовідно-. 
сини МІЖ молоддю. 

Найбільш ІІоширеною весняною грою на Пряшівщині є 

«Гоя Дюньдя» «<мости»). В цій грі відбиваються залишки 

давньої добl1, коли через «мости» ( космос) людські душі 
відходили у вирій - до неба. Пізніше на ці ігри нашарува-
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лись інші події, коли «МОСТИ» являли собою дійсні мости, 

коли за перехід через них феодальній шляхті треба було 

платити мито. 

Гоя Дюньдя 

Дівчата виходили за село на широкий простір: на луги 

або у гай. Тут вони розділялися на дві групи. В одній мен

шій групі було лише дві дівчини, а в другій - решта. Групи 

ставали від себе на кілька десятків метрів. Дівчата бралися 

за руки, ставали проти себе обличчям. Гра починалася 

ТИМ, щО перша група дівчат (де їх було більше) зверталася 
ДО другої групи вигуками або співом. 

І група: 

Гоя Дюньдя, гоя, 

Послала нас кральовна, 

Гоя Дюньдя, гоя. 

11 група: 
Гоя Дюньдя, гоя, 

Нашто вас послала? 

Гоя Дюньдя, гоя. 

І група: 

Гоя Дюньдя, гоя, 

ГУСТЬІМОСТЬІставляте, 

Гоя Дюньдя., гоя. 

11 група: 
Гоя Дюньдя, гоя, 

ГУСТЬІ МОСТЬІ ГОТОВЬІ, 

ГОЯ Дюньдя, гоя. 

І група: 

Гоя Дюньдя, гоя, 

Ци нас "рез них пустите? 

Гоя Дюньдя,'ГОЯ. 

11 група: 
Гоя Дюньдя, ГОЯ, 

ШТО нам за то дате? 

Гоя Дюньдя, гоя. 

І група: 

Гоя Дюньдя, гоя,' 

Дівча з чорними очима, 

Гоя Дюньдя, гоя. 

Дівчата з першої групи біжать ДО дівчат другої групи, 

стають з ними ДО ряду. Дівчина, щО ОПИНИТЬСЯ по правім 

боці дівчат другої групи, залишиться з НИМИ, а решта дів-
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{Іат іде на своє місце. П{)вертаЮtІИСЬ Н~lзад'l дівчат,. співа

К>ТЬ: 

На роваш .. MaM(l'jKO~ на 
роваш" 

К{)му т()т() дівча вы�()ваш?? 

Т{)бі ТО .. Янічку'l т()бі то" 

Будеме ся куляти на літо. 

На літ()" на літ() гopyц~" 

Бvдеме ся кvляти по лvці 't _ J J 

По луці 'І (10 луці 'Jеле.-ІіЙ 't 

Аж к тій студенці студе.-ІіЙ. 

Коли дівчата з першої групи повернуться на своє Пt1-. . 
переднє МІсце, гра знову розпочинається перепитуваНllЯМ І 

спів~ми. Гра кінчиться тоді, коли всі дівчата] першої гру

пи 11ерейдуть ДО другої групи. (186) 

Інші варіанти «Гоя Дюньдя» 

у ЦЬОМУ варіннті «Гоя ДЮНЬДЯ» дівчата розділяться на 

дві групи: малу (двоє дівчат) і велику. Гра починається 

перспитуванням ПСрШОl групи з другою: 

І ГР}'",і: 
ГОЯ ДІОНДЯ, ГОЯ .. 

Пt)слала нас кральовна, 

Гоя Дюньдя .. гоя. 

11 група: 
ГОЯ Дюньдя. гоя. 

Чого же вас f10слала? 

Гоя Дюньдя, Г(1Я. 

І ГРУllа: 
ГОЯ ДЮНЬДЯ. ГОЯ .. 

ЦИ суть мос"гы� ГОТ()ВЬІ? 

ГОЯ Дюньдя" г()я. 

І І rpYI1~\: 

Гоя Дюньдя" г()я" 

І група: 

ГОЯ ДЮНЬДЯ, гоя., 

Ци нас "ре] них пустите? 

Г()Я ДЮНЬДЯ~ ГОЯ. 

11 група: 
Гоя Дюньдя, ГОЯ, 

Вера, не пустиме .. 
Гоя Дюньдя .. гоя. 

ГОЯ ДЮНЬДЯ" ГОЯ, 

ВЬІ сте поламали" 
НаПравіц не дали., 

Гоя Дюньдя. гоя. 

І група: 

Гоя Дюньдя .. гоя .. 



У ж CVTb масть) гото8ы�, ., 

ГОЯ ДЮНЬДЯ .. г()я. 

Г()я Дюньдя, гоя, 

Кідь їх поламлеме" 

Што найкраще дівча .. 
Та вам охабляме, 

Гоя Дюньдя, гоя. 

Кідь їх п()ламлеме" 

Н,lпр,\віl{ їх даме" 

Г()Я ДЮНhДЯ .. гоя. 

11 група: 
Г()Я Дюньдя .. Г'ОЯ" 
Пустиме, пустиме" 
Гоя Дюньдя, гоя. 
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Закінчивши діалог, дівчата першої групи біжать до дру

гої. Там залишать від себе одну дівчину, а решта поверне

ться на своє місце. Гра починається знову. Кінчиться, коли 

всі дівчата перейдуть з першої групи (біл ьшої) до другої. 

( 187) 
В дальшому варіанті «Гоя Дюньдя» гра п<.)чинається 

«качканям». Дівчата йдуть на луки хороводом, співаючи: 

Кач додому .. кач .. 
Оженився Лукач. 

Узяв собі Марину" 
Кач додому, кач. 

Вийшовши на луки, дівчата розділяються на дві груrlИ: 
. '-' . .. . 

на групу" в ЯКІИ Є лише ДВІ ДІВЧИНИ, І на групу з рештою ДІВ-

чат. Стають на невеличку відстань .. переспівуються: 

І група: 

Гоя Дюньдя .. ГОЯ, 
Послала нас кральовна't 

Гоя Дюньдя, гоя. 

11 група: 
Гоя Дюньдя .. ГОЯ, 
На што вас послала? 

Гоя Дюньдя, гоя. 

І ГРУП,l: 
Гоя Дюньдя, ГОЯ, 

11 група: 
ГОЯ ДЮНЬДЯ-, гоя, 

Уж суть маСТЬІ зроблені .. 
Гоя Дюньдя, гоя. 

І група: 

Гоя Дюньдя, ГОЯ, 

Ці пvстите нас там? .. 
Гоя Дюньдя, гоя. 

11 група: 
Гоя Дюньдя, гоя, 
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Ці суть МОСТЬІ зроблені? 

ГОЯ ДЮНЬДЯ, ГОЯ. 

П устиме, пустиме, 

Гоя Дюньдя, гоя. 

Коли переспів замовкав, дівчата з першої групи бралися 
. ... . 

за руки, ПІДХОДИЛИ ззаду ДО ДРУГОІ групи., яка ПІДНІмала вго-

ру взаємно сціплені руки, і ЙШЛИ попід браму ХОРОВОДОМ. 

Останню дівчину з хороводу зупиняє друга група, вниз 

опускаючи руки, і залишає її біля себе. Перша група дів

чат повертається на своє місце. Гра починається знову і 

продовжується так довго, поки ВСІ ДІвчата з першо І групи 

залишаться у дівчат другої групи. (188) 
Варіанти пісень «Гоя Дюньдя», яку дівчата співали, іду

чи хороводом: 

Гоя Дюньдя, гоя, 

3лаТЬІ маСТЬІ стоя, 

Гоя Дюньдя, гоя. 

Кукулько, Наничко, 

Де будеш кукати? 

Гоя Дюньдя, гоя. 

Кед я на бучкові 

Вершочок зламала, 

Гоя Дюньдя, гоя. 

Гоя Дюньдя, гоя, 

Скочила ДО ПОЛЯ, 

А з поля ДО гаю, 

Де тріски літають. 

Гоя Дюньдя, гоя, 

Ці МОСТЬІ ГОТОВЬІ? 

Ці маСТЬІ ГОТОВЬІ? 

ГОЯ Дюньдя, гоя. 

Гоя Дюньдя, ГОЯ, 

Буду я кукала 

На сухій тополі, 

Гоя Дюньдя, гоя. 

Ніж ся на бучкові 

Вершочок загої, 

Гоя Дюньдя, гоя. 

(189) 

*** 
ГОТОВЬІ, ГОТОВЬІ, 

Уж СУТЬ поставлеНЬІ, 

Гоя Дюньдя, ГОЯ, 

Уж суть маСТЬІ ГОТОВЬІ. 

Гоя Дюньдя, гоя, 

ГОТОВЬІ, гаТОВЬІ, 

Што нам за то дате? 

Гоя Дюньдя, гоя. 

Гоя Дюньдя, ГОЯ., 



Даме вам, даме, 

Од КОРОВЬІ га ча, 

Г'ОЯ Дюньдя, гоя. 

Од каРОВЬІ гача't 
Од ко6ьІлы� теля, 

. ГОЯ ДЮНЬДЯ, гоя. (190) 

Мости 
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Мости - це варіант «Гоя Дюньді». Ця гра відбувається 

на цвинтарі біля церкви у купальний понеділок або у вівто

рок після вечірні. Цю гру у З а в а Д і називають «На цінте-. 
РІ». 

Із гурту дівчат, щО СТОЯТЬ біля церкви, відділяється ДВОЄ 

дівчат, ЩО йдуть під 6еріжком. ВОНИ ТВОРЯТЬ «МОСТИ». 

Перша група, що залишалася біля церкви, співала: 

І група: 

Пусте нас, пусте, 

В мені пана бога, 

В мені пана бога, 

През чисарську гору. 

І група: 

11 група: 
МЬІ вас не "устиме, 
СлаБЬІ маСТЬІ маме, 

БЬІ сте поламали, 
Справити не дали. 

Кідь їй поламлеме, 

Направити даме, 

Што найкраще дівча, 

То вам охабляме. 

Дівчата з першої групи ідуть від церкви вниз ДО ДРУГОЇ, і 

біля неї залишають одну дівчину. ПОКИ дівчата з першої 
.. .. 

групи повертаються назад на СВОЄ МІсце, ДІвчата з НИЖНЬОl . 
ГРУПИ СПІвають: 

Мала я фраїра-млинаричка, 

Упав му калап ДО ВЬІричка. 

Їмайте ГО, лапайте го, їмайте ГО, 
Бо червеНЬІЙ пантличок КОЛО нього. 

Коли дівчата з другої групи поверталися ДО церкви на 
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. .. 
своє МІсце, разом з першою групою СПІвали остаННІ два . . 
рядки з ПІСНІ: 

Бо червеНЬІЙ, квітуваНЬІЙ, квітуваНЬІЙ, 

То нароком із Пряшова купуваНЬІЙ. 

Потім дівчата знову розпочинали гру, взаємно переrуку

ючись: 

І група: 

Пусте ВЬІ нас, пусте, 

В мені пана бога, 

В мені пана бога, 

През чисарську гору. 

І група: 

Кідь вам поламлеме, 

Направити даме, 

Што найкраще дівча -
Та вам охабляме. 

11 група: 
МЬІ вас' не пустиме, 

СлаБЬІ МОСТЬІ маме, 

БЬІ сте поламали, 

Справити не дали. 

Дівчата від церкви знову збігали вниз, залишали там од-. . 
ну ДІВЧИНУ, а поки поверталися назад, друга група ДІвчат . 
знизу СПІвала: 

Мала я фраїра-фуяроша, На фуярі, на фуярі, дудуду, 

Што возил години до вароша. Мала я фраїра, уж не буду. 

Дівча"а у першої групи, повернувшись на своє місце, .. . 
знову СПІЛЬНО СПІвали остаННІ два рядки з куплета: 

На фуярі, на фуярі, дуду ду , 
Мала я фраїра; уж не буду. 

І знову гра повторялася і тривала так ДОВГО, поки всі дів

чата з першої групи не переходили ДО групи другої. (191) 
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На груночку 

Великодна гра «На груночку» також відбувається біля 

церкви. Ця гра містить у собі два елементи: «Мости» і 

«Злату браму», а також два тексти пісень: текст з «мостів» 

і текст з «гонити качки». Як видно з цього, молодь сама 
. ... 

протягом СТОЛІТЬ творила ОРИГІнаЛЬНІ тексти І складала со-

бі великодні ігри з кількох компонентів. 
Дівчата ставали в два ряди, бралися за руки і піднімали 

їх ВГОРУ на «Злату браму». Дівчата з кінця ряду, трима

ЮЧИСЬ за руки, поступово проходили попід «браму», співа-.. . 
ЮЧИ, І завжди по ДВІ ставали перед першу пару ДІвчат. 

На груночку, на груночку, Женьте каЧКЬІ на млаЧКЬІ, 

Як на фалаточку . Най зберавуть хро6аЧКЬІ, 

Што нам дасте, што нам дасте, Кач додому, кач, 

Кідь вас пропустиме? Оженився Лукач. 

МЬІ вас не пустиме, 

слаБы� МОСТЬІ маме, 

Бо як поломите , 
Направіц не дате. 

А Марина не спала, 

Лем пери ну "латала, 

Кач додому .. кач., 
Оженився Лукач. (192) 

Інший варіант пісні до «мостів»: 

Пусте ВЬІ нас, пусте, 

До любого дому, 

До любого дому, 

На чисарську волю. 

Кедь їх поламлеме, 

Направіц ЇХ даме, 

Што найкраще дівча, 

Вам го охабляме. (193) 

МЬІ вас не пустиме, 

СлаБЬІМОСТЬІмате, 

ВЬІ БЬІ поламали, 

Направіц не дали. 
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Качканя 

Двоє дівчат бралися за руки, утворювали «міст», попід 

який йшли качки - дівчата - парами. Коли проходили . . . . 
ПОПІД «МІСТ», ставали наперед І знову утворювали «МІСТ», 

попід який йшли дальші пари дівчат. «Качки» ідуть попід . .. 
«МІСТ» так довго, поки не ДОСПІвають ПІСНЮ: 

Кач, качуре, кач, 

Оженився стаРЬІЙ Ткач. 

Узяв собі Марину 

І писану перину. 

Кач, качуре, кач, 

Оженився стаРЬІЙ Ткач. 

А Марина не спала, 

Лем лерину писала, 

Кач, качуре, кач, 

Оженився стаРЬІЙ Ткач. 

ВЬІжень каЧКЬІ на млаЧКЬІ, 

Най зберавуть хробаЧКЬІ, 

Кач, качуре, кач, 

Оженився стаРЬІЙ Тка ч. 

ВЬІжень КУРКЬІ на ЛУКЬІ, 
Най зберавуть паВУКЬІ, 

Кач, качуре, кач, 

Оженився старЬІЙ Ткач. 

ВЬІжень ПУЛЬКЬІ на ЛУКЬІ, 

Най зберавуть паВУКЬІ, 

Кач дОДОМУ, кач, 

Оженився стаРЬІЙ Тка Ч. 

(194) 

Інші варіанти пісень про качки: 

ВЬІШЛИ каЧКЬІ на млаЧКЬІ., 

Най зберавуть хробаЧКЬІ, 

Кач додому, кач, 

Оженився стаРЬІЙ Гач. 

СтаРЬІкаЧКЬІплававуть, 

По широким Дунаю, 

Кач додому, кач, 

Оженився старЬІЙ Гач. 

Кач додому, кач, 

Оженився Грач. 

Оженився стаРЬІЙ Гач, 

у ЗЯБ собі Марину, 

Із подертов перинов, 

Кач додому, кач. 

А Марина не спала, 

Лем перину платала, 

Кач додому, кач, 

ОжеНІІВСЯ стаРЬІЙ Гач. 

*** 
Кач дОДОМУ, кач, 

Оженився Грач. 

(195) 



Ішли качкы� на млачкы�, 

Збераючи хробаЧКЬІ, 

Кач додому, кач. 

Кач додому, кач, 

Оженився стаРЬІЙ Грач. 
А Марина не спала, 

Лем пери ну платала. 

Кач додому, кач, 

Оженився стаРЬІЙ Грач. 

Гоньте качі на млачі, 

Най зберавуть павучі, 

Кач додому, кач, 

Оженився Ткач. 

ПОКЛЯ качі пригнали., 

Пару чижем подрали, 

Кач додому., ка ч, 

Оженився Тка ч. 

Ішли качки на млачки, 

Та й зберали хробачки, 

Кач горі, кач, 

Волала вас мать. 

ЗЯВ він собі Марину, 

Під писану перину, 

Кач додому, кач. (196) 

425 

Кач додому, кач, 

Оженився стаРЬІЙ Грач. 

Вижень качки на млачки, 

Най зберавуть хробачки, 

Кач, додому, кач, 

Оженився стаРЬІЙ Грач. 
(197) .*. 
А Марина не спала, 

Лем "ерину платала, 

Кач додому, кач, 

Оженився Ткач. 

Женьте ПУ·ЛЬКЬІ на лучки, 

Най зберавуть хробачки, 

Кач додому, кач, 

Оженився Ткач. (198) 

• •• 
3акля качки пригнала, 

Пару чижем подрала, 

Кач горі, кач, 

Волала вас мать. 

Як качки вертала, 

Та собі заспала. 

Кач горі, кач, 

Оженився Ткач. (199) 

вы�еньь качкы� на млаЧКЬІ, 

Най зберавуть хробаЧКЬІ. 

Кач додому, кач, 

Оженився Ткач. 

••• 
Взяв вун са за Марину, 

І пудерту перину, 

Кач додому, кач, 

Оженився Ткач. 
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А там ДОЛОВ на ринку, 

Стратив шандар годинку, 

Кач додому, кач, 

Оженився Ткач. 

Д там дівча біжало, 

Та годинку хапало, 

Кач додому, кач, 

Оженився Ткач. 

Убогатих дівочок, 

По дванадцять сорочок, 

Кач додому, кач, 

Оженився Ткач. 

д у мене єденька, 

На кажды�й день біленька, 

Кач додому, кач, 

Оженився Ткач. (200) 

Сирці 

Дівчата утворять коло. Одна від одної стоять на відстані 

5--6 метрів. Кожна дівчина садовить перед себе «сирцю» 
(сирітку) - хлопця або дівчину. Одна дівчина залишиться 

без «СИРЦЯ». Вона із зовнішнього боку кола підходить до 

будь-котрої дівчини, що має перед собою «сирця», питає: 

- За што того СИРІ~Я продаш? 

Дівчина відповідає: 

- За сарЬІ, за нары�, за ОТЦОВЬІ Бочкоры�. 

Після цього діалогу обидві дівчини розбігнуться кожна 

в протилежний бік навколо кола. Котра дівчина скоріше 

добігне дО «СИРЦЯ», стане біля нього. Друга дівчина, що до

бігла пізніше. тепер сама мусить купувати «СИРЦЯ». (201) 

«Під церковцьов зимна вода» 

Парубки й дівчата стають до ДВОХ рядів. Біля парубків 

стоять відерця з водою. Дівчата тримаються 'за руки" почи-
. 

нають СПІвати: 

Під церковцьов зимна вода, 

Черпала єй невіст млада. 

Як она єй ВЬІ\lерпала, 

Гірко собі заплакала. 

Дівчата, як доспівають перший куплет, піднімають руки 
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вгору .. щоб парубки, що стоять за ними .. йшли попід руки 
й ставали перед дівчатами. Дівчата робили два кроки взад. 

Парубки тепер співали др'угий куплет пісні: 

Гірко собі заплакала .. 

Бо старого мужа мала. 

Спий ТЬІ, стаРЬІЙ, з кочер

гами, 

А я піду з парібками. 

Парубки, як доспівають, так само піднімають руки вго

ру, попід які тепер йшли дівчата й ставали спереду них. Па

рубки робили два кроки взад. Дівчата починали співати . '" . . 
треТІИ куплет ПІСНІ: 

А я піду з парібками, 

Б,о в парібків кров молода . 

Дівчата головами нахиляються ДО парубків, спільно . 
з ними СПІвають: 

Бо в парібків кров молода, 

А я собі як ЯГt)да! 

Парубки підходять ззаду до дівча'т ~ обнімають їх біля 

шиї, співають басом: 

Бо в парібків кров молода, 

А ты�' Ганько, як ягода! 

Дівчата відзиваються піснею: 

А мій стаРЬІЙ ледво храпить. 

Мене младу не облапить. (202) 
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Вила я віночок 

Парубки й дівчата утворюють коло так, що стоять дів

чина, парубок, дівчина, парубок. Всі тримаються за руки. 

Одна дівчина, що вміє гарно співати, виходить з кола все-
"'" . 

редину И СПІває: 

Вила я віночок, превияла ЄМ, ЧервеНЬІ мі дайте. 

Червений, зелений, завияла ЧОРНЬІ ЧИЖМЬІ дО роБОТЬІ, 

Тераз я ся розскакала, 

Т ераз же мі грайте. 

ЄМ. 

ЧервеНЬІ ДО танцю, 

Подь ТЬІ ЗО ВНОВ танцюва-

ТИ, 

ЧОрНЬІ ЧИЖМЬІ потрепала'м, ШалеНЬІЙ Іванцю. 

Інші роблять відповідні рухи в темпі пісні, стоячи на міс

ці. Дівчина у колі викликає одного парубка з кола ДО тан

цю. Пара танцює, а інші співають: 

ТИЛИЛИ, Іванку, ТИЛИЛИ, 

Свині ПОМЬІЇ з 'їли . . . 

Танцюристи всередині кола крутяться в один бік, а коло 

рухається у протилежний. Коли ДОСlІівається куrІлет пісні, 

ті ДВОЄ з середини повертаються на свої міСl~Я. Всередину 

кола вбігає інша дівчина й співає: «Вила я bil-lОЧОК ... » 

Гра поринається знову. (203) 

Авенди, вендуля 

Дівчата розділяться на дві групи. ХОРОВОДОМ ідуть двома . 
рядами, ОДНІ проти других. 

І ряд: 

А венди, венди, вендуля, -
11 ряд: 
Віла єм він()чок, превіяла 

ЄМ, 



Аж ся нам красні розвіять. 

Де дівкы� співають, 

Там дівкы� віяють. 

МЬІ З нима, МЬІ з нима. 

пры�олл ку нам пес стаРЬІЙ , 
Просив віночок задармо. 

А я ті віночок не дам, 

Бо я сама дівка, 

Пее стаРЬІЙ, пее стаРЬІЙ. 
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ЧервеНЬІЙ, зелеНЬІЙ, заві

яла ЄМ. 

Тераз я ся розкакала, 

Тераз же мі грайте, 

ЧОРНЬІ ЧИЖМЬІ потрепа-
., 

ла м. 

ЧервеНЬІ мі дайте. 

ЧОРНЬІ ЧИЖМЬІ ДО роБОТЬІ., 

ЧервеНЬІ ДО танцю, 

ПОДЬ ТЬІ зо внов танцюва

ти, 

ШалеНЬІЙ Іванцю. (204) 

Дитячі ігри 
Злата брана 

Дівчата стають парами у два ряди, беруться за руки, під

німають їх вгору. Таким ЧИНОМ твориться сплетіння з рук 

хрест-навхрест між двома рядами учасників гри. Дівчата 

починають співати, а від кінця попід «браму»357 дівочих 

рук, ідуть дівчата одна за одною, тримаючись за руки. То

ді, коли закінчиться пісня, дівчата, що стоять на чолі «бра-
O..J 

МИ», раптом опускають руки вниз: зупиняють дальшии 

прохід дівчат. Ці дівчата, що перейшли попід «браму», зно

ву вертаються назад, стають 8 шеренги. Протягом гри дів-. 
чата СПІвають: 

Злата брана 

Подопрета, 

3лаТЬІМ ключам 

Отворена. 

Хто до нєй вы�де,, 

Глава му зыIде •. 
Іця, іця, п'ятниця, 

В середині середа, 

ВЬІЙДЬ Банка. 

(2()5 ) 

.~S7 На Україні цей ХОРОВОД називається «шум» - весняний хоровод. Наз

ва ПОХОДИТЬ від первісного значення шуму, як гамору ~ галасу .. U~O конста
тується у весняному пробудженні природи. (Етн. зб. НТШ. ХІ, стор. 146) 
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Інші варіанти: 

Злата брана 

Отворена., 

3латов нитков 

Обкручена .. 
Хто ДО нєй ВЬІйде, 

Глава му ЗЬІЙде. (206) 

*** 
Злата брана 

Отворена., 

3лаТЬІМ мечам 

Підопрена. 

Хто ДО нєй ВЬІйде, 

Глава му ЗЬІЙде. 

Ані РЬІба, ані рак, 
Охабме МЬІ то так. (207) 

Гра на «ЛИШОЧКУ» 

Дівчата беруться за руки, утворюють коло. Одна дівчи

на, перед тим вибрана з гурту дівчат, залишається поза ко

лом. Вона обрана за «лишочку» . Вона обходить навколо 
дівчат, а дівчата їй співають: 

До гаю, лишочка, до гаю, 

ПОКЬІ ся дівчата награють. 

А наша лишочка - жов-
\J 

ТЬІИ влас, 

ВЬІберь собі дівча, котре 

знаш. 

«Лишочка» вибирає одну дівчину з кола, відводить її на

бік. Гра починається знову. Дівчата співають, «лишочка» 

обходить коло і знову відводить дальшу дівчину набік. Гра 

починається знову. Дівчата співають, «лишочка» обходить 

коло і знову відводить дальшу дівчину набік. Гра продов-. . 
жується так довго, поки «лишочка» не виведе УСІХ ДІвчат з 

кола. (208) 
Інший варіант: Дівчата стають у коло, беруться за руки. 

В середині кола стоїть дівчина - «лишочка». Дівчата кру-
.. . . 

ЖJІЯЮТЬ навколо неІ 1 СПІвають: 

До гаю, лишочка, до гаю, 

ПОКЬІЛЬ са дівчата награют, 



Бо наша дівочка - жовтий влас~ 

Вибер собі, біла Ганічко, котру з нас. 
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«Лишочка» кличе собі одну дівчину з кола до середини, . .. . 
танцює з нею, а ДІвчата ІМ СПІвають веснянку: 

Насипали гороху до кірце, Бо за першой жени небі-

ки, 

Не дайте ня, мамцьо моя, за Плавали мі по маслі перо-. 
ГДІВЦЯ, жки, 

Бо гДовець БЬІ мі так повідал, А за той другой поганки, 

Же він першу жену ліпшу мал. Не буду мати ані старанки. 

«Лишочка» відпускає дівчину, з якою танцювала у колі. 

Вона стає на своє місце. Дівчата знову співають: 

До гаю, лишочко, до гаю, Бо наша дівочка - жовтий 

влас, 

ПОКЬІЛЬ са дівчата награют. Вибер собі, Ганічко, котру 

з нас. 

«Лишочка» кличе іншу дівчину в середину кола і з нею 

танцює. Дівчата співають: 

А пред сусіда густий сад, 

Не прилетів там жадний птах. 

Лем Янічко-неборачок, 

Што сіл собі на облачок. 

А я к ньому там злетіла, 

І облачок отворила. 

Подь, Янічку, подь ти гу мі., 

Я буду твоя, а ти мій. 

Гра продовжується, поки «лишочка» В колі не затанцює 

з усіма дівчатами. (209) 
Інші пісні про «лишочку» : 

До гаю, лишочки, до гаю, 

3акля ся дівчатка награють, 

Бо наша лишечка - жовтий хвіст, 

Вибер собі, Марічко, котру хцеш. (210) 
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До гаю., лишечки, ДО гаю, 

Тадь я собі шварне дівча гадаю, 

Тадь у нашой лишечки ЖОВТИЙ хвіст, 

Вибер собі шварне дівча, КОГО любиш. 

Не єден, та й не два, та й не три, 

Не чотири, ани не п'ять, та й не шість. 

Ани не сім, не вусям, ДО дев'яти, 

Та перебирай, та вибирай ДО десяти. (211) 

Утікай, утікай, ти небого лишко, 

Бо за тобов біжить тот стаРЬІЙ ВОВЧИСКО. 

Лишка утікала, вовка не чекала, 

Бодай ти, лишочко, "ужки поламала. (212) 

Пташок 

Дівчата утворюють коло. До кола ВХОДИТЬ дівчина, об

рана за «пташка». Дівчата співають: 

Літал фташок по улиці, 

Вельо нас танцює Ф той світ-. 
ЛИЦІ. 

Гей, гей, вельо нас, 

ВЬІЙДЬ ТЬІ, Ганько, з міджі 

нас. 

Дівчина-«пташок» викрутиться у колі, потім відхотиь на 

своє місце. До кола ВХОДИТЬ інша дівчина, за нею дальші, 

аж поки всі дівчата не будуть «пташками». (213) 

Гуси 

Дівчата в колі розпочинають пісню, супроводжуючи її 

жестами рук. 

А гуси, гуси, попови гуси, 

Сколомутили воду нашій Марусі. 

А ви, гуски, попови гуски, їдьте додому. 



Наша Маруся хусточку пере, 

Та шя ї каламут на хустку бере. 

А ВИ, гуски, папави гуски, їдьте додому. 

Вжял си наш пан прекрасну паню, 

Не знал 80лац ГУСКИ додому. 

А ви, гуски, попови писки, подьте додому. 

ВЖЯЛ си наш пан прекрасну паню, 

Не знал волац качки додому_ 

А ви, качки., шепотачки, подьте додому_ 

Вжял си наш пан прекрасну паню, 

Не знал 80лац курки додому. 

А ви, курки, злати пірка, подьте додому_ (214) 

Скочу ДО Дунаю 
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Діти стають у коло, беруться за руки, починають пісню" 
супроводжуючи її жестами рук. 

Скочу ДО Дунаю, 

Возьму собі З краю, 

Моя біла лелія. 

Не широкий, не узкий, 

Поторгам ГО на КУСКЬІ, 
Моя біла лелія. (215) 

Обернийся шідзем раз, 

Бо широкий кабат маш, 

Моя біла лелія. 

Подоляночка 

Дуже старовинною ДИТЯЧОЮ грою-забавою є «подоля

ночка». Її, мабуть. принесли з собою наші предки, що при
мандрували були з українськими доньками галицьких .. . . 
КНЯЗІВ, ЯКІ повиходили заМІЖ за мадярських КОРОЛІВ, та з 

князем Корятовичем, що прийшов на Закарпаття з П()діл

ля. 
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Діти виберуть одну дівчину за «подоляночку», а самі нав

коло неї утворять коло. Взявшись за руки, при перших 
. 

ДВОХ рядках ПІСНІ ДІвчата колихаються то в ОДИН, ТО В дру-

ГИЙ бік. Потім текст пісні далі драматизують жестами рук, 

ніг, голови й боків, наподібнюючи те, про що говориться 

в пісні (показують рукою на землю., доторкаються свого 

личка, знизують плечима - мовляв., не було ВОДИ для мит

тя личка, беруться за боки, підскакують). 

Десь ту БЬІла подоляночка, 

Десь ту БЬІла мала дівочка. 

Ту она стояла, до землі ПРЬІпала, 

Личко не ВМЬІвала, бо ВОДЬІ не мала. 

Ой, встань, встань, подоляночко, 

УМЬІЙ личко, ЯКО сонечко., 

Возьми ся за БОЧКЬІ, за свої БОЧКЬІ, 

Підскочеш до раю, возьмеш дівча з краю. 

Подоляночка вибирає собі когось з дівчат за нову ПОДО

ляночку, а замість неї стає у коло на її місце. Гра розпочи

нається знову. (216) 

Оля-Олїянка 

Дівчата утворюють коло, з-поміж себе виберають одну 

дівчину за Олю-Оліянку, яка стане в середину кола. Дівча-
... . 

та, кружляючи навколо неІ, СПІвають І виконують все, про . . . 
що СПІвається у ПІСНІ. 

Оля-Оліянка., 

Клякни на колінка. 

У МЬІвайшя, причашишя, 

Хватшя за варкочик, 

ВЬІбер собі, кого хцеш. 

Коли дівчатка доспівають, Оля-Оліянка вибере одну дів-
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чину з кола за нову Оля-Оліянку, а сама стає на її місце. 

Гра продовжується ДОТИ, доки дівчата всі не будуть Олями

Оліянками. (217) 

Весняні парубоцькі ігри 

Крім дівчат, дівчаток і дітей на Великдень розважались 

і парубки. Та їх репертуар опроти дівочої статі був бідним. 

Парубки у своїх іграх демонстрували передусім силу. 

Рушник пущати 

Парубки утворюють колесо. Одного парубка посилають 

ДО нього. Один з парубків тримає в руці скручений руш

ник. Б'є ним парубка, що в середині колеса. Парубок, що 

вдаряв рушником спиною ДО нього обернутого парубка 

у колі, ШВИДКО ховає рушник і поза спини парубків поси

лає його далі. Парубок в середині мусить відгадати, хто 

його вдарив. Якщо вгадає, міняється місцем з ТИМ паруб

КОМ. А якщо не вгадає, мусить далі терпіти удари паруб

ків. (218) 

Дупака 

Один парубок сідає на колоду, а інші парубки біля нього 

утворять півколо. Інший парубок бере в долоні голову па

(Jубка, що сидить на колоді. Починається гра. Парубки, 

[ЦО стоять півколом , пальцями руки луплять парубка по за
·~ниці. Парубок за кожним ударом має вгадати, хто його 

(~дарив. Якщо вгадає, оба парубки міняються місцями. Не 

lзгадає, мусить далі терпіти побої, аж поки не вгадає. (219) 

До вару 

Чотири парубки стають на луці на чотирьох кутах ква

.-~paTa на відстані 15-20 метрів. У середину цього квадрата 
СТсlЄ п'ятий парубок. Гра починається тим" щО парубки на 
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кутах перекидають собі м~яч з рук в руки. Парубок в сере-
"'" 

дині квадрата постійно повертається за м~ячем. Иого за-
. "'" .. 

вданням € СПlимати м яч, коли ДО нього ним замахнуться. 

Якщо парубок спіймає м'яч, то міняється місцем з тим, хто 

ДО нього м'ячем КИНУВ. А не спіймає, - мусить далі нама

гатися м'яч спіймати. Давніше пару6ки користувалися 

м'ячем з березової вакелії (гриба). Якщо такий м'яч по

трапив ДО парубка, йому було дуже боляче. (220) 

Кралю, дай вояка 

Хлопці ділилися на дві групи і розходилися від себе на 

відстань 25-30 метрів. Кожна група ставала в ряд на ши
рину, хлопці бралися за руки. Починалася гра. З першої . 
ГРУІІИ ХЛОПЦІВ хтось кричав: 

- Кралю, кралю, дай вояка! 

Хлопці з другої групи запитували: 

- Кого? 

- Петра! (а60 будь-яке ім'я) 

Призначений «вояк» біг до другої групи, шукаючи очи

ма, де в шерензі є найслабша ланка (слабший хлопець), 

щоб туди прорватися у ряд супротивника і відвести з собою 

ВІДІрвану кількість хлопців. Якщо такому «воякові» 

вдасться Іlрорвати ряд, то він бере з собою одного-двох 

хлопців, а інколи й половину. А коли йому не пощастить 
• \..І 

прорватися через шеренгу, то мусить залишитись в ДРУГІИ . . . 
ГРУПІ ХЛОПЦІВ-«ВОЯКІВ». 

Тепер вже викликають з другої ГРУПИ: «Кралю, кралю, 

дай вояка!» Гра продовжується, аж поки одна група не 

переможе над другою. (221) 



ВЕСНЯ КИ 

Протягом в·ків на край творив пісн
9

-в СНЯНКИ з особли

вим колоритом. Декотрі з них сягают глибоко ДО сивої 

дав ии, ДО дохристиянської Д би. Багато з ни наша ува

лись новими елемен'тами. Так я мінялося життя мінявся 

й репертуар веснянок- аївок. Одні проходили віками 
• • U ... •• • 

1 ДІИШЛИ аж ДО сьо ОДНІШ ІХ ДН1В НШl ЗНОВ МіНЯЛИСЬ ДОП -

внювались цілими енераЦІЯМИ елементами ро феодальну . .., . . . 
систему ВІИСЬКОВl ПОХОДИ де згадуються КОН ре НІ Мlстеч-

ка 1 сел про ремісників вдівців тощо. Всі вони від

дзеркалюють колишню добу і колишній спосіб мислення. 

Чере них червоною ниткою тягнеться любов ДО ВСЬОГО 

арноrо що є в природ· , та до родин ИХ зв'язків. 
У найстарших веснян ах відбивається міфічний зв язок з 

космосом ч рез «МО ТИ» ЩО вели у ворота вирію. Через Т· 

Ве flЯНКU. 
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. 
мости люди приходили з космосу на землю І знову Ж як по-. '-'. . . 
КІИНИКИ ВІДХОДИЛИ назад у ВІЧНІСТЬ. 

Головними мотивами веснянок були мотиви дівочі: про 

любов та одруження, бо ж це була дівоча творчість. У вес

нянках-гаївках згадується про різні рослини, фруктові де

рева, тодішню сільськогосподарську працю, бо ж вона лю

дей живила та одягала. Ця весняна обрядова поезія крізь . ~ 

КІлькатисячнии туман давнини просякала аж до наших 

днів. Вони нашаровані порохом століть, позбавлені первіс

ного змісту, інші ж зберегли у собі деякі не зрозумілі ар-
.. 

хаlЗМИ. 

Ще до другої світової війни існувало набагато більше 

цих веснянок-гаївок. В останні роки старша генерація, яка 

була носієм веснянок й іншого багатого і різноманітного 

фольклору, вже поступово вимирає, а середня - вже мало 

того вміє. А молода й наймолодша генерації, на превели-
у • •• 

кии жаль, вже не мають поняття про ЦІ ДОРОГОЦІННІ народ-

ні скарби. Минувша генерація у записуванні фольклору 

зробила досить малувато. Багато народних звичаїв знищи

ла церква, бо бачила в них «бісовське плясания», багато їх 

нищили за Австро-Угорщини. 

Нам вже важко уявити собі, як виглядало у наших пра

пращурів, де б вони не жили: чи на українських землях по

долян, дулібів, деревлян, чи тут у Карпатах, де наші давні 

прапрадіди звалися білими хорватами (лемки) та білими 

сербами (бойки). Важко уявити, як ці діти природи шану

вали своїх поганських богів та богинь: всемогучого життє

дайного Дажьбога, грізного Перуна, Стрибога, богинь Ла

ду, Морену, і які жертви їм приносили і як ці жертви оспі

вували у веснянках. 

Деякі найстарші веснянки-гаївки на Лемківщині ті ж са

мі, що й на Україні: «Подоляночка», «Ворота» (брами), 
«Мости», «Качки гонити» та деякі інші. Та більшість вес-

.. .. . .. 
нянок-гаІВОК тутеШНІ, притамаННІ тому населенню, щО ІХ 

породило. У нас найпопулярнішою веснянкою є мостова 

гра «Гоя Дюньдя». 

Веснянки, або як їх ще пізніше назвали, великодні пісні 
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співали від Великодня аж до Рус.аля. Дорослі дівчата співа

ли їх кожної неділі, а менші дівчата-пастушки - щодня. У 

Галичині гаївки чи гагілки співали тільки на великодному . 
ТИЖНІ. 

Веснянки-гаївки споконвіку переходили з уст в уста . ... . . . '-' . 
1, ЗРОЗУМІла РІЧ, МІНЯЛИСЯ ПІД впливом РІЗНИХ УМОВ, ПОДІИ І 

світогляду, накопленням нових культурних надбань, нових 
•• • \J 

звичаlВ 1 нового життєвого процесу и ритму. 

Ці весняні пісні просякали верствами сторіч від прада

вньої доби ДО сьогодні. Ця річка звичаїв і фольклору вже . . 
ПОВОЛІ висихає, тягнеться ТІЛЬКИ малим струмочком. 

А припливи ДО неї з гірських сіл, де ще довго зберігались 

народні скарби, висихають також і западають порохом за

буття. Цивілізація стирає це духовне багатство навіть . . 
у тих ВІддалених селах, де СТОЛІТТЯМИ консервувався духов-

C.J ••• 

нили прояв того невеличкого украІНСЬКОГО племеНІ- лем-
. 

КІВ. 

МИ можемо тільки гордитися, що наші предки-русини, 

хоч жили дуже бідно, своєю демонологією, піснями та каз

ками і філософією у прислів'ях були нарівні з іншими наро

дами, що жили багатше. Доказом цього є багатогранна на-
у • 

радна культура ДУХОВІ-Іа и матеРІальна. 

Первісні гаївки відбувалися серед гаїв поблизу річок. 

Аж з приходом християнства вони перенеслись на цвинтар 

біля церкви, де проводились у великодні свята. В декотрих 
. .. . 

селах ЦІ веСНЯНІ велички І веснянки повернулися ВІД церкви 

вже не у гаї, але на майдани серед сіл, на луги чи на горбки 

за селами. 

Характерними ДЛЯ веснянок-гаївок були «ворота» та 

«мости». Цими двома символами-знаками в уяві супровод

жувались покійники у вічність - в Небо до своїх предків. 

За уявленням наших дохристиянських прадідів, воротами 

відчинялося Небо. Відкривання Неба знаходимо і в сучас

них повір'ях, коли старші жінки ще й сьогодні вірять, що 

Небо відчиняється три рази в рік, а саме в урочисті свята: 

на Різдво, Великдень і на Благовіщення, і що тоді, коли в 

ці дні хтось помре, його душа йде прямо в Небо, подібно 
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як у наших дохристиянських предків душі покіЙНИКІВ ІШЛИ 

У вирій через «мости». Ще донедавна наші старші люди ві

рили, що коли помруть, перехід через «міст» буде треба 

платити митом. Люди вигадали й те" як платити мита -
власними нігтямі. Декотрі люди ціле своє життя відрізува

ли собі нігті й ховали ЇХ за пазуху, щоб, як помруть .. мати 
чим заплатити мито. Це залишки вірувань наших давніх . 
преДКІВ. 

Наші предки вірили, що до Неба {{ерез космос веде доро

га, яку називали «MOCTOM»~ а дорога через небесні «воро

та» - у Небо. «Міст» був сполучником між Землею і Не

бом. Туди йшли душі покійників ДО своїх поганських богів. 

Та головною метою веснянок-гаївок було парування мо

лоді., через яке на світ приходили нові людські істоти. Дів

чата просили богиню Ладу" щоб їх подружжя благослови-. 
ла ДІТЬМИ. 

Первісні веснянки, як вже згадувалось, відбувалися 
. . .. 

в гаю - ВІД ЦЬОГО 1 слово «гаIВКИ» - на ПЛОЩІ РІДКО засад-

женій кущами й деревами звичайно біля річок і потоків. 

Наші давні предки вірили, що вода все очищувала, змивала 

всякі хвороби і недуги. Ще сьогодні збереглися повір'я, ко

ли люди у день Юрія змивали всякі хвороби у студенках. 

Наші предки добре знали, що вода крім сонця була другою 

життєдайною силою. Коли влітку були великі засухи, то 

наші предки приносили землі жертву, щоб ішов дощ, та 

просили й свого поганського бога Купалу, щоб Небо від-. 
чинив дощеВІ. 

Отже, гаївки відбувалися в гаю біля річок. Слово «гай» . . 
rзнаходимо у численних наших весняних ПІСНЯХ, а не ТІЛЬКИ 

у НИХ, а й у дівочих любовних, колискових і тому подібних 
. 

ПІСНЯХ. 

Тут - в гаях - хлопці розкладали вогні, пекли рибу, ра

ків., зайців, грали на сопілках, трубах. Дівчата проводили 
.. . 

СВОІ велички, СПІвали веснянки, разом з хлопцями переска-. 
кували через вогонь., СПІвали" танцювали, залицялися -
вибирали собі життєвого партнера. 
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Дівчата, ідучи плетенцем у хороводі, провокували хлоп

ців піснями, щоб вони собі серед них вибирали партнерок. 

Д() гаю, діВtlата, до гаю" 

ПОКЬІЛЬ ся пар()бці награют. 

Мат наша Ганічка жовтий влас., 

Вибер же собі котру з нас! 

Вила сом віночок, 

Превивала сом-

Трубаше трубили .. музика грала., 
Мій милий танцювал ., а я заЛЛ,1кала. (222) 

••• 
До гаю .. дівчата. до гаю, 
Бо нас там паробці волают. 

ПОВНО невіст стоїт поза пец, 

А нас там волают на танец. (223) 

••• 
Ой, ДО шашу, Ганічко, до шашу, 

Будеме ся любити ДО часу. 

Ещі тота шаловочка не зы�ла,' 

Уж ся наша вірна любость розы�ла •. (224) 

Пізніше хороводи відбувалися на луках, де був широкий 

простір. Ця старовинна форм,. хороводу з рухливими РИТ

мами усього тіла передавала зміст пісень. На Пря ш і в -
Щ и н і подекуди ці хороводи називалися «плетенець» (Русь
ка Бистра), «ланцок» (Красний Брід), «городини» (По

рач). У хоров()дних піснях згадуються птахи: ластівка" 30-. 
зуля; домашня птиця: пава, каtlечка, курочка; ЗВІрята: ли-

сичка; домашня худоба: воли, коні. Все це символи люб()

ві, молодості, щастя й добробуту. 

У хороводах дівчата тримаються за руки, ідуть в колі в 

()дному, потім у другому напрямі або в продовженому еліп

сі .. осмінковим плетенцем чи загзагою. В піснях дівчата ви
кликають самі себе, щоб ішли У сад, на луки, у гай і там 

гралися. 
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А на лучкы�' дівчата, на ЛУЧКЬІ, Іші павучата не зы�ли,, 

Будеме шіяти павучкы�. Уж ся нам дівчата розы�

шли. (225) 

Відтоді. як наші предки перейшли з пастушого способу . ..,.. .. 
життя на РІЛЬНИЧИИ, в гаlвках вже ЗУСТРІчаємо СІЛЬСЬКОГО-. . 
сподарСЬКl мотиви: лучки, садок, назви РІЗНИХ рослин, 

•• • u 

а разом з ними 8 га18ках вже ОСПІвувалася и праl~Я. 

Ей, сіяла Ганічка лободу, 

Посилала Янічка по воду. 

А ДО гаю, лишочкз .. до гаю .. 
Як ся нашы� дівчата ігра-

ють. 

По воду., по воду, по студену, Мать наша Ганічка ЖОВТЬІЙ 

влас, 

На лучку, на лучку, на зелену. вы�ерьь собі .. Янічку, КОТРУ 
з нас. (226) 

Умивала личка, яко маковіч

КИ, 

Обернийся шідзем раз. 

Вибер собі .. яку знаш" лелія. 
Моя біла лелія, лелія. 

Не єден, не два. не трий, 

Не штири., I.JC П "ЯТІ) і не . 
ШІСТЬ, 

Не сім .. не вісем" не дев"ять, 
Вибср собі Ліlрадницю ДО 

десять. (227) 

••• 
Ей, не сама'м ту пры�ла,' 

Вода ня пры�есла •. 
Преночуй ня МИЛЬІЙ • 

Темна ніч ня зашла. 

Пів коша. пів коша .. . . 
ПІВ палеНИЦI, 

Сходжайтеся, дівчата" 
пры�ошайтеe РЬІ6чата 

На вечорниці. 

Ей, не сама'м ту пры�ла,' 

Вода ня пры�есла •. 
БОД,lЙ TOT(t Вl)да 

Терньом уж ·~C.lp()CJla! (228) 

••• 
І \Іы� вам пры�есеме •• але . 
CTaT<.)t.1 НІ" 

Бо МЬІ радо х()диме, 

Радо фіГJlі ро6име" 
Але CTt1T()t�I-IЇ. (229) 

з веснянок-гаївок І\I\)жемо д()відаТI1СЯ. які рослини ВЖИ-
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вали наші предки для лікування. У одній веснянці як ліку

вальний засіб згаду,ється яворовий лист. 

Як я жала траву на луці, 

Врізала'м шя в палець на руці. 

А болить, болить, болить ня, 

ЯВОР'ОВЬІЙ листочок загоїть ня. 

А ци тебе., Ганічко., глава болит? 

Прилож си листочок ЯВОРОВЬІЙ. 

Шак я го ПРЬІкладам, а он мі одпадат, 

А он мі одпадат, глава мня болит. (230) 

у дальших веснянках можна довідатися, що наші предки 

ДЛЯ споживи збирали різні плоди - терки, лободу, ХОЧ У 

веснянках-гаївках замість збирання лободи дівчата «сіють» 

лободу. 

Зродилися теРКЬІ за горами. 

Пішли на них діВКЬІ З парібка-

ми. , 
І МЬІ підеме, як шя побереме, 

З невістами., з невістами. 

(231) 

За воду, дівчата, за воду, 

Посієме МЬІ там лободу. 

Іші лободонька не ЗЬІшла, 

Зродилися теРКЬІ за горами, 

Ішли на них баби з кошара

ми. 

А і ми підеме , лем ся прибе
реме, 

З парібками, з парібками. 

(232) 

Уж ся наша забавонька РОЗЬІшла. (233) 

Поступово так, як наші предки вчилися пізнавати нові 

форми сільськогосподарськ()го життя, то й веснянки-гаїв

ки цю зміну відображали у своїх піснях. В них вже згаду

ються сади, КУЛЬТУРНІ рослини: росада-капуста, петрушка, 

мак; квіти: розмарія, лелія., фіалки; технічні рослини: ко

ноплі, ЛЬОН~ фруктові дерева: яблуня, груша, а також ліку-. . 
ваЛЬНІ рослини: РОСТОІІасть; ЛІкувальне дерево: рокита. 
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На мотиви рослин: 

Ой, ДО саду, дівчата, ДО саду, Ой, ДО саду, дівчата, до са-

ДУ, 

Будеме там сіяти росаду . Будеме там сіяти росаду , 
Буде з той росаДОЧКЬІ капуста, Іші тота росада не ЗЬІшла, 

Буде з того дівчате невіста. Уж ся наша вірна любість 

раЗЬІшла. (234) 

До саду, мамочко, до саду, 

Будеме сіяти росаду . 
Іще росадочка не СХОДИТ, 

Уж ся наша любов рОЗХОДИТ. 

Іщик росадочка не ЗЬІшла, 

Уж ся наша любов РОЗЬІшла. (235) 

А під грушку, дівчата, під гру- Під грушку, дівчата, під 

шку, грушку, 

Будеме сіяти петрушку. Будеме садити петрушку. 

Іші наша петрушка не ЗЬІшла, Іші H'\Jlla петрушка не ЗЬІ

Уж ся наша вірна любость 

розы�ла •. (236) 

шла, 

Уж ся наша челядонька 

РОЗЬІшла. (237) 

Посіяла'м маку ДО корця, 

Не дайте ня, моя мамцьо, за гдовця. 

БЬІ на ня чуджі діти плакали, 

Же недобру матір дістали. (238) 

На мотиви квітів: 

Ой, піду я до садочку з МОТЬІ

кав, 

ВЬІкопам я роз марію велику, 

Посаджу ю під облаком при . 
ПЛОТІ, 

На червено і на синьо, на 

біло, 

ЖеБЬІ то ся ШЬІТКЬІМ хлоп

цім любило. 

А хто забере з розмарії на 

лерко, 



КаДЬІ ідуть ШУВНЬІ хлопці З 

роБОТЬІ. 

Буду Я єй поливати, копати, 

Буде она при дорозі квітнути, 
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Мусю БЬІТИ того хлопця 

фраїрка. 

Хоць Бы�сьь мене, моя мати, 

забила, 

Та я буду того хлопця лю

била. (239) 

*** 
Попід пліт, дівчата, попід пліт, Посадила'м ДО заГОРОДЬІ 

Будеме сіяти ЖОВТЬІЙ квіт. 

А на тім квіточку три ЛИСТКЬІ, 

Треба ті, Ганічко, КОЛЬІСКЬІ. 

(240) 

. 
леЛІЮ, 

ПРЬІШЛИ ВОЛКЬІ ЛукаЧОВЬІ, 

з'їли ю. 

КеБЬІ'м знала, же то ВОЛКЬІ 
"'" не иого, 

Пішла БЬІ я до берова на 

нього. (241) 

На мотиви лікувальних рослин: 

А У нашій загородці ростопасть, 

Повідала моя мила, же мі дасть. 

Ей, же мі дасть, же мі дасть покрийдочку , 
З зеленого, з зеленого барвіночку. (242) 

На мотиви дерев: 

А на нашій заградочці рокита, 

На зелено, на червено розквітать. 
На зелено, на червено, на біло, 

Уж ня моє потішиня охабило. (243) 

На мотиви фРУКТОВИХ дерев: 

Садила дівча яблінку, 

Од понеділка до змерьку. 

А-як ОНО ей садила, 

Все пана бога просило : 

РОСТИ,яблінко, ВИСОКО, 

А попри землі широко. 

Радь мі яблучко або дві, 

Єдно милому, друге мі. 

(244) 
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За анімістичним світоглядом наші предки вірили, що хо

роводи піснями СПРИЯЮТЬ буйному росту врожаю. Коноплі 

та льон були потрібні ДЛЯ виготовлення ОДЯГУ та іншого 

текстилю. 

Коноплі і льон були пов'язані у піснях з любовними від

носинами між дівчатами й парубками. 

Як зме коноплі сіяли, 

Та зме пана бога питали, 

ЖеБЬІ нам росічка падала, 

А як зме конопельку сіяли, 

ТОДЬІ МЬІ шя любовати по

чали, 

Іші тота конопелька не ЗЬІ-

шла, 

ЖеБЬІ шя нам конопля ПРЬІЯ- Уж ШЯ наша вірна любов 

ла. (245) РОЗЬІшла. (246) 

Сіяла'м коноплі і леник, 

Скочив мі на ножку каменик 

Не БЬІВ то каменик, Бы�B то СЛИЖ, 

Бо ти, дівчатко, твердо спиш. (247) 

Куляло ша ляно по столі, 

Ку моїй любій матері. 

ЛЯНО моє зеленоє, 

Три рази садженоє. 

А Я його садити не буду, 

Бо я од жалю не можу. 

Ляно моє зеленоє, 

Три рази садженоє. (248) 

Між "рацьовитими дівчатами знайшлися й ліниві, які не
охоче робили з коноплями чи льном. Про таких теж спі-. 
вається у веСНЯНЦl: 

Пошій мі, Янічку, пошій мі лен! 

Де ти го пошію, кед не мам де? 

Пошій мі на меджю .. най шя мі не гродит, 
Не рада трем, не рада трем. (249) 

Після того, як дівчата вже вибрали коноплі або льон, не

сли їх у зайдах на плечах до мочил. Там їх кілька тижнів 

мочили, щоб волокно було м'якшим і щоб від конопель чи 
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льону при терті легше відділялося паздір'я. Дівчата у вес

нянках насміхалися над своїми ніби-то коханцями. 

Мочила я коноплі, мочила., 

Жаба мі на ногу скочила. 

Не БЬІла то жаба, але рак, 

Бо то мій МИЛЬІЙ - чеперак. 

(250) 

Мочила я коноплі і леник, 

Вискочив мі на ноженьку 

каменик. 

Не каменик, не каменик, 

але рак. 

ЯКЬІЙ мі тот МИЛЬІЙ небо

рак. (251) 

Деколи й парубок допомагав своїй дівчині мочити коно

плі або льон. На дівочі насмішки парубок відповідав доко

ром: 

Мочив я конопеЛЬКЬІ і леник, Не каменик, не каменик, 

але слиж, 

ВЬІСКОЧИВ мі на ноженьку ка- Мила моя, примилена, дов-

меник. го спиш. (25'2) 

Та не все було гаразд між молоддю. Сварки й гнів приво

дили молодих ДО розлуки. Парубок, переконаний, що не

згоду між ним і дівчиною зробила нечиста сила, жаліється 
.. 

на неІ: 

Іду я од тебе, мила, на волю, 

Посіяв дябол міджі нас куколю. 

Росний куколь В ширим полі В ТИХОСТИ , 

Уж по моїй і по твоїй любости. (253) 

В давні часи ОДИН рід від іншого поривав дівчину для сво

го МОЛОДОГО юнака. Тоді ще не було весільних звичаїв. А 

пізніше парубки вже купували собі МОЛОДИЦЬ. Навіть 

влаштовувались ярмарки на дівчат, дівочі торги. У нас на 

Пряшівщині ще початком ХУІІІ ст. щороку на Русаля і на 

Покрови такі ярмарки на дівчат відбувалися при Васи

ліанському монастирі уКр а с ном У Б род і. Батьки туди 

приводили на продаж своїх доньок. Та ставалися випадки, 
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що парубок і проти волі дівчини і її батьків брав дівчину, 

промовивши: «Подь до попа, кідь ті треба хлопа!» Пару

бок кидав батькам гроші, а сам насилу тягнув дівчину за 
. 

монаСТИРСЬКІ мури, де монахи, коли вже тут опинилася мо-
.... . 

лода пара, мали право 11 ПОВІнчати. 

Здається, що в ті часи виникли веснянки-гаївки, пов'яза

ні з купівлею дівчат «на роваш» - на бірку (на борг - на 

Довг), бо парубок не завжди мав гроші. 

у веснянці парубок совісно запитує у матері дівчини, ко

му це вона виховує свою дівчину. А мати, якій парубок, на

певно, полюбився, відповідає, що йому, і парубка тут же 

називає своїм синочком і кличе його, щоб прийшов, бо у 

них нема кому господарювати. 

Ей, на роваш, мамочко, на ро- Ей, на РОБаш, мамочко, на 

ваш, роваш, 

Кому ТОТО дівчатко ВЬІховаш? Кому ТОТО дівчатко ВЬІХО

ваш? 

Та лем тобі, мій СЬІНОЧКУ, тобі Тобі то, СЬІНОЧКУ, тобі то, 
~ 

то, 

ЖеБЬІ'сь ПРЬІШОВ газдувати на Будеш мати женічку на 

літо. (254) літо. (255) 

А на роваш, мамічко, на ро- Ей, на літо, на сонечко 

ваш, горяче, 

Кому тато дівчатко ВЬІх()ваш? Будеме ся прогуляти по лу-. 
ЦІ. 

Тобі то, Янічку, тобі то, Ей, по луці, по тій траві зе-
• v 

леНІИ, 

Кідь дасть панбіг здравічко Аж до студеночкы1 студеній 

на літо. (256) 

Цікавою є веснянка «Бородай». Цю веснянку дівчата 

співали на Спиші у В ели ком У Лип ник у. Ідучи хоро-
..., . . 

воДом по сеЛІ и СПІваючи, заходили у ворота господарІВ. 

«Бородай» - начебто залишок із самої старовинної гаїв-
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КИ, коли ще наші предки були поганами і вірили У небесні 
• ~. • u 

ворота, куди ПОКІИНИКИ ВІДХОДЯТЬ У ВИРІИ. 

Вородай, 80родай, 

Кед пры�деe господар, 

На неджил ю рано, 

Не дживчатко без в'яно. 

Та Липницька брана, 

Гей, отворяйшя caMa~ 

Бо ДО тебе йде 

Челядь виберана. (257) 

Інший, повніший варіант цієї пісні помістив Ян Олейнік 

у «Збірнику Музею української культури у Свиднику». 

Що веснянки-гаївки століттями мінялися, доповнювали

ся або замість незрозумілих чи забутих текстів старовинної . . 
веснянки творилися НОВІ, - це ВИДНО з того, що у веСНЯНЦl 

. ~. . . ~ 
«мости» ОСПІВУЄТЬСЯ не тои «МІСТ», щО ВІВ КОЛИСЬ ПОКІИНИ-

ків через КОСМОС у Небо і не той міст, за перехід якого fІла

тилося мито феодалові, а сучасний міст, що веде д() се .. ТІа 
(конкретно до села Ортутова). 

Гоя Дюньдя, гоя, 

Послала H~C кральовна, 

Ці МОСТЬІ ГОТОВЬІ, 

Аж до Ортутова. (258) 

Та найбільше пісень-веснянок створено про найкраще 

почуття молодості - про любов. В них дівчата виспівува-
.. ... . ... 

ЛИ СВОІ Мрll 1 наДll. 

червены�й паробок, як ружа, червены�й паробок, як ру

жа., 

Дай мі того, божічку, за мужа. Дай мі го, пане боже, за 

мужа. 

Ани Бы�мM му робити не дала, Треба ся мі пану богу моли

ти, 

Лем Бы�'гоo за красу тримала. ЖеБЬІ ся з ним гнеська ве

чур стрітила. (259) 

Тема кохання - це вічна тема молодості. Вона не могла 

не відбитися в різних любовних сюжётах веснянок, коли 
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навесні разом з природою розквітала й дівоча душа. У вес

нянках згадуються любавники різних професій. 

Мала я фраїра коминаря, 

Пішов ся купати до Дуная, 

Мала я фраїра годинаря, 

Што робив ГОДИНЬІ про чи-

саря. 

Не знав він плавати, плавати, Як почала година бути цілу 

НіЧ, 

Мусився, неборак, залляти. Мала я фраїра, уж не мам 

ніч. (260) 

Мала я фраїра млинарика, 

Упав му калапик до врчіка. З5Н 

Їмайте го, їмайте ГО, лапайте го" 
червены�й пантличок коло НЬОГО. 

Їмайте го, їмайте ГО, лапайте го, 
ЧервеНЬІЙ пантличок коло нього. 

ЧервеНЬІЙ, червеНЬІЙ, вьІбиваный,, 

Нароком з Пряшова купуваНЬІЙ. (261) 

Мала я фраїра фуяроша, Мала я фраїра ковалика, 

Што пішов з фуярами ДО ва- Што робив підковы� про КО-

роша. 35У ника. 

На фуярі дуду, дуду, дуду, Як зачали коника ковати, 

ковати. 

Мала я фраїра, уж не буду. Зачав коник копати, копа-

ти. 

Мала я фраїра і Яника, 

Што ходив він спати до сусіка. 3{,О 

А МЬІШЬІ ся О нім дознали, дознали .. 
Та й мого фраїра загнали, загнали. (262) 

.l5M Врчік - бндунька. 

J5Ч Варош - місто (з мад.) 

.lNJ Сусік - дерев ~яна Л~Д~ на муку. 



Ей. Келемеш, Келемеш, 

Кидь ня любиш, та ня БОЗЬ. 

Ей, бо я добра газды�я,, 

Ей, радо ходжу до млина. 

Городиику граю, 

Мене не чекаю, 

Я молода дівка, 

Понаглям са на ню. 

Подьме мы� дівчата, 

Подьме до колечка, 

Хоць з нами не піде 

Парадна дівочка. 

Піщалочка пі-пі, 

О седемнац дірки, 

Не хтіла пискати 

При худобній дівки. 

Пришла ку багатій 

Сама запискала, 

Худобна дівочка 

Гарка заплакала. 

Бо стріберна гуля, 

Лем вше за гулями, 

А мої очічка 

Лем за фраїрами. (264) 

Котра дівка без фраїра, 

Ти си ли бом, ти си лим бом, 

Най до корчми не позерат, 

Ти си ЛИ бом, ти си ЛИ бом. 

Ей, а з млина додому, 

Не дам я МУКЬІ НИКОМУ, 
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Ей, лем я із своїм цидилом, 

Ей, наполы� ся з тобов пре-

ділю. (263) 

••• 

Піщалка піскала, 

Хоць голос не мала, 

Як ходобна дівка, 

Ча в полі співала. 

Шумна я дівочка, 

Чом БЬІ'м і не була, 

Літають мі очка, 

Як стріберна гуля. 

Най до корчми не позерат, 

Ти си ЛИ бом, ти си ли бом, 

Милого она там не мат, 

Ти си ЛИ бом, ти си ЛИ бом. 

(265) 
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Вила сом, вила сом, не вивила сом, 

Червеним, зеленим, білим гатласом. 

Ішла сом на юрмак, не предала сом, 

Пришла сом з юрмарку .. заплакала СОМ. 

Трубаше трубили, музика грала .. 
Мой милий танцьовал, а я заплакала. (266) 

Шаре гуші, шаре, 

Високо летите, 

Ей, поздравте милого, 

Кедь го увидите. (267) 

Ішли фурмане 

Стиха помали, 

Пред коваля на бережечку 

КОНЯ ковали. 

Хто же ЇМ Бы�л пан? 

Только коваль сам. 

Коваль ДО ВОДИ, 

Ганча ДО ВОДИ. 

А ТИ __ ГаНІІО, біла Ганчо, 

Лій КОНЬОМ води. 

А де ти ідеш, 

ЧОРНЬІЙ баране? 

До млина, ДО млина, 

Мой люБЬІЙ пане. 

А што там везеш, 

ЧеРНЬІЙ бараl-lе? 
Пшеничку ДО млина, 

Мой люБЬІЙ пане. 

Доокола, доокола, 

Коло зеленого, 

Мой фраїр на лучках, 

І я коло нього. (268) .*. 
Як же їм мам ляти, 

Зимно ножкам стати. 

Ідь ДО хижочки, 

Зогрій ножочки. 

Як са побереме, 

Купим ТИ буточки. 

Кед ти купиш мнї, 

Куп же й собі, 

Бо твоя мац барз недобра, 

Кляла би тебе. (269) .*. 
А што з ней буде, 

ЧОРНЬІЙ баране? 
Пироги зо сиром., 

Мой люБЬІЙ пане. 

А хто буде їсти, 

ЧОРНЬІЙ баране? 

МОЙ фраїр з фраїрков, 

Мой люБЬІЙ пане. (270) 
* •• 

Кедь я піду до Пряшова ДО склепу, 

Куплю собі зватий кантар і кефу, 
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Як я буду свого коня кефовац, 

Аж се буде моя мила чудов,!ц. (271) 

Весн,а. Над річкою колихаються розквітнуті вербн. Дів-
. .. 

чата у хороводах, тримаючись за руки, СПІвають ПІСНІ на 
• 8'W. U ,-,. • 

веСНЯНІ МОТИВИ, еВІИ ДІВОЧИИ зелении ВІНОК ПОрІВНЮЮТЬ 

З весною, із зеленими берізками. Вони усвідомлюють те, 

що й у них лише раз цвіте молодість. 

Доокола віночку, доокола, 

До нашого пана двора. 

Як ся наш віночок розвіє, 

Так ся наш пан отець за

сміє. (272) 

••• 
Уж берізки зеленіють, А моя ще зелена, 

Тиди лом-бом, тиди лом-бом. Тиди лом-бом, тиди лом

бом. 

Уж ся дівки замуж беруть, Не піду я той осени, 

Тиди лом-бом, тиди лом-бом. Тиди лом-бом, тиди лом

бом. 

Повише млина, 

Густа вербина, 

ВРХОМ верхує, 

Доч потрясує, 

Голузеньки розстрясує. (273) 

••• 
Облеч сукню зелену 

На ту пекну неділю, 

Моя біла лелійо, 

Моя біла леліЙо. 

Причеш головоньку, 

Яко маковоньку .. 
Моя біла лелійо, 

Моя біла леліЙо. (274) 

Немало пісень-веснянок було створено про паву. Пава 

- це символ молодої дівчини і її краси. Дівчина у персоні

фікації пави жаліється., що вже мусить прощатися з своїм 

дівоцтвом, з своєю молодістю. В одній пісні дівчина на 

своєму весіллі говорить: «Грайте же, трубте же, весельте, 
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закляй мій вінок, златий перстенок на мі є. Як ся вінка із

буду, никда, преникда весела не буду». 

Летіла пава, летіла (2) 
До свойой мамці, розтомиленой ходила. (2) 

Она орез гору летіла (2) 
3лаТЬІ піречка розтомилеНЬІ тратила. (2) 

Там їй весілля стояло, (2) 
Дванац гудакув, сім музикантів їй грало. (2) 

Грайте, гудаці, розтомилеНЬІ, (2) 
Такой мі вінок, злаТЬІЙ перстено.к на столі. (2) 

Качала вінок по столі, (2) 
Грайте, гудаці, грайте, гудаці розтомилены�. (2) 

Мати ЇЙ ладу РЬІХТУЄ, (2) 
Она їй красні, розтомилено дякує. (2) 

Дякуй, не дякуй, бо маш зач: (2) 
ВЬІховала'м тя, годувала'м тя, сама знаш. (2) (275) 

Летіла павця., летіла., 

3латой піречко, 

Златой піречко стратила. 

Летіла она през ГОрЬІ, 

До свойой милой, 

Розтомиленой матери. 

Як я са вінка ізбуду, 

Нігда, пренігда 

Така весела не буду. (276) 

Бо там весілля стояло., 

Дванац трубашув, 

Шість музикантув ЇЙ грало. 

Грайте же, трубте же, ве

сельте! 

3акляй муй вінок, 

3лаТЬІЙ перстенок на мі є. 

*** 



Летіла пава .. летіла, 
А златы� пере, розтомилени тратила. 

Летіла она през гори, 

Ку своїй милій, розтомиленій матери. 

Варувала"м ТЯ од злого, 

Варувала"м ТЯ, научала'м тя доброго. 

Научала'м тя доброго, 

Варувала'м тя, варувала'м тя од злого. (277) 

455 

Часто траплялося, що дівчина мусила вийти заміж за 

вдівця. А цього дівчата дуже боялися. Їм хотілося зажити 
любові з милим парубком. Дівчина боялася, що вдівець не 

буде її любити, а буде тільки згадувати свою першу жінку 

і голубити своїх дітей. Тому у пісні дівчина просить свою . . 
маТІР не видавати 11 за ВДІВЦЯ. 

Насипала'м гороху дО КОРЦЯ, 

Не дайте ня, моя мамко, за гдівця, 

Бо гдовець буде повідав, 

Же першу жену ліпшу мав. 

ВЬІлетіла ластівочка з потока, 

Не дайте ня, моя мамко, за гдівця, 

Бо гдовець свою жену не любить, 

Лем він свої діти голубить. (278) 

Засадила'м штири СЛИ8КЬІ ДО кірце, 

Не дайте ня, моя мамцьо, за гдівця, 

Бо Бы� на ня ЙОГО діти плакали, 

Же недобру мачоху достали. 

Бо Бы� на ня ЙОГО діти плакали., 

Же недобру мачоху достали, 

Лем ня дайте, мамцьо, за такого, 

Же6ЬІ він ня вірно любив, а я його. (279) 
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Посяла я маку до кірце, 

Не дайте ня, моя мамцьо, за гдівця, 

Бо БЬІ на ня ТОТЬІ діти плакали, 

Же недобру мачоху достали. (280) 

Ішла кисасонька зЛабірця, 

Де дайте ня, мамко, за гдівця, 

Бо БЬІ на ня діти плакали, 

Же плану мачоху достали. (281) 

Бувало, що вдівець, який оженився з дівчиною, жалівся 

у пісні, що дістав погану жінку, яка не дбає про нього. 

Коло першой мойой небіжки. 

Плавали мі по маслі періжки. 

А коло другой поганки, 

Не мам ани вівсяной старанки. (282) 

Траплялось, що вдівець женився і два рази. Та для нього 

і його дітей не була доброю ні друга, ні третя жінки. 

Попри перший мойой небоги А друга й третя циганки, 

Плавали по маслі пероги. Не мають вівсяной старан-

ки. (283) 
Як би не було, та молода дівчина, що вийшла заміж за 

старого вдівця, не могла бути спокійною. Тут на одному 

боці старий чоловік, на другому - його діти, а молода жін

ка ще хоче гуляти. Така жінка обманює свого чоловіка. 

Під костелом вода зимна, 

Черпала єй пані млада. 

Як она єй вы�ерпала,, 

Та й горенько заплакала, 

Же старого мужа мала. 

я старому ВЬІгодила, 

На пец єм му постелила. 

Спий ТЬІ, старЬІЙ, з кочер-

гами, 

Міджі цівкам і кафлями, 

А я буду з фраїрами. (284) 

Молода невіста, що вийшла за старого вдівця, хоче лю

бити МОЛОДОГО парубка, але боїться гріху, бо той парубок 
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їй родина. Вона звертається за порадою до глебана (римо

католицького священика). 

Писала Ганічка, писала, 

Аж до КОШИЦЬКОГО глебана. 

А КОШИЦЬКИЙ ДО Пешту~ 

Ці слебідно любити невісту. 

Слебідно .. слебідно .. слебід
но, 

Але тобі зато невільно. 

Бо то даремна година, 

Бо тобі тот паробок роди

на. (285) 

д,., '.< 'f.И траплялося, що дівчина завагітніла. Її милий 
вже •. ~ навідує її, як було колись. Зраджена дівчина побо-

w' •••• 

ЮЄТЬСЯ, ЩО милии 11 залишить, розкриває ,СВОЮ таємницю .. 
. "" . 

в ЯКІИ ДОРІкає свому милому. 

Таїла'м ся, таїла, 

Але уж не буду. 

Готуй, МИЛЬІЙ , КОЛЬІСОЧКУ, 

Я пеленкы� буду. 

Готуй, МИЛЬІЙ, колы�очкуy 

З древа калиново, 

Я пеленкы� буду -
З платна леняного. (286) 

Ще гірше було, коли вагітну дівчину 11 милий покидав 

назавжди і вона ставала ПОКрИТКОЮ. Така покритка впада

ла ДО немил()сті як людей, так і церковних властей. Такій 

покритці в давнину відрізали косу або натирали голову ко

ломаззю. Покритку староста публічно чепив разом з ци

ганкою на гної. Покритці надівали на шию й руки де-
~ .. . 

рев яну колоду. так зваНІ «гусельки», І водили 11 по сеЛІ на 
сором цілій громаді. Покритці не вільно було відвідувати 

церкву, ЇЙ не дозволялось іти за хрещену матір. Ніхто ЇЇ не 

шанував, кожний ЇЇ цурався. Гірке становище покриток 

відбивалось не тільки 8 сумних баладах, колискових піс-
'" .. 

нях, але и У веснянках-гаlвках. 

Ішла наша Пайзина долину на глину, 
Принесла она собі у фартусі дитину. 

А .. ПаЙзино .. Пайзино, де ти ТОТО взяла, 
Ці ты� собі купила .. ці ті матка дала? 
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Ани'м собі не купила., ні мі мац не дала, 

Лем сама я собі з кудельом загнала. Зб] (287) 

Беснянки в основному - це дівоча творчість. Та в ба

гатьох веснянках знаходимо і парубочу участь. Б них гово

РИТЬСЯ про поле, про орання, про посаг чи про коней, про 

рекрутів, парубків-злодіїв тощо. 

Парубок гордиться своїми кіньми, які мають занести 
~ .. 
ного до МИЛОІ. 

А чиї то коні на дворі, 

Мавуть злату узду на главі? 

А чиє то дівчатко в коморі, 

Мать злаТЬІ власкы� на гла

ві? 

А чиї БЬІ Бы�ии - мої суть, А ЧИЄ БЬІ БЬІЛО - моє Є, 

моє,Є 

Што ня гу фраїрці понесуть. Што я го любовав, - оно 

мене. (288) 

Коли Пряшівщина разом із Словаччиною належали ДО 

Австро-Угорщини .. У веснянках часто згадуються міста як 
Дебрецин, Пешт (Будапешт), Лемберг (Львів), Бардіїв, 

куди чоловіки ходили за роботою чи там служили. 

Як я ішов з Дебрецина додому, Як я ішов Бардійова додо

му, 

Застала мі ч·орна мачка, доро- О тім, вера, я не повім ни-

гу, кому, 

Ідь же, мачко, ідь же, мачко, Як ня мила притискала до 

додому, себе, 

Не переходь, мачко, драгу Базь ня милий, бо я ЗГЬІНУ 

никому. без тебе. (289) 

І праця слугів була оспівана у веснянках. Коли хтось пи-
. . "" 

тав слугу, чиє це поле, слуга ВІДПОВІдав, що це поле иого 

господаря. 

3hl З кудельом зогнала - придбала на вечорницях. 
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А чиє то поле 'о трий бразды�? ЧОМ ТОТО "олечка не орете, 
А чиє Бы� БЬІЛО - мого газды�. ЧОМ ТОТО дівчатко не бере

те? (290) 
Часто у веснянках зустрічаємо взаємні діалоги між па

рубком і дівчиною. В них дорікають одне одному за недолі

ки. 

вы�етілаa ластівочка зо скаля, 
Зобудила мою милу зо спаня, 
Не Бы�аa то ластівочка - Бы�B то СЛИЖ, 
ЧОМ ты�' моя премилена, ДОВГО спиш? (291) 

вы�етілаa ластовічка зо скаля, 
Зобудила чорны� очка зо спаня. 
Не Бы�аa то ластівочка - БЬІ8 то шпак, 
Кідь не хочеш мене, мила, зостань так. 

ВЬІлетіла ластівочка зо скаля, 
Зобудила мою милу зо спаня. 
Ой, ці то ТЬІ, моя мила, ці ніт, 
Моя ручка вы�обленаa - твоя ніт. (292) 

Крашша я, Янічку, яко ТЬІ, 
Бо Я собі заробила сто златы�. 
А ТЬІ таКЬІЙ лінивы�й лінюху, 
Лем се лежиш на пецу 8 кожуху. (293) 

3акукала зозуленька на черешні, 
А хто не мать младой жень), най ся збешніть. 

А я не мам младой жены�' не боюся, 
ПРЬІйде літо й фашенги - оженюся. (294) 

у минулому в женитьбі важливу роль відігравав посяг, 

зокрема земля. Цівчина, яка дістала від батька землю, ско

ро могла вийти заміж. Про це не забувалося і у веснянках: 

Ці ты� підеш, ці не підеш за мене? 
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Та не барз я думам на тебе. 

КЬІБЬІ'сь мала два орекы� і ВОЛЬІ, 

пры�о88 Бы� Я женитися хоць-коли. 

Моя мила задримала .. я заспав, 
Хтось мі з-за калапа перко ВЗЯВ. 

Я си думав, же то Бы�аa маїрка,3n2 

А то Бы�аa старо.давна фраїрка. (295) 

у веснянках своє місце мало й поле, адже воно було ос

новою селянського життя. Тому й дівоча веснянкова твор

чість звертала немалу увагу весняним польовим роботам: 

А чиє то полечка не оране? Оране, оране але не бра

нено, 

То мого милого занедбане. Гу тому дівчатку іші не ход-

жено. 

Оране, оране, але мало, Кідь ші не ходжено, та буду 

ходити, 

Бо му ся колечко поламало. Не буду ХОДИТИ" лем буду 

*.* 
Орали Бы� штири ВОЛИ, орали, 

Кидь Бы� мали поганяча зМорави, 

Они мають поганяча зо світа, 

Не поорють, не посіють Дll літа. 

Штири воли, штири воли В стайні стоять, 

Гайдуці ся на них строять. 

Штири ВОЛИ, штири воли нап,tСУТЬсЯ, 

3ИМНОЙ води, зимной ВОДИ нап'ються. 

Вчера мі ся, вчера мі ся В()J1КИ СНИЛИ, 

На долині, на долині овес з'їли. 

.lh:! Маїрка - дівчина '3 П(lНl'hКОГО ~1aєpa. 

любити.(296) 

• 



Овес .. овес, овес зелененький, 
3аплать го .. заплать ГО, мій миленький. (297) 

Орали БЬІ штири ВОЛКЬІ, орали, 

кы�ьІI мали поганяча з вы�авьІ,, 

Але они мавуть поганяча з Потока, 

Не поорють, не посіють до рока. (298) 

Ей, поганяй, дівчатко моє, поганяй, 

Куплю ті перстенок за таляр. 

Ей, МОЙ люБы�й апу, не буду .. не буду, 
Ей, МОЙ люБы�й апу, не буду, не буду. 

Ей, поганяй, дівчатко моє, поганяй, 

Куплю ті чижміЧКЬІ за таляр. 

Ей, мой люБы�й апу, не буду, не буду, 

Ей, МОЙ люБы�й апу, не буду, не буду. (299) 
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у веснянках не обходилось ані без жартівливих мотивів: 

про недбалих дівчат, поганих парубків-злодіїв та інші су

спільно-побутові теми. 

червены� кафеЛЬКЬІ, ЖОВТЬІЙ пец, 

Не хотіла мі моя мила хліба пец. 

Лем мі єдну курочку упекла, 

Та й тота курочка утекла. 

Моя мила, моя мила, ніч не рече, 

Лем на пецу НОЖКЬІ пече. 

Штири фуры�, штири фУРЬІ дров спалила, 
А мі фРЬІШТЬІК, а мі фры�тьІкK не зварила. (300) 

Поїмала курочку на мості Ідь додому, курочко, додо-
му, 

Та й вибила курочку по хості. Не заваджай ТУ іІа мості ни

KOf\1Y. (301) 
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Будете ся дівочкы� призерати, Не я з того винуваТЬІЙ, але 

ТЬІ, 

ЯК ня будуть за воячка одбе- Сама ТЬІ ня водила поза лі-

рати, СЬІ, 

Ей, червеНЬІ ногавіЧКЬІ, жов- МаСНЬІ ТЬІ мі КУРОЧКЬІ носи-
"" ТЬІИ пас, ла, 

Буде з мене воячак, «УДЯН»- Аж мі моя кишеночка ВЬІГ-

раз. нила. (302) 

А ці ТЬІ, Янічку, пропав БЬІ'сь, 

Дала БЬІ'м ті хусточку, ці зяв БЬІ'сь? 

А моя хусточка -3 рецками 

Не про тебе, Янічку, шантаВЬІЙ. (303) 

Не стукай, Янічку, не кашли, Бо як нас при тобі унайду , 
ЖеБЬІ на при тобі не нашли. Возьму мі калапик і зайду. 

(304) 

На Пасікох, на Пасікох коні пас, 

Поїмав ГО, поїмав го беров наш. 

До бера ва , ДО берова кінь копнув, 
Добрі беров, добрі беров не здохнув. (305) 

Ти-ли-ли, Іванку, ти-ли-ли, 

Свині ті баНДУРКЬІ ПОРЬІЛИ. 
КеБЬІ БЬІЛ Іванко доБРЬІЙ 

хлоп, 

Ти-ли-ли, Анічко, ти-ли-ли, 

КУРКЬІ ті грядку погребли. 
КеБЬІ Анна БЬІла ШЬІковна, 

Заградил БЬІ собі доБРЬІЙ Куркам НОГЬІ попутати БЬІ 

Скапала нам у сусіда 

Сланіна, сланіна, сланіна. 

Трайда-риди, сланіна, 

Трайда-риди, сланіна, 

плот. годна. (306) 

А то ВШЬІТКО повідал 

Наш Марцин., наш Марцин. 

Трайда-риди, наш Марцин, 

Трайда-риди, наш Марцин. 

(307) 

Давно колись парубки не хотіли дозволити гарній дівчи-
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ні ВИХОДИТИ заміж на інше село. Часто із-за таких випадків 

починалася бійка між парубками обох сіл. Про це не забу-
. 

ЛОСЬ І У веснянках. 

А ВЬІграли маківчане, выIра-- Іші собі они хвалили, 

ли, 

Же ші собі шварне дівча ВЬІ

брали. 

Же їх дрічняие не били. 

(308) 

у веснянках збереглись мотиви про панщину за феода-
. ... ... 

ЛІЗМУ, ПОПІВСЬКОl панщини, на мотиви ІСТОРИЧНІ з чаСІВ 

воєнннх походів Ракоці проти Габсбургів та з першої світо-
•• • u 

ВОl ВІНИИ. 

За панщини: 

Як я ішла чара вечур з панського, 

Стрітила я там на дворі милого. 

А він ня так ПОПРЬІтискав до себе: 

Ці підеш ТЬІ, моя Ганько, за мене? (309) 

Маме хлопця, маме, 

Але го не даме. 

Бо МЬІ тепер, бо МЬІ 

На коноплі ореме. 

По столиці сієме 

*** 
Маме дівча, маме, 

Але го не даме. 

Бо МЬІ тепер, бо МЬІ 

На коноплі ореме. 

По столиці сієме 

С кральовського племеня. С кральовського племеня. 

(310) 

Дівчина, що пасла панські пави, качки, воли і т. Д., дорі

кає комусь, хто навмисно хотів би сполошити птицю, яка 

могла б потім десь загинути. 

Пасла я паВЬІ, паВУРЬІ, 

Єдна мі злетіла ДО ГОрЬІ. 

А коли я пасла качата, 

Та мі залізли качата до бла

та, 
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Кідь мі тота пава загы�е,, 

Тебе шибеничка не мине. 

А коли я КОЛОНЬКЬІ пасала, 

Та я ся ДОГОРЬІ часала. 

А тепер я волонькы� не пасу 

Та я ся ДОГОРЬІ не чашу. (311) 

Як мі ТОТЬІ качата загы�у-

ть, 

Та тя шибениця не мине. 

Після скасування у 1848 р. феодальної панщини ще ДОВ-
.., ••••• • w 

го, маиже дО ДРУГОІ СВІТОВОІ ВІИНИ, В наших селах залиша-

лась панщина попівська, а саме руковина363 та кобилина. 364 

Коли закінчилися жнива на церковному полі, парафіяни 

ішли з вінцем, зробленим з пшениці, на фару, співаючи 06-. ... . . . 
ЖИНКОВІ ПІСНІ, ЩО СПІвалися в чаСІ жнив за ПОМІЩИКІВ І ЯКІ 

згодом стали веснянками. 

Доокола віночка, доокола, Ей, довкола, дівчата, ДОВ

кола, 

До нашого паночка ДО дво

ра. 

До нашого пана двора, 

Як ся наш віночок розвіє, ЯКЬІЙ наш "аночко бога-
~ 

ТЬІИ, 

Та ся наш панотець засміє, ТаКЬІЙ наш віночок коем а-
(312) ТЬІЙ. (313) 

з історичних походів про Ракоці :365 
у Ч и-р ч і у великодну неділю перед вечерею сходилися 

дівчата на Камінці і там справляли «Ракоція». Дівчата ста-
IOJ • 

вали у коло И СПІвали: 

3n) Руковина - ручна робота на церковному полі. 

3tН Кобилина - мірка зерна, яка встановлювалась по-різному: по кірцеві 
або і більше від одної хати. Це була свого роду данина. 

Jb5 Рак()ці" Франт. 11 - мадярський феодал, що став на чолі руху опору 

проти габсбурзького Відня. Його військо - куруци - рабували не тільки 
феодалів, що перейшли на бік Габсбургів, але і місцеве населення. 



Ракоци печений, 

Обувай БОЧКОРЬІ, 

Підеме рабовац 

На кошицькі ГОРЬІ. 

Як їх зграбуєме, 

Додому підеме" 

Оздаль ми милого 

Дома не найдеме . 
Кач додому, кач, 

Бо казала мач (мати) 

Хлопцям гамБЬІ давати, 

Кач додому, кач. (314) 

з часів першої світової війни: 
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До першої світової війни Пряшівщина належала до Ав

стро-угорської монархії. Про наших парубків, що ЙШЛИ ЯК 

вояки до австро-угорської армії на російський фронт, дів

чата також творили веснянки. 

Бодай тота машиночка згоріла, 

ШЬІТКЬІХ хлопців до Росії звозила. 

Но остапи лем дас ШТИРМИ фОНТЛЯКЬІ,366 

І то будуть на октовбра3б7 ВОЯКЬІ. (315) 

••• 
3акукала зозульочка у лісі, 

Што мій милий з Русії ПРЬІнесе? 
ПРЬІнесе мі злаТЬІЙ перстень на палець, 
Рада піду з парібками на танець. 

А чиї то ВОЛКЬІ на горі, 

Што із "има нихто не оре? 
А чиї Бы� БЬІЛИ - мої суть, 

Што ня до Лемберка повезуть. (316) 

••• 
Ішол МИЛЬІЙ З Русії додому, 

ВЬІшла його млада жена КУ ньому. 

~'hб ФОНТЛЯК - смаркач (місц.). 

Jn7 На октовбра - в жовтні відбувалася асинтирка. 
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ШТО ТЬІ, жено, што ТЬІ завинила, 

Же ТЬІ шя ку ногам склонила ? 
ВЬІЙДИ, МИЛЬІЙ, ЗО сіни ДО хати, 

Буду я тобі всю правду казати. 

Була в мене циганка вранці, 

Зохабила дітину на лавці. 

Брешеш, мила, брешеш чорноброва, 

Бо то не така циганська дітина. 

Бо циганська дітина чорнява, 

А християнська дітина білява. 

Буду я тобі, МИЛЬІЙ, ВСЮ правду казати, 

Кедь не будеш ня, МИЛЬІЙ, карати. 

Був у мене козак молодеНЬКЬІЙ, 

Та й ночував три НОЧКЬІ темнеНЬКЬІ. 

Та я йому ЇСТИ готовила, 

А од нього СЬІна породила. 

Повіч мі, мила мати, 

Як я маю милую карати? 

Вазь ТЬІ, СЬІНУ, нагайку дротяну, 

Та й убивай милую чорняву. 

Убивав я з вечора ДО рана, 

А на рано мила доконала. 

Порадила'сь тыl' моя рідна мати, 

Як я маю милую карати. 

Тепер порадь ТЬІ, проклята мати, 

Як я маю милую сховати? 

ТЬІ ВЬІберь, СЬІНУ, з КОМОРЬІ стіНЬІ, 
Та поховай жену і чуджу дітину.368 (317) 

Як відомо, наші предки шанували своїх покійників. Ві

рили, ЩО душі небіжчиків були охоронцями їхнього майна. 

У веснянках були й мотиви оплакування небіжчиків: 

368 Ця баладична веснянка була створена на Пряшівщині під час першої 

світової війни~ коли козаки царської армії у 1915 році опинилися в Карпа
тах. Траплялось, що молода жінка придбала собі дитину з козаком .. коли 
ЇІ' чоловік якраз в тому часі був у російському полоні. 



А де ТЬІ ХОДИЛ, мій товаришу? 

До Пешту, ДО Пешту, серцю Маришу. 

А што'сь там робил, мій товаришу? 

Муровал , муровал , серцю Маришу. 

Што'сь замуровал,369 мій товаришу? 

Сто златы� дукаты�, серцю Маришу. 

А кому їх даш, мій товаришу? 

Тобі дам, тобі дам, серцю Маришу. 

Што за них купиш, мій товаришу? 

Перстенок на палець, серцю Маришу. 

А кому го даш, мій товаришу? 

Тобі дам, тобі дам, серцю Маришу. 

А ЦИ ты� зумреш, мій товаришу? 

Зумру Я, зумру Я, серцю Маришу. 

А ЦИ ТЬІ плакаш, мій товаришу? 

Плакац мі, плакац мі, серцю Маришу. 

І ЯК ТЬІ плакаш, мій товаришу? 
t.I 

Иой, ЙОЙ, ЙОЙ, ЙОЙ, ЙОЙ, ЙОЙ, серцю Маришу. 

А ЦИ ТЬІ мі дзвонить, мій товаришу? 

ДЗВОНИТЬ мі, ДЗВОНИТЬ мі, серцю Маришу. 

А як ті ДЗВОНИТЬ, мій товаришу? 

Бом, б()м, бом, бом .. бом .. бом .. серцю Маришу. 

Де тя п()ховац, мій Т(Jваришу? 

На цинтер, на цинтер, серцю Маришу. (318) 

,t\ч Заробив. 

467 
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u 

ЮРІИ 

(23. ІУІ с. ст. - 6. У. н. ст.) 

Цим християнським святом - Юрієм37() - церква накри

ла колишнього візантійського поганського бога Велеса371 

(Волоса) - бога худоби, сторожа биків. Тому на його місці 
св. Юрій став покровителем пастухів і одночасно рогатої 

худоби. Оскільки Юрій був вояком, як говорить легенда, 

він перебрав і функцію колишнього слов'янського "0-
ганського бога Рода, покровителя вояків. 

Це християнське свято теж пов'язане з суспільно-побу
товими ЗВИt.Іаями, чаруванням та повір'ями. 

Із суспільно-побутових звичаїв про Юрія. 

День Юрія святкували тільки там, де він був патроном 
церкви. В інших селах цей день був напісвятковим днем. 
Люди в цих селах не ЙШЛИ до церкви, але і не працювали 
на полі. Тільки в декотрих селах (наприклад, у Вир а в і) 
церковники ішли сіяти ()вес на церковній землі. Щоб свя-

370 За церковною історією" Юрій жив за царя Діокліціана. Той пересліду

вав християн .. і Юрій одного дня виступив проти нього. Цар наказав зрек

тися християнської віри, але Юрій ни послухався, за що був колесований 

на колесі з гострими ножами. Юрій. на велике диво, залишився живим і 

здоровим. Тоді й{)го знову кинули у темницю. За легендою, д() Юрія пі

дійшли поганські жреці, бажаючи перевірити його духовну СИЛУ 'І і сказа

ли йому, щоб він повернув життя одній їхній людині. Сталося диво, по

мерлий воскрес. Після цього до Юрія прибіг бідний хлібороб .. якому заги
нув віл. Юрій сказав йому: «І твій віл живий!» Церква Юрія зробила по

кровителс~t худоби. 

Після смерті Юрія цар Діокліціан наказав стяти Юрієві голову, і дух 

Юрія мав здійснювати дивні речі. Близько міста Варити'\ біля гори Ливан" 

дух Юрія убив велику змію-облуду, щоб визволити доньку царя" яка була 

обречеНа стати жертвою l\ієї змії. Тому Юрія називають і переможцем, а 

на іконах йtlГО розмаЛЬОВУIОТЬ як воїна" що сидить на білому коневі і ДОВ

гим списом пр()биває змію-облуду - нечисту силу. В декотрих селах Юрія 

обрали покровителем своєї церкви. 
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щеникові посіяти овес, церковники ходили по селі збирати 

його від селян і ще того ж ДНЯ його сіяли. Одночасно з вів

сом церковники збирали й "рядиво, З якого потім сукали 

грубі мотузи (штранги) для дзвонів. (319) 
Сіяння вівса попові бу ло останнім сіянням зерна навесні, 

крім гречки (татарки), яку сіяли у' спеціальному агротех-
. . . 

НІЧНОМУ теРМІНІ, та конопляного СІменцю І ЛЬОНУ. 

у С л о в інк а Х, де св. Юрій є патроном тамошньої .. . 
церкви, КІлька ДНІВ перед тим ГІРНИКИ з цього села купува-

ли цо дві, три або й чотири свічки для церкви, бо в цьому 

селі була тоді проща. Коли у церкві дяк читав «Вірую», 

гірники йшли поза олтар і давали на офіру по п'ять-десять 

крон. (320) 
у Д р е н и Ц і в день Юрія ходила по полі церковна про

цесія з коругвами, а священик освячував озимини. Люди 

зривали по кілька бадильок і клали собі до молитвенників. 

Потім цю озимину святили у каплиці. Смажену на маслі, її 

вживали для лікування болючих місць на тілі. (321) 
у Пор а ч і освячували озимини і подібний спосіб вжи

вання, як у Дрениці, мали через два дні - 8 травня, в день 
євангеліста Марка. 

УСт а ш к і в ц я х на Юрія нічого не робили, тому що 

колись давно у той день прийшла велика буря і великі зли

ви, ЩО знищило ве,сь врожай. (322) 
З днем Юрія тісно пов'язаний і перший вигін худоби на 

поле. Тоді, коли пастухи перший раз гнали на поле корови, 

господиня брала свячене зілля й свячену воду, три рази об

ходила корову доокола, обкурювала її і освячувала. Потім 

у римокатоликів Юрій не претендує на місце святих. Папа Іван ХХІІ 

визнав Юрія міфічною постатею і виключив його з реєстру католицьких 

святих. Юрій залишився тільки у прав()славних і грекокатоликів .. хоч 
останні і підпорядковані Риму. 

]71 Велес (Волос) - давній бог наших предків. У літописному реєстрі ки

ЇВСЬКИХ ідолів його не згадують, але він фігурує в оповіданні про присягу 

907 р. і в угоді Святослава з Цимісхієм 911 р. разом з Перуном: «Да іміїм 
клятву от бога, в його же віруємо, в Перуна і в Волоса, скотья бога ... » 

(М. Грушевський, Історія України-Руси. І,. стор. 32{}-321). 
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на сокиру клала замкнену колодку, а на неІ пару ярих ву-
• "-' v· • 

ГЛИКІВ І все несла ПІД стаинянии ПОРІГ, а ПОТІМ понад те ви-

пускала із стайні корову. При ЦЬОМУ примовляла: «ЖеБЬІ 

ШЬІткійзвірині БЬІЛИ заМКНУТЬІ ПЬІСКЬІ од МОЙОЙ КОРОВЬІ». 

Потім зав'язувала коровам у хвости червону ВОЛОЧКУ, а 

жереб'ятку завішува,ла на шию китайку з волочок різного 

кольору. Першого ДНЯ з коровами на поле йшли самі го

сподині, щоб не прийшли босорки і не відібрали молоко. 

(323) 
у Г а в ран Ц і, коли на Юрія перший раз виганяли К.ОРО-

• • у. v • 

ви на поле, ПІД ПОРІГ стаии} клали варене яице І колодку, 

через які переганяли корови, щоб вовки мали замкнуті 

писки від них. Потім на подвір'ї тим вареним яйцем глади

ли корову по хребті, щоб вона була гладенькою по цілий 

рік. Яйце давали пастухові на поле як мериндю. (324) 
УКр а с ном У Б род і, коли на Юрія перший раз вига-

, .. . . 
няли на поле корови, прив язували ІМ дО ХВОСТІВ чеРВОНІ 

ганчірки, щоб коровам не сталося «3 оч» (пристрічення) 
і щоб вони влітку не мочились кров~ю. При тім приповіда

ли: «ЖеБЬІ на тобі не БЬІJІО веце червеного, лем TiBKO~ як 

Є червеного!» (325) 
Перший раз у Юріїв день корови виганяли на поле тому, 

щоб вони поспасали Юрієву росу, яка, за повір "ям, мала ці

лющу, лікувальну силу, а тому й корови будуть по цілий 

рік здорові. Люди в той ранок також збирали росу, щоб се

бе лікувати. 

Корів можна було виганяти на поле і до Юрія, але по

одинці, кожний свої корови окремо. Але тоді той, хто був 

з коровами на полі, не смів співати, свистіти, ляскати бато

гом або трубити на трубі, щоб не звернути на себе увагу 

60СОРОК, які тоді ходили по полі. (326) 
Немало звичаїв було і в пастухів. На полі всюди біля по

тічків жовтіло латаття. З НЬОГО пастухи на Юрія плели він

ки для своїх корів. Жовті вінки прив'язували коровам на 

чоло, щоб ЇМ не сталося «3 ач», щоб не дістали «пристріт». 

Коли корова приносила з поля додому цілий вінок, госпо

ДИНЯ відразу його знімала, сікла й давала з'їсти корові, щоб 
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вона по цілий рік мала жовте молоко .. як латаття. Коли ко-. . . , 
РОВІ ВІНОК розпався, така корова, за ПОВІР ям, мала скоро 

здохнути. Коли пастухи поверталися з поля додому, люди 

виходили на дорогу й поливали пастухів водою, щоб ішов 

ДОЩ, коли його буде потрібно навесні. Вдома пастуха че

кав великий баник (пиріг) з сиром'. (327) 
У В а рад Ц і пастухи плели вінки ДЛЯ корів з різного зіл

ля, щоб корови мали таке молоко, яку міць має зілля. (328) 
УКр и в і й О л ь Ц і пастухи вили вінки з розхідника . 

(329) 
УМи к О В і й пастухи плели вінки лише ДЛЯ ялівок, бо, 

мовляв, «ялівки, як дівки» - і ЇМ треба парадитися. (330) 
у Пуд гор о Д і, коли хлопці-пастухи приганяли корів 

додому, вішали на себе коров'ячі дзвінки й, бігаючи по се-. 
ЛІ, вигукували: 

коравы� ДО села, 

БОСОРКЬІ ДО Діла!372 (330 а) 
Якщо на Юрія було холодно, пастухи розкладали во

гонь, але мусили дбати, щоб худоба не обійшла навколо 

вогню, бо, за повір'ям, вона не годувалася б. Біля вогню 

пастухи виспівували пісеньки про Юрія: 

Не піду за Юру, 

Бо ма злу натуру, 

Лем за Янічка, 

Бо ма РУМ'ЯНИ личка. 

Іде ДЗУРЯ згори ~ 
Лем шє за нім кури, 

Напая конічка 

З мурованей студні. (331) 

у еве тли Ц я х пастухи на Юрія обходили довкола 

свою маргу373 три рази, щоб вона трималася вкупі. Кожний 

пастух мав трубу з волового рога, з якої трубили. (332) 
УКр а с ном У Б род і пастухи (хлопці і дівчата) взаєм

но дразнилися: 

,1.72 Назва поля. 

~7.' Марга - худоба (3 угорської) 
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Дівчата хлопців: 

На Юря, на Юря, 

З'їли хлопці коцуря. 

Хлопці дівчат: 

Др, др - хлопцім СЬІР, 

На Яна, на Яна, 

З'їли дівки барана. 

ДаБЬІ, даБЬІ - дівкам жаБЬІ. (333) 

Якщо пастухи ще до Юрія гнали корів на поле, то як ме

риндю ЇМ давали на поле хліб і масло, щоб корови не губи

ли молоко. Також господині до Юрія збирали зілля - ма

дрянку. Вона, як казали старі ЛЮДИ, вживалася проти вся

ких хвороб. (334) 
На Юрія селянки ходили збирати Юрієве зілля: кровник, 

навратник, шикотульник. Потім У млинці в протилежному 

напрямі мололи зерно і ТОЮ мукою та з дев'ять разів свяче

ною сіллю посипали це зілля та давали ЇСТИ коровам, щоб 

добре доїлися. (335) 
Якщо господині не хотіло сколотитися масло, то на 

дев'ятий день ДО Юрія вона йшла до мочарів шукати жабе

рінку.374 Господиня потім ту жаберінку замішувала у ті-
.. . 

сто, заправлене з млинцева) муки, яку на МЛИНЦІ молола у 

протилежному напрямі. Тістечко клала у стайню під поріг. 

На Юрія його посипала свяченою сіллю і давала з'ЇСТИ ко

рові. (336) 
У Юріїв день проводилось багато чарувань проти босо

рок та інших шкідників. За повір'ям, найбільшу силу бо

сорки мали до Юрія. Тому ДО нього не можна було виганя

ти худобу на поле, щоб босорки не відібрали ~fОЛОКО від . 
КОрІВ. 

Босорки, ЯК люди вірили, скоро вранці йшли за село 

і там за кущами стежили .. коли піде людська худоба перед 

374 Жаберінка - від слова жаберина - жаб'яча ікра. 
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прогоном на пасовища. Тут вони клали під каміння у ган

чірці зав'язану сіль. Коли ~ерез цю сіль переходили чужі 

корови, босорки давали її полизати своїм коровам разом із 

свяченим вівсом, щоб корови давали багато молока. (337) 
В декотрих селах у Юріїв день босорки, очікуючи, куди 

будуть гнати худобу на поле, брали з собою скоро вранці 

бодинки і ЙШЛИ під міст, через який вела дорога на пасови

ще й чекали, поки туди буде йти худоба, щоб чарувати. У 

Ст е р к і в ц я х був такий випадок, що літні чоловіки, коли 
. . '-' . . . 

ПІДІИШЛИ до мосту з коровами, заПрИМІТИЛИ ПІД ним ЖІНОК. 

Гадаючи, що це можуть бути босорки, побігли туди. І дійс

но, тут жінки чупилися з бодинками. Чоловіки розбили ті 

бодинки на тріски. (338) 
Проти босорок селянки мали різні застереження -

античари. Щоб босорка не відібрала молоко, то в день 

Юрія ще перед вигоном худоби на пасовище давали їсти 
v 

коровам коров'янча. 375 Иого терли й посипали свяченою 

сіллю та отрубами. (339) 
В Р У н и н і ввечері перед Юрієм селяни клали перед 

стайняні двері борони зубами наверх, а на них шипшину, 

Lцоб босорка не могла ввійти ДО стайні. Біля дверей близь

ко борін клали дійник з лататтям, щоб босорка їла латат

тя, а не пила молоко. (340) 
У В а лен т і в ц я х вве1.lері перед Юрієм селяни перед 

стайняні двері також клали борони й шипшину. На двері 

стайні крейдою або вапном малювали білий хрест. Інколи 

робили чорний хрест з коломазі, щоб ніяка нечиста сила не 

шкодила худобі. Навколо стайні ще насипали попелу, щоб 

вранці можна було побачити, чи приходили босорки. (341) 
У Пуд гор о Д і «на Дзюря» (Юрія) жінки також клали 

перед стайняні двері борони зубами вгору, на них - ДИКИЙ 

шафран та драка. (342) 
Щоб босорки не могли відібрати молоко від корови, се-. . 

лянки ВОРОЖИЛИ ще заздалеГІДЬ, коли ЯЛІвка ставала пер-

.175 Коров"янча - хлібеня-пошкре6анча, що зі стало з тіста, з якого пекли 
паску. То того тіста мішали всяке зерно. 
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вісткою. 37t1 Коли первістка отелилася. то до її рога завива
ли проскуру Й кусок райського дерева (зілля .. що росте біля 
води). 

Коли первістка на Юрія перший раз йшла на поле.. у 

хвіст їй заплітали червону волочку. Якщо ту волочку КО-. 
рова не стратила на ПОЛІ, а принесла додому, господиня ви-

плітала її ] хвоста і несла посвятити до церкви. Над такою 

коровою, за повір"ям жінок" босорки вже не мали ніякої 

сили. (343) 
У селі Рус ь к е ввечері перед Юрієм, коли С(Jнце вже 

відпочивало .. жінки йшли ДО поля, де були пішники .. Й ви
ривали з них РИТ8ину.377 Вночі підходили 11ід СТ,111няні двері 

босорок (про них У селі знали), клали РИТ8ИНУ перед двері 

на поріг. На двері чіпляли вузлик з черв()ної гаН\lірки" в я

кому була сіль .. глина і вугілля. Коли враНІ{1 б{)с{)рка поба-
~ ~ ~ 

чила на стаиняних дверях червонии ВУЗЛI1К" ()YJ1a J~уже сер-

дита. Вона швидко брала освячену BOД~' і ГL1l)Я\lе вугілля, 

кидала на той вузлик, а потім на лопаті відносила до бере

га. Між тим ті жінки .. що робили чарува.,1J)f,і ПРt)Т~fлїі проти 
босорок .. вдома на стайняні двері стаВl1JІИ nt1p()ljY" залізни

ми зубами вверх .. а на неї колюшку.-,7~ Іlсr1СД двері ще кла
ли лотаїв .. -"'7Ч щоб босорка" якби д()ві Jlа_lася ~ хто ЇЙ це вчи
нив, не могла помститися і щоб B()H~i 11{)їла '3ілля .. а не чуже 
молоко. (344) 
Якщо корові якоїсь жінки відібраJl~1 \'f()Jlt)K()~ а вона здо

гадувалась, к()тра босорка МОГЛё1 l~e зр()бити" то В ночі 

перед Юрієм йшла до стайні тої БС)С()РКl'l" 6рал,} із жолоба 

з-перед її корови кілька cT.e6..rIlfH{)K ciH~l" ] гноїска трохи 

гною і дала своїй корові ЛИЗНУТI1 .. І1РИМОВ.ПSfНJЧИ: «Не беру 

TBOЄ~ лем своє!» (345) 
Декотрі жінки .. якщо Ї~1 не вдавал()ся СКt)Л()ТI1ТИ масло" 

винили в цьому босорок. T()I~i жіНКJ1 в Юріїв день рвали 

~7('I Первістка - Kop<JBa "3 I1СРIUИ~1 Тl' .. IЯТkt )~1. 
\і"1 Р .. 

. . І И ТВ lt на - ~1 ~ рт В а з е ~! л Я . ~ 1111 JJ Н 11 ка (ст с ж " 11 ) . 

\7Х КОЛК)luка - LUJ1ПШИН~\. 

~Ї{. Лотаї - латаття. 
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кропиву, що тяглася крізь пліт. Цю кропиву сікли на стай

няному порозі і три рази примовляли: «Не січу коприву" 
лем тота серце, про KOTpe~M не годна сколотити!» (346) 
Є чимало розповідей про босорки та босорашів, які, ні

би .. вміли прикликати всяку бридоту (змії, жаби), яка ЇМ 
потім наганяла молоко ДО корів. Про один випадок такої 

фантазії згадували у Сук О В і: «Та Бы�B раз Еден таКЬІЙ 

стаРЬІЙ хлоп - ворожы�я-босорош,, што ніч не робив, лем 

ворожы�B із МОЛОКОМ. Раз він на ЮРЯ закликав гу студні 

повно жаб .. ящурів, гадів і ы�шуy Бры�оту •. Ку студні ТОДЬІ 
прыIлаa і єдна дівка. І як віділа ТОТУ БРЬІДОТУ, аж звискла: 

- Діду, та што то робите?! ЧОМ тівко Є ту той БРЬІДО

ТЬІ?! 

ТОТ діДО-ВОРОЖЬІЛЯ акурат тягав воду із студні, і як ВЬІ-. . '-' . . 
тяг, ОДПОВІВ ТІИ ДІВЦІ: 

- Роблю густу зметанку, і СЬІра плясканку .. і діник моло

ка.» (347) 
у зв"язку З днем Юрія люди вірили в різні повір'я. Віри

ли" щО у цей день богиня Весна відкриває небо дощеві, що . . .. ... 
роса має ЦІЛЮЩУ силу І ЩО ТОДІ З зеМЛІ виходять ЗМll та . 
ЯЩІРКИ. 

ДО Юрія не вільно було обходити довкола хату, коли 

в ній г()рів вог()нь, бо В такій хаті, МОВЛЯВ, хв()ріли б на різ

ні хвороби. (348) 
Селяни вірили, що ДО Юрія не можна пити ВОДУ з кри

ниць, бо давно у них люди змивали різні хв()роби: чиряки, 

прищики, виразки тощо. Коли хтось напився б з криниць 

води ще до Юрія" на нього могли б перенестися позмивані 

у криниці хвороби. Але після Юрія .. як вірили селяни, воду 
] криниць можна вже було пити. Той, хто хотів напитися 
ВОДИ, мусив насамперед плюнути до криниці. Якщо слина . . . . 
там РОЗЛІзалася, ТОДІ воду В кr'·tНИЦІ перехрещували 1 пили. 

Але якщо слина у воді не розх();~илася~ воду не пили. Віри

ли" що вода в криниці ще не є t.lиста від хвороб. 

З річок воду ПИЛИ постійно, бо вірили, що вода ()чищу

ється на дев~ятому камені. (349) 
Колодязі були в пошані і в церковному Обряді. Як відо-
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МО, давніше щороку на Вознесіння священик з процесією 

відвідував поля й зупинявся там, де були криниці і освячу-.. 
вав ІХ. 

На Юрія своєрідні звичаї мали й парубки. 

В р У н и н і парубки йшли вночі по селі, заходили до 

будь-якого господаря, витягали з пелевні віз, розбирали 

його і по частинах виносили на стріху хати. Там його знову 

складали. На стріху виносили також KpOCHa~ плуг з колі
щатами, борони, ворота. Коли люди вставали вранці, мали 

з чого насміятися. А господарі кляли, на чім земля стояла .. 
бо самі мусили все зі стріхи зносити вниз. (350) 
В Кра с ном У Б род і парубки приносили з дому повіс-. . . .... 

НЯНІ НИТКИ. ЯКІ ЖІНКИ "аоряли, ЧІПЛЯЛИ ІХ дО ВІКОННИХ paM~ 

а потім тягли нитки від хати до хати, вішаючи їх по вербах, . 
що росли над ПОТОКОМ. та на ІНШИХ деревах в садках, наче 

телефонні дроти, що вранці теж викликали серед людей 

сміх. (351) 
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ВЕСНЯНІ РОБОТИ 

польові роботи 

Польові роботи навесні завершувало сіяння конопель та 

льону_ Останньою пладиною, яка мала бути висіяна навес

ні, була гречка (татарка). 

Коноплі та льон належать до технічних рослин. Селяни 

в минулому звертали ЇМ неабияку увагу. Від них залежало, 

чи буде досить пряжі, щоб наткати полотна. А полотна бу-
'" 

ЛО потрібно ДОСИТЬ багато. Иого треба було на одяг і на по-

душки, на перини і на різні плахти, хлібівки і портки, на мі

хи, цидила, обрушниці, цаністри, на сукання мотузів, шну-. . 
рІВ, штраНГІВ тощо. 

Тому сіяння технічних рослин знаходило своє місце 

і в магічних ворожіннях селян. Жінки у зв'язку з конопля

ми та льоном чарували, як вже згадувалось вище, на Бого

явлення і на пущання. Та ворожили і навесні. 

Сіменець конопель, як правило, сіяли за тиждень до 

Вознесіння. Вірили, що тоді посіяні коноплі будуть великі. 

гарні і не будуть гіляеті. Оскільки Вознесіння належить ДО 

рухомих великодних свят, то «крижовий» тиждень (від сло

ва «крижи» - вознесіння) може припасти деколи і на друг}· 

половину червня. А тоді було б вже запізно сіяти коноплі. 
В декотрих селах сіменець конопель сіяли з плахти, в я

кій на Великдень святили ласку, щоб виросли великі коно

плі. В інших селах сіяли з розсівки, З якої навесні сіяли зер

но. Потім, як прийшло свято Яна (Івана Купали), ДО посі-. . .. 
яних конопель запихали посвячеНІ в церКВІ КОНОПЛІ, ЛІЩИ-

нові галузки та інше посвячене зілля, щоб коноплі були за

хиu~ені від бурі та граду. (352) 
Щоб конопляне прядиво було м'яке, господар, як посіяв . . 

КОНОПЛІ 1 вертався з поля додому, одержував на вечерю 
"риготовлену господинею яєчню. 

Люди вірили, що коноплі будуть великі тоді, коли у зимі 
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із стріхи будуть звисати великі льодяні цомплі. Також ка

зали, що льон буде такий великий, як у літі високо пастуха 

ВКУСИТЬ кліщ. Може його вкусити під коліном - і тоді бу

дуть малі коноплі. Якщо кліщ укусить пастуха під пахвою 

- будуть великі коноплі. (353) 
Коноплі і льон тісно пов'язані з любов'ю сільської моло

ді, КОJ~И вона ще працювала одноосібно. Тоді по полю лу

нали пісні й про коноплі й ЛЬОН. Звичайно про коноплі та . .. . 
льон СПІваЛIf у 8.еснянках-гаІвках, у хрестильних ПІСНЯХ, у 

піснях на Андрія. Коноплі знайдемо у порівняннях (висо

КИЙ, ЯК конопля, тощо). 

Коноплі у хрестильних піснях: 

Конопа, конопа, 

Зелена конопа, 

Не є в Капішові 

Гордого парабка. 

Лем єден сушідів, 
~ . 
1 тот на неДІЛЮ, 
Коли на шя обпече 

Л.еняну кошулю. (354) 

Ліричні пісні про коноплі та льон: 

За ВОДОВ, за воДов, Ішї'м не вы�осла,' 

конопелькы� сіють. Лем матері по пас, 

Ішї'м не вы�осла,' Уж ся на мі біють 
Уж СЯ на мі біють. Паробці - перша клас. 

(355) 

Конопля, конопля, 

Така я ВЬІсока, 

Ей, лене, лене, 

Ей, зелеНЬІЙ лене! 

ЧОМ мі єсь не вы�ос,' 
Холем ВЬІше мене? 

Ей, лем я буду, 

Ей, леночок сушила, 

жеБы� я милому 

Кошульочку ВШЬІла. (357) 

••• 
Дай мі, МИЛЬІЙ боже, 

Великого хлопа. (356) 

••• 
Не буду я, не буду 

ГРУНОЧКЬІ копала, 
Ей, бо БЬІ Я собі 

РУЧКЬІ забабрала! 



Бanадична пісня про льон: 

Посіяли ленику 

Та на загуменику, 

Гей, ВОЛЬ), волы�. 

Ленок ся не вродив, 

Сама конопелька, 

Гей, ВОЛЬІ, ВОЛЬІ. 

На тій конопел ьці 

Золота РЯШИЦJI, 
Гей, ВОЛЬ), ВОЛЬІ. 

Обдзьобують єй 

дріБны� пташенята, 

Гей, ВОЛЬ), волы�. 

Пішли їх, пішли 
Діти зганяти, 

Гей, ВОЛЬ(, волы�. 

Не обдзьобуйте 

Тоту ряшицю, 

Гей, BOnbl, ВОЛЬІ. 

Бо МЬІ маєме 

Люту мачоху, 

Гей, волы�' ВОЛЬ,. 
Та нас буде бити, 

На попіл палити, 

Гей, волы�' ВОЛЬ). (358) 

Сіяння гречки 
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ця рослина походить із Східної Азії. Її, мабуть, сюди 
принесли татари в часі походів на наш край у 1242 р. Чехи 
називають її поганка. Це теж свідчить, що вона походить . . 
ВІД погаНIВ. 

Татарка цвіте білим цвітом. В ЗВ 'язку 3 посівом селяни 

дотримувались спеціальних термінів. Гречку перший раз 
сіяли В 19 тижні після Різдва, тобто десь кінцем травня. 
Щоб застрахуватись у випадку неуспіху з першого сіяння, 

хлібороби здійснювали другий посів у 21 тижні після Різ
два, а третій раз сіяли в 23 тижні, що припадало десь на кі
нець червня. Досвідчені селяни, з набутим довгорічним . . 
ДОСВІДОМ, казали, що гречка, ПОСІяна у вищенаведених 

агротехнічних термінах, виросте рясною: буде мати повне 

зерно. До цих термінів посіву гречки, як говорять хліборо

би, прийшлось на підставі довгорічних спостережень: . .. ... . 
гречка ДОЗРІває ПІЗНІше, НІЖ ІНШІ зеРНОВІ культури, коли 

вже не така спека. Якби гречку сіяли раніше, ніж у наведе
них термінах, то ЇЇ колосся сонце спалило б «на червени

ЦЮ» - цвіт почервонів би, і зерно гречки не виросло б. 
(359) 
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Якби гречку сіяли у парні тижні - У 18-й, 20-й і 22-й -
після Різдва, то вона не вродилась би - пішла б ДО цвіту, 
бо ці тижні «цвітні». (360) 
Якщо селяни сіяли гречку в інших термінах, ніж у вище 

наведених, починаючи 19-м тижнем після Різдва, то вона, 

хоч і вродилась би і виросла, та ЇЇ випили б птахи. (361) 
Та й сіяння гречки мало бути відповідне до її зросту. 

Гречка, як відомо, колоситься нашироко, тому сіяння її зе

рен мало б бути рідким. Щоб знати, як рідко сіяти, селяни 
встановили собі «мірку»: сіяти треба так рідко, щоб чоти

ри зерна гречки приблизно вмістилися під капелюхом. 
(362) 
Гречка дуже здорова, смачна пожива. З гречаної муки 

з домішкою пшеничної варили смачні вареники з сиром, 

попиті підсмаженою на маслі цибулькою. Такі вареники у 

лемків були святковою стравою. Їх варили тільки в неді
лю. 

Гречку, як рослину, знаходимо в народних піснях: 

А на горі татарочка, Татарочка квітне, 

Шувна моя фраїрочка. Не ходь до нас, Митре. 

Шувна, шувна, бо є біла, Лем ТЬІ ПрЬІЙДЬ, Андрію, 

По татарці фурт ходила. (363) Дам ті розмарію. (364) 

Домашні роботи 

Господині навесні мали багато домашньої роботи навко

ло обійстя. Вони садовили курей, гусей, качок, садили ци

бульки, вирошували розсаду капусти, кольрабі (яке нази
вали карпелі) , садили картоплю. Господині старалися, 
щоб мати порівняно до їх господарства досить курей, бо 

лише за яйця бідні селяни могли купити необхідні речі ДЛЯ 

прожиття: сіль, нафту, сірники. Гусей годували, щоб мати 

пір'я на подушки і перини. Та й м'ясо з курей чи гусей рідко 

коли їли. Їх продавали переважно жидам, щоб сторгувати 
якусь монету для покриття необхідних витрат: на купівлю 

одягу для дітей, заплачення данини тощо. Щоб мати багато 
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, . , 
ЯЄЦЬ, М яса, ПІР я, селянки, коли садовили домашню птицю 

w • 
на ЯИЦЯ, чималу увагу звертали ВОРОЖІННЮ. 

Насаджування домашньої птиці 

Кури 

Щоб ВИВОДИЛИСЯ самі КУРОЧКИ, господині садовили квоч
ки на курячі ЯЙl~Я виключно у жіночі дні: в середу, п'ятни

цю або в суботу. Найкращим днем для цього вважалась су

бота, бо вона замикає тиждень, тобто в суботу кінчиться 

повний тиждень, і яйця будуть повні - з них вилупляться 

курятка. Жінки вірили, що з ЯЄЦЬ можуть вийти також самі 

когутики, хоч яйця під квочку і були насаджені у жіночі 

дні. Це тоді, коли господиня під квочку підкладала яйця з 

фартуха. Жінки, за повір'ям, мусили вважати, щоб не кла

сти насадові яйця ДО фартуха, але у кошик, опалачку чи 

миску. (365) 
Курей садовили ввечері, бо. вірили, що коли ВИрОСТУТЬ 

великі, скоро біжатимуть·спати. (366) 
Селянки, які себе вважали добрими господинями, висмі

ювали лінивих жінок. що були недбайливі, не садовили 

квочок, щоб мати досить своїх курей, такими каламбура

ми: 

Єдну курочку мала, 

І то шя не несе. 

А чей на ню панбіг 

Ястряба npblHece? (367) 

Гуси 

Селяни хотіли, щоб ЇМ виводились самі гусаки, бо на них 

було більше пір'я і м'яса. Для того гусей садовили у чолові

чі дні: у вівторок і четвер_ У жіночі дні господині садовили 

гусей, бо, мовляв, ці дні пісні, і гусята, виведені з насадки 
8 жіночі дні (середу й п~ятницю) ЙШЛИ б за хробачками, від 

яких би гусята потім хворіли _ (368) 
УКр а с ном У Б род і садовили виключно у суботу: 
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з гусячих ЯЄЦЬ будуть повні зародки, так як є повний ти

ждень від понеділка ДО суботи. (369) 
У Лип о в і й люди садовили гусей тільки у неділю, коли 

ЛЮДИ виходили з церкви, щоб і гусята так виводились, як 

виходять люди: багато. (370) 
В О Р л о ~ і гусей садовили навесні, коли дикі гуси леті

ли із теплих країв на північ. Тоді, мовляв, виведеться бага

то гусят. (371) 
Господині побоювались, що гуска не виведе гусят, коли . . . . 

ДІТИ навеСНІ ще перед КВІТНОЮ неДІлею принесуть у хату 

багнітки (галузки рокити). Багнітки приносили у хату тіль-
. . .. '-' . 

ки у КВІТНУ неДІЛЮ, коли ІХ У цен день святили у церКВІ. 

(372) 
Аби плоди У насаджених яйцях (курячих або гусячих) не 

позавмирали, ГОСПОДИНЯ, коли у селі хтось вмер, скоро бі

гла до квочки або ДО гуски і рушала з яйцями. (373) 
Коли вже з-під КВОЧКИ виходили курята і газдиня їх пер-

\J •• 

шии раз виносила наДВІР в решеТІ, закривала ОЧІ 1, стиснув-

ши губи, примовляла: «жеБы� так мав ястряб заперті очі і 

замкнутий дзьобак од моїх курят». Після того переступала 

поріг з курятами і випускала їх на подвір'я. (374) 
УГр и н ч и ш о в і маленьких, 2-3-тижневих курят, ви

носили через поріг із зажмуреними очима, щоб яструб не 

бачив курят і їх не вкрав. Господиня виносила курят на по

двір'я тільки у п'ятницю, бо, МОВЛЯВ, п'ятниця пісна 

і яструб не буде мати на курят оскомину (апетит). (375) 

Сіяння і садіння городини 

Селяни, готуючись сіяти насіння городини, пригадували .. .. , 
ВОРОЖІННЯ ще з РІЗДВЯНИХ СВЯТ, коли І яке СІМ я можна з у-

спіхом висівати чи садити. Вони також мали свої «агротех

нічні терміни» садіння огірків. Це були довгорічні звичаї, . ... 
ЯКІ мама передавала ДОНЬЦІ, СУСІдка радила СУСІДЦІ, І так 

все передавалось далі. І тут теж грали свою роль жіночі 

або чоловічі дні. Наприклад, насіння капусти сіяли ви-
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ключно У жіночі дні: в середу або п'ятницю. Сіяли дуже за
вчасу, ще до снігової юхи. (376) 
Коли навесні декому не сходив восени посаджений час

ник, люди вірили, що він був посаджений на місці, де селя

нин з чимось згрішив: бив там свою жінку або худобину, 

приніс вкрадену річ і там поклав або на тому місці фальши

во присягав. Люди казали: «На грішному місці часнок не 

буде рости». (377) 

Садіння огірків 

Бідні селяни не знали, що традиційне насіння огірків (не 

гібридне) родило тільки на кожному шостому цвіті. ВОНИ 

не знали, що більший врожай огірків буде тоді, коли їх бу

дуть щепити за кожним четвертим або п'ятим листом. Во

ни не знали, не читали, бо і грошей не було ДЛЯ покупки 

потрібних книг. Не слідкували, щоб хоч з практики садів

ників дещо довідатись про вирощування огірків. Замість 

того бідні, темні селяни багато часу марнували на ворожін

ня. 

УКр а с ном У Б род і дехто садив огірки тільки у поне

ділок, щоб вони скоро зав'язувались, бо понеділок є пер

шим днем у тижні. (378) 
Інші жінки у тому самому селі садили огірки у вівторок, 

бо казали: «ОГУРКЬІ треба садити у вівторок, бо на першо
му квіті буде угорок». (379) 
Дехто уКр а с ном)' Б род і ще кидав до угорчини ста

рі розірвані путнаки, якими путали коней на полі, щоб «пу

талися», тобто в'язалися огірки. (380) 
В інших селах жінки вибирали собі точні терміни, коли 

треба садити огірки. Так, наприклад, у селі Лип о в а на 

садіння огірків вибирали 9-те травня. (381) 
у Л і 8 О в-і термін садіння огірків був 13-те і 14-те трав

ня. (382) 
Та в переважній більшості сіл огірки садили після трьох 

змерзлих: Панкратія, Серватія та Боніфатія, імена яких 
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припадали на 12, 13 і 14 травня. Після того вже сміло сади
ли огірки, бо вже минули в~сняні приморозки. 

Домашні весняні роботи на городах деколи супроводжу

вались і дотепними жартами. Коли кури розгрібали вже за-. . '" . 
СІЯНІ грядки, а понад куреи леТІла ворона, кракаючи: 

«Каррррр, карррррр ... », ТО старі люди, які володіли ма

дярською мовою, насміхалися: «Бачите, і ворона кричить 

на кури по-маДЯРСЬКЬІ, же роблять шкоду». Бо «кар» по

мадярськи - шкода. (383) 

lНІПівесняніроботи 

Крім вище наведених весняних польових і домашніх ро

біт ще були роботи громадські, які проводилися щорічно: 

ремонт польових доріг, дерев'яних мостиків, городження 

суток380 - передусім від доріг або від пасовищ, куди йшла 

худоба. Про спільні весняні роботи публічно давав знати 

сільський бубнар. 

38() Сутка - огорожа, пліт проти своєї землі. 
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96. Юлія ФІЛЯК, 44-річ., Кожухівцї, 7. 5. 1963 р. 
97. Марія ГВОЗД, 51-річ., Нижня Писана, 5. 2. 1965 р. 
98. Йосиф МУЧИЧКА. 58-річ., Красний Брід. 13. 9. 1962 р. 
99. Марія ГВОЗД, 51-річ.~ Нижня Писана, 5.2.1965 р. 

100. Ганна СОВИЧ, 64-ріЧ. t Руська Воля на Попраді, 1 З. 1. 
1965 р. 
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101. Терезія ШУЄТ, 61-річ., Орлів, 17.2.1965 р. 
102. Олена ВРАБЕЛЬ, 54-річ., Чирч, 2. 8. 1963 р. 
103. Юлія КУБАС, 70-річ., Обручне, 13. 1. 1965 р. 
104. Марія ШУФЛІТ, 41-річ., Ганигівці, 18. 2. 1965 р. 
105. Альжбета МДЙТІН, 66-річ., Дрениця, 9. 2. 1965 р. 
106. Верона СМЕРЕК, 57-річ., Олейніков, 26. 1. 1965 р. 
107. Ганна ПАВЛИЧКО, 56-річ., Кийов, 24. 5. 1965 р. 
108. Олена ЛАЗаР, 46-річ., Шариське Ястраб'є, 7.2. 1965 р. 
109. Марія ЄНЧИК, 4З-річ., Гринчишів, 18. 6. 1963 р. 
110. Ганна КАШПДР, 50-річ., Ториски, ЗО. З. 1965 р. 
111. Стефан тимур д, 66-річ., Баранє, 16. 1. 1965 р. 
112. Катерина ТРУГДН, 69-річ., Завадка на Спиші, 1962 р. 
11 З. Альжбета ЗАКУТНЯ, 31-річ., Койшов, 24. 8. 1963 р. 
114. Ганна БРИНДА, 51-річ., Ольшавиця, 24. 11. 1965 р. 
115. Іван ФРАНКО, 50-річ., Порач, 23. 3. 1965 р. 
116. Юлія ПАНЧУРА, 79-річ., Красний БріД, 1980 р. 
117. Запис Ганни ТДПТИЧ з Чабин. 
117а. Іван ФРАНКО, 50-річ., Порач, 23. 3. 1965 р. 
118. Марія ТЕРКУЛИЧ, б8-річ., 7. З. 1961 р. 

119. Михайло КОПЧИК, Баєрівці, 4. 7. 1963 р. 
120. Олена ВРАБЕЛЬ, 54-річ., Чирч. 9. 4. 1963 р. 
121. Запис Ганни ТАПТИЧ від Ганни ПЕТРУШ, 80-річ., Олька, 15. 

7. 1971 р. 
122. Запис Ганни ТДПТИЧ, Ча6ини. Запам'ятане з дитинства. 
123. Марія СОПКО, 62-річ.~ Красний БріД, 9. 4. 1963 р. 
124. Петро КУЧЕЧКА, 94-річ., Стебник, 11. 4. 1963 р. , 

125. Ганна КОЦУР, 15-річ., Варадка, 2. 8.1962 р. 
126. Запис Ганни ТДПТИЧ, Чабини. Запам'ятане з дитинства. 
127. Анастасія МЕДВІДЬ, 51-річ., Палата, 4.10.1963 р. 
128. Христина ГАВУЛД, ЗО-річ., Руська Паруба (Габура), 1965 р. 
129. Ганна коцур, 15-річ., 8арадка, 1. 8. 1962 р. 
130. Марія ЛЕНАРД, 50-річ., Красний БріД, 19. 9. 1963 р. 
131. Стефан ШУГ ДЙДА, 52-річ., Пудгородь, 10. 9. 1963 р. 
132. Михайло МОШОРЯК, ВО-річ., з Светлиці. Записане у лікарні 

у Меджилабірцях, 6. 3. 1980 р. 
1 ЗЗа Марія ДАНЧО, 7З-річ, Суха, 2. 1. 1962 р. 
134. Марія ГАВРИШ, 64-річ., Регетівка, 11.7.1962 р. 
135. Подав Едвард АШЕШВАНТЕР з Красного Броду, учень ІІІ 

класу горожанської школи, Пряшів, ссПоДкарпатська Русь», 

1929 р. 
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136. Подав Петро ЛДПУТКА з Фіяша, уч. ІІІ кл. гор. ШКОЛИ, Пря

шів, «Под. Русь», 1929 р. 
137. Подав Василь РУДИЙ з Ладомирової, уч. ІІІ кл. гор. ШКОЛИ, 

Пряшів, «Под. РУСЬ», 1929 р. 
138. Запис Ганни Т ДПТИЧ, Чабини. Запам'ятане з дитинства. 
1 З9. Подав Йосиф ПОПОВЕЦЬ з Дубової, уч. ІІІ кл. гор. ШКОЛИ, 

Пряшів, «Под. РУСЬ», 1929 р. 
140. Запис Ганни ТДПТИЧ, Чабини. 3апам'ятане з дитинства. 
141. Михайло МОШОРЯК, ВО-річ., з Светлиць. Записане у лікар

ні у Меджилабірцях, 6. З. 1980 р. 
142. Христина ГАВУЛА, 30-річ., Руська Поруба (Габура), 1965 р. 

v 

143. Запис Ганни ТАПТИЧ від Гании СОЛЕИ, 77-річ., Чабини, 
26. 7. 1971 р. 

144. Запис Ганни ТАПТИЧ від Івана ГАБАЛЯ, 61-річ., Валентівці, 
13.7.1971 р. 

145. Запис Ганни ТАПТИЧ від Ганни ПЕТРУШ, ВО-річ., Олька, 15. 
7.1971 р. 

146. Запис Ганни Т ДПТИЧ, Чабини. Запам' ятане 3 дитинства. 

147. Подав Йосиф попаВЕЦЬ з Дубової, уч. 111 кл, гор. школи, 
Пряші в, « Под. Русь», 1929 р. 

148. Подав Петро ЛДПУТКД з Фіяша, уч. ІІІ кл. гор. школи, Пря

шів, «Под. Русь», 1929 р. 
149. Подав Стефан ШКОВРАН з Дрениці, уч. ІІІ кл. гор. школи, 

Пряшів, « Под. Русь», 1929 р. 
150. Подав Йосиф КОСТЬ з Вишнього Орлика, уч. ІІІ кл. гор. 

школи, Пряшів, « Под. Русь», 1929 р. 
151. Ганна ПДПІЯК, 67-річ., Красний БріД, 10. 10. 1962 р. 
152. Марія ЛЕНАРД, 49-річ., Красний БріД, 1961 р. 
153. Запис Ганни ТАПТИЧ від Ганни КЕШИ, БО-річ., Чабини, 16. 

1.1971 р. 
154. Ганна ГУЛА, 44-річ., Грибів, 7. 6. 196З р. 
155. Марія ЄНЧИК, 4З-річ., Гринчишів, 18. 6. 1963 р. 
156. Андрій КОВАЧ, З6-річ., Пряшів (Рокитівці), 1964 р. 
157. Ганна Бучка, 57-річ., 3авадка на Спиші, ЗО. З. 1965 р. 
157а. Ганна ПЕТРИК, 50-річ., Медзибродє, 1963 р. 
158. Ганна КАШПАР, 50-річ., Ториски, ЗО. з. 1965 р. 
159. Катерина ПАВЛИЧКО, 24-річ., Нижні Репаші, ЗО. З. 1965 р. 
160. Альжбета ЗДКУТЯНСЬКА, 31-річ., Койшов, 24. 8. 1963 р. 

w 

161. Іван СЛУТИИ, 75-річ., Гостовиці. Записане у лікарні на Під-

скалці, Гуменне, 7. 1. 1972 р. 
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162. Стефан ШТЕНКА, 48-річ., Габура, 2.8. 1963 р. 
163. Ганна ПРЕКСТА, Регетівка. 11. 7. 1962 р. 
164. Ганна ДРУГА, 68-річ., Красний БріД, 18. З. 1968 р. 
165. Єва МАСТИК, 44-річ., Красний БріД, 5. 12. 1963 р. 
166. Подав Едвард ДШЕШВДНТЕР з Красного Броду, уч. ІІІ кл. 

гор. школи у Пряшеві, «Под. РУСЬ», 1929 р. 
167. Михайло СТДРДНКА, 64-річ., Гостовиці. Записане у лікарні 

на ПідскалЦі, Гуменне, 12. 1. 1972 р. 
168. Ганна ДОБДд, 45-річ., Красний БріД, 1960 р. 
169. Подав Петро ЛДПУТКД з Фіяша, уч. ІІІ кл. гор. школи у Пря

шеві, « Под. Русь), 1929 р. 
170. Подав Йосиф ПОПОВЕЦЬ з Дубової, уч. ІІІ кл. гор. школи у 

ПряшеВі, «Под. РУСЬ), 1929 р. 
171. Анастасія МЕДВІДЬ, 61-річ., Палата, 4. 9. 1973 р. 
172. Запис Ганни ТДПТИЧ, Чабини. Запам'ятане з дитинства. 
173. Подав Йосиф КОСТЬ з Вишнього Орлика, уч. ІІІ кл. гор. 

школи у ПряшеВі, «Под. РУСЬ)), 1929 р. 
174. Олена ЧИЧВАК, 63-річ., Рокитівці, 13. 11. 1968 р. 
175. Ганна БЕЙДд, 62-річ., Суків, 1958 р. 
176. Марія ЯКУБ, ЗО-річ., Мальцов, 1970 р. 
177. Подав Йосиф КОСТЬ з Вишнього Орлика, уч. ІІІ кл. гор. 

школи у Пряшеві, <сПод. РУСЬ», 1929 р. 
178. Подав Георгій П'ЄЩАК з Великого Липника, уч. ІІІ кл. гор. 

школи у ПряшеВі, «Под. Русь)), 1929 р. 
179. Микола СТАРДНКА, 64-річ., Гостовиці. Записане у лікарні 

на Підскалці, Гуменне, 12. 1. 1972 р. 
180. днастасія ПРЕКСТА, Регетівка, 11. 7. 1962 р. 
181. Подав Йосиф ПОПОВЕЦЬ з Дубової, уч. ІІІ кл. гор. школи 

у ПряшеВі, «Под. Русь»), 1929 р. 
182. Юрій ДЖМУРА, 87-річ., Лівів, 12.8.1963 р. 
183. Подав Едвард АШЕШВАНТЕР з Красного Броду, уч. ІІІ кл. 

гор. школи у ПряшеВі, «Под. РУСЬ»), 1929 р. 
184. Подав Микола ГЛАДИШ з Чирча, уч. ІІІ кл. гор. школи у 

Пряшеві, «Под. РУСЬ)), 1929 р. 
185. Марія СОЛЯНЧИН, Пухні, 21. 6. 1962 р. 
186. Катерина БРИНЦЬО, 61-річ., Нижні Репаші, 25. 7. 1962 р. 
187. Юлія фуч, 44"річ., Красний Брід, 18.8.1966 р. 
188. Олена РЕГУЛА, 65-річ., Рунина, 7. 2. 1961 р. 
189. Подав Стефан шковрдн з Дрениці, уч. ІІІ кл. гор. школи 

у ПряшеВі. « Под. Русь)), 1929 р. 
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190. Марія ГАВРИШ, 54-річ., Регетівка, 2. 7.1965 р. 
191. Марія МУМАК, З6-річ., Завада, 1963 р. 
192. Марія КАРАС, вО-річ., Светлиці, З. 11. 1981 р. 

193. Запис Ганни ТАПТИЧ від Марії СОТАК, 71-річ., Валентівці, 
19. 4. 1971 р. 

194. Марія КАРАС, 60-річ., Светлиці, З. 11. 1981 р. 

195. Ганна ДОБДА, 54-річ., Красний БріД, 1960 р. 
196. Запис Юрія КОСТЮКА від Ганни ТИШКО, 18-річ., Крайня 

Порубка, 1948 р. . 
197. Запис КОСТЮК, Лабірська долина. 
198. Запис Юрія КОСТЮКА від Варвари ГУ3АН, 50-річ., Вирава, 

1950 р. 
199. Запис Андрія ДУЛЕБИ від Марії ПАНЧИШИН, Старина, 

1972 р. 
200. Запис МЕЛЬНИК-ПДПОУШКОВА від Ганни ЯБУР, Стащин, 

1928 р. 
201. Катерина КУХАР, 88-річ., Гелцманівці, 20. 7. 1962 р. 
202. Альжбета РЕФЕРИЧ, 42-річ., Собош, 1962 р. 
203. Альжбета РЕФЕРИЧ, 42-річ., Собош, 1962 р. 
204. Альжбета РЕФЕРИЧ, 42-річ., Собош, 1962 р. 
205. Ганна ДОБДА, 45-річ., Красний БріД, 1960 р. 
206. Ганна ГАЛЧАК, 46-річ., МеДжилабірці, 1974 р. 
207. Марія РОГАЧ, 42-річ., Красний БріД, 1982 р. 
208. Ганна ДРУГА, 62-річ., Красний БріД, з. 7. 1962 р. 
209. Петро СУХИЙ, ВО-річ., Ольшавиця, 10. 2. 1965 р. 
210. Запис Юрія ЦИМБОРИ від Олени ПАЛИВОДИ, 59-річ., Убля, 

1954 р. 
211. Запис Андрія ДУЛЕБИ від Юрка КОЛИНЧАКА, Старина, 

1962 р. 
212. Запис Юрія ЦИМБОРИ від Олени ПАЛИВОДИ, 59-річ., Убля, 

1954 р. 
213. Марія ГАВРИШ, 54-річ., Регетівка, 11.7.1962 р. 
214. Паспортизація відсутня. 
215. Запис Ганни ТАПТИЧ від Марії СОТАК, 71-річ., Валентівці, 

19.4.1971 р. 
216. Юлія ШТЕНКО, 63-річ., Видрань, 18. 5. 1968 р. 
217. Олена РУДА, 62-річ., 8апеник, 1. 2. 1965 р. 
218. Ганна ДУРКОТ, 54-річ., Руське, 26. 2. 1961 р. 
219. Павло ВАСЬКО, 43-річ., Руське, 26. 2. 1961 р. 
220. Юлія ПАНЧУРА, 72-річ., Красний БріД, 1975 р. 
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289. Олена дзян, 63-річ., Красний БріД, 1967 р. 
290. Запис Ганни ТАПТИЧ від Олени САЛАК, 49-річ., Валентівці, 

8. 7. 1971 р. 

291. Запис Ганни ТДПТИЧ від Марії ГЛАДоник, 67-річ., Микова, 
2.4. 1971 р. 

292. Юлія ПДНЧУРА, 62-річ., Красний Брід, 1963 р. 
293. Запис Юрія КОСТЮКА, Лабірська долина. 
294. Олена дзян, 63-річ., Красний БріД, 1967 р. 
295. Олена дзян, 63-річ., Красний БріД, 1967 р. 
296. Олена дзян, 63-річ., Красний БріД, 1967 р. 
297. Запис Юрія КОСТЮКА з Стриговець. 
298. Ганна СТЕЗДР, 68-річ., Крива Олька, 28. 8. 1962 р. 
299. Марія МАТІЙ, 76-річ., Чертіжне, 1980 р. 
300. Запис Юрія КОСТЮКА, Лабірська долина. 
301. Марія ЛЕНАРТ, 50-річ., Красний БріД, 1963 р. 
302. Запис Юрія КОСТЮКА, Ла6ірська долина. 
303. Запис Ганни ТДПТИЧ від Ганни МИГАЛЬ, 66-річ., Капішова, 

1965 р. 
304. Подав Микола ГЛАДИШ з Чирча, уч. ІІІ кл. гор. школи У Пря

шеві, «Под. РУСЬ», 1929 р. 
305. Олена дзян, 63-річ., Красний БріД, 1967 р. 
З06. Запис Юрія ЦИМБОРИ від 3узани ФУРМАН, 76-річ., Шапи

нець, 1956 р. 
307. Ганна СЕМАН, 56-річ., Словінки, 28. З. 1962 р. 
З08. Запис Ганни тдптич від Марії ЗДВАДСЬКОЇ-ШДНДАР, 62-

річ., Микова, 1963 р. 
309. Юлія дзян, 84-річ., Красний Брід, 1953 р. 
310. Запис Андрія ДУЛЕБИ від Катерини КАПИТУЛИ, Іновець, 

1973 р. 
311. Юлія ДЗЯН, 84-річ., Красний БріД, 1953 р. 
312. Марія ГРИБОВСЬКА, 88-річ., БенядиківЦі, 20. 7. 1962 р. 
313. Марія МАТІЙ, 76-річ., Чертіжне, 1980 р. 
314. Подав Микола ГЛАДИШ з Чирча, уч. ІІІ кл. гор. школи у Пря-

шеві І «Под. Русь», 1929 р. 
315. Марія СУРМДЙ, 76-річ. 
316. Ганна ЩЕРБА, 40-річ., Гавранець, З. 2. 1965 р. 
317. Федір ПУРДЕШ, 75-річ., Нижній Мирошів, 6. 8. 1980 р. 
318. Запис Юрія КОСТЮКА від Анастасії КОКОШ, 63-річ., Бехе

рів, 1948 р. 
319. Запис Ганни ТДПТИЧ, Чабини. Запам'ятане з дитинства. 
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320. Ганна СЕМАН, 56-річ., Словінки, 28. з. 1962 р. 
321. Марія ОЛЕЯР, 76-річ., Дрениця, 9. 2. 1965 р. 
322. Якуб ЛАКАТА, в5-річ., Сташківцї, 1963 р. 
323. Запис Ганни ТАПТИЧ, Ча6ини. Запам'ятане з дитинства. 
324. Ганна ЩЕРБА, 40-річ., Гавранець, 4. 2. 1965 р. 

w ~ 

325. Юлія ШМДИДА, З8-річ., Красний БріД, 2. 3. 1962 р. 
326. Ганна ДУРКОТ, 54-річ., Руське, 27 .. 1961 р. 

327. Юлія ШМДЙДА, 3В-річ., Красний БріД, 2. з. 1962 р. 
328. Ганна КОЦУР, 15-річ., Варадка, 2.8. 1962 р. 
329. Ганна МЕЛЬНИЧАК, 27-річ., Олька, 4. 9. 1963 р. 
330. Запис Ганни ТАПТИЧ з Микової. 
ЗЗОа. Зузана КАЧУРИК, 40-річ., Пудгородь, 5. 5. 1965 р. 
331. Юрій ПАВЛИК, 61-річ., Нижні Репаші, зо. 2. 1965 р. 
332. Михайло МОШОРЯК, 78-річ., Светлиці. Записане у лікарні 

в Меджилабірцях, 9. з. 1980 р. 
333. Олена ДЗЯН, б3-річ., Красний БріД, 1967 р. 
334. Олена ДЗЯН, 63-річ., Красний БріД, 1967 р. 
335. Запис Ганни ТАПТИЧ від Гани СОЛЕЙ, 77-річ., Чабини, 26. 

7. 1961 р. 
336. Запис Ганни ТАПТИЧ від Ганни СОЛЕЙ, 77-річ., Чабини, 26. 

7. 1961 р. 
337. Запис Ганни ТДПТИЧ від 3узани РАБДЙДИ, 55-річ., 8ален

тівці, 7. 4. 1971 р. 
338. Михайло БУРЦИН, 78-річ., Стерківці, 1982 р. 
339. Запис Ганни ТАПТИЧ від Ганни СОЛЕЙ, 77-річ., Чабини, 26. 

7. 1961 р. 
340. Олена ЧЕРНЕГА, 6З-річ., Рунина, 7. 2. 1961 р. 

341. Запис Ганни ТАПТИЧ від Зузани РАБАЙДИ, 55-річ., Вален-
тівці, 7. 4. 1971 р. 

342. Зузана КАЧУРИК, 40-річ., Пудгородь, 5. 5. 1965 р. 
343. raHHa БЕЙДА, 65-річ., Суків, 1947 р. 
344. Ганна ДУРКОТ, 54-річ., Руське, 26. 1. 1961 р. 
345. Ганна ГРИБ, 74-річ., Збійне, 1 з. 11. 1975 р. 
346. Запис Ганни ТДПТИЧ від Ганни СОЛЕЙ, 77-річ., Чабини, 26. 

7. 1961 р. 

347. Ганна БЕЙДА, 65-річ., Суків, 1947 р. 
348. Олена ДЗЯН, 63-річ., Красний БріД, 1967 р. 
349. Запис Ганни ТАПТИЧ від Ганни ГАБАЛЬ, 61-річ., Валентівці, 

з. 7.1971 р. 
350. Олена ЧЕРНЕГА, 53-річ., Рунина, 7.2. 1961 р. 
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351. Олена ДЗЯН, 63-річ .. Красний БріД, 1967 р. 
352. Ганна РІЖКО, 70-річ., Довгуня, 2. з. 1965 р. 
353. Ганна ЩЕРБА, 40-річ., Гавранець, 1965 р. 
354. Запис Ганни ТАПТИЧ з Капішової. 
355. Юлія ШМДЙДд, 37-річ., Красний БріД, 15. 10.1961 р. 
356. Юлія СТАРАНКА, 54-річ., Красний БріД, 2. 12. 1964 р. 
357. Іван БОНДРА, 14-річ., Якуб'яни, 15. 8. 1963 р. 
358. АНдРій ЧЕРВЕНЯК, Красний Брід (Вислок, Польща), ,. 9. 

1964 р. 
359. Ганна ДЯБОЛКО. 70-річ., Борів, 18. 12. 1962 р. 
360. Михайло БУБАНЕЦЬ, 46-річ., Кленова. Записане в лікарні 

на Підскалці, Гуменне, 1 з. 1. 1972 р. 
361. Микола ГАНИШИН, 48-річ., Ялова. Записане в лікарні на 

ПідскалЦі. 1 з. 1. 1972 р. 
362. Марія ГЛОГИНЕЦЬ, 49-річ., Красний БріД, 19.6. 1982 р. 
363. Петро ПДНІЯК, 60-річ, Красний БріД, 19. з. 1981 р. 
364. Запис Федора ЛАЗОРИКА з Капішової. 
365. Єва МАСТИК, 42-річ., Красний БріД, 1963 р. 
366. Ева Мастик, 56 річ., Красний БріД, 1977 р. 
367. Ганна ЩЕРБА, 40-річ., Гавранець, 4. 2. 1965 р. 
368. Юрій ДЖМУРД, 87-ріЧ' t Лівів, 12.6. 1963 р. 
369. Юлія ШМДЙДд, ЗВ-річ., Красний БріД, 3. 6. 1963 р. 
370. Ганна ПДВЛУШ, 32-річ., Липова, 9. 6. 1963 р. 
371. Терезія ШУСТ, вО-річ., ОрЛів, 17.2. 1965 р. 
372. Юлія ШМДЙДд, З8-річ., Красний БріД, 13. 6. 1962 р. 
373. Юлія ШМДЙДд, З8-річ., Красний БріД, 17. 7. 1962 р. 
374. Юлія ШМДЙДд, З8-річ., Красний Брід, 17.7. 1962 р. 
375. Марія ЄНЧИК, Гринчиwів, 18. 6. 1963 р. 
376. Олена ЧИХОН, 62-річ., Красний БріД, 28. 4. 1962 р. 
377. Ганна СОПКО, 67-річ., Красний Брід. 1969 р. 
378. Єва МАСТИК, 41-річ., Красний Брід. 1962 р. 
379. Марія ЛИБАК, 42-річ., Красний БріД, 1963 р. 
380. Ганна ЮНАК, 44-річ., Красний БріД, 1963 р. 
381. Ганна ПЕТРУШ, З2-річ., Липова. 9. 4. 1963 р. 
382. Юрій ДЖМУРА, 87-річ., Лівів, 12. 6. 1963 р. 
383. Леон ВИШНЬОВСЬКИЙ, 77-річ., Меджилабірці, 3.5. 1964 р. 
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ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Лемки на Пряшівщині у своїх місцевих говірках мають свої ха

рактерні прикмети і особливості: 

1. Найхарактернішою рисою є буква «ЬІ» .. якою русини відрізня
ЮТЬСЯ від останніх західно-українських племен. Вони говорять 

«Бы�>>,, «ВЬІХОДИВ»; 

2. В декотрих місцевостях замість букви «8» у словах «ХОДИВ», 

«робив» вживають «Л»: «ходил», «робил»; 

3. Замість «В» у словосполученні «правов руков» (на Лабірщині) 
в оруднім відмінку вживають «М» - «правом руком» (на Свиднич

чині) ; 
4. В декотрих північних селах Шариша замість букви «Л» у таких 

словах .. як «робила» вживають «в» - «ходива», «рабива»; 

5. На Снинщині замість букви «і» вживають «у» у таких словах: 
«КУНЬ», «пушов». Від цього тих селян називають «пуйдяками» або 

говорять «на пуйдякох»; 

б. Частка «ся» .. яка у лемківській говірці ставиться перед дієсло-. . .. . 
ВОМ 1 ПlСЛЯ нього У РІЗНИХ МІсцевостях вживається ПО-РІЗНОМУ: «СЯ», 

«са», «ШЯ», «ша», «шьа»; 

7. На Спиші у найзахіднішому українському селі мають сильно 
попольщену особливу вимову в декотрих словах: «зйалуна» (зеле

на), «в'ялики» (великий), «джуфца» (дівчина) .. «цервуна» (черво
на) і т. п.; 

8. В декотрих селах на Лабірщині (Ольшинків) у розмовній, а 
також і у віршованій мові, у слові «вона» випадає «О», і тоді за

МІСТЬ «вона» звучить «вна»; 

9. Також у Красному Броді є кілька слів особливої ВИМОВИ, на
приклад, «тпруту» - кличуть маленьку дитину вийти з хати ку

дись у село; «ТПРУД» - вигукують на худобу або «тпру», КОЛИ зу

пиняють коней. У цих словах при вимовї звуки «п» і «Р» висловлю

ЮТЬСЯ з допомогою хвилювання губ. Це виняткова особливість в . .. .... .. 
Пlвденно-леМКIВСЬКIИ ГОВІРЦІ. 
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