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Передне слово. 

}(ождому чоловтькови треба повна
вати давнину свого кра,·о. Познавати, 
як жили нашть дrьдь1 u nрllд!Ьдьl, чим за
нималися u до~ чого змагалис·я. Что 
доброе чин.илu, а что недоброє. Як вьІ
аьІрала давно наша земля. Як повста
вали г6родьt и села. Я1с боронилися пе-
ред непріятелями? Як будовали церкви 
u манастьzрtь. Як бrьдовали в нeulacmІo 
u як радовалися добру. 

Айбо од наших предкдв ми .много 
добра одержали. Они лиLuили нам зе
млю, на копzр6й робили столrьтями, по
ливаючи єrь своим потом. Нераз еІЬ бо-

• 
ponuлu, п·оливаючи еІЬ своею кровtю, 

абьІ еtь задержати для себе u для нас, 
своих унутсов. Лишили Nам 1tаІІ1ІЬ предки 

, 
городьz u села, церкви u монастьzрrь, 

котргь абудовали своими руками. И кра
сну рус6ку бесrьду, котрою говорили 
мно·го 1nьzсяч ро ко в u не отреклися ~єrь, 

"_. 

хо171ь им нераз еІЬ одоирали u заказовалІJ. 
14 руську народность, котру чужин.цІЬ 
нераз пониж·али, а Ftaм еrь плека·ти u 
поднимати треба. 
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Все те народне добро они держали 
за тьtсяч роков у лють1х часах, у тяж

кой неволть. Ва нього терптьли, айбо не 
давали~ся ворогам. 

Одки можеме знати аа живот на
ших предкдв? Из cmapьzx будов, котрть 
обсталися нам из давньzх часов: зам.-

~ , 
ков, городищ, роавалин, церт<ов, мона-

стЬІров. Из ртьжньrх предметОв, кот
рЬІ.ми хосновалися наLuть прадтьдь1, пе

рехованЬІх або вьzкоnа!lьІх из ве.млІЬ. Из 
..., 

наших cmapЬlx Кhиг u лтьтописеи, де 

нашть прадІЬдьІ роаповrьдали за своє 

житя. Из чужих давнь1х книг u лтьто
писей, де чужІЬ народьz за нас писали. 

А також из народнь1х оповrьдань, 
переказав. Сесть оповrьданя про давнину 
переходили 3 роду на род_, од нянька 

до сь1на, од дтьда до внука. Много их 
обсталося межи народом до тепер. В 
них сам народ каже аа свое житя, аа 

свое добро u бІЬду. 
Сякть переказЬІ за давнrь часьz зобранть 

у сгьй книжочцrь. А позбирали их по се
лах u позаписовали окрем пятьох -
ученики руськоть гимназіть в БереговІЬ. 
ПриймІЬть же щирьtм серце.м сесь труд 
руських дІЬmей ! 
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І. 

Князь Лаборець. 
БОльше як mьlсяч рокдв мииуло од 

того часу, як в У;)Ісгородгь жив князь 
Лаборець. Он володrьв над руським на· 
родом. Ва його часдв прийшли Мадярьz 
из Азіrь. Перейшли чере8 горьz Kapnamьz 
верецьким переходом u ударили на Ру
синдв. Русиньz боронилися, як могли. 
Мадяров много бьІло u они пере.могли 
Русинов. Князя Лаборця убuлu Мадярьz 
над рrькою Свrьржапою Од того часу 
назвали сесю рІЬку Лаборцем, па згадку 
за нещаспого руського князя. А МадярьІ 
~апановалtL на;~ наиLІІМ крае.м. 

1. Князь Лаборець. 
3аписав у сел'Б Драгов'h Map3t.. жупь1 од Федора 

СухарьІ, НttІ\Олай Сухара, у~:rениІ( ІІІ. цл. 

Каже народ, что бь1в раа оден слав
иьІЙ кня3ь Лаборець. Он бЬІв дуже слав
ньІй а ~а народ ду}І<е гадав и любив. 
Зато и люде дуже любили єго. Он и 
свОй край любив. 

Раз люде иаобралися до него на 
одну велику рад}. Прийшли до него. А 
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он tм дав раду. И коли они у него 
бьtли, он 'l>x ду>І<е гостив. Зараз розка
зав своі>м кухаркам, абь1 давали усього 
добра, что напекли. И он і>х красно 
гостив, tли, nили. И они весело гости
лися. 

Но по великОй радости став сум. 
Прийшли Мадярь1 и наnали на Лаборця 
и на вrо войско. И Лаборець из своим 
войском. ду}І<е бь1стро билися, но єму 

с.; 

не стало воиска ~1 тогдь1 <JH загнав ть1х 

ЛЮДеЙ, ЧТО бt)ІЛИ у ІІЬОГОt абЬІ дали 
внати людям, що напали на rtcro МадярЬІ. 
Они дали знати л1одям. Но ДJли знати 
и нашому селови, чтобЬІ ишли битися 
из Мадярами. Но наше село бьІло ище 
мале И МНОГО ПО/\1.()'-ІИ Не М()Г ЛО да ТИ. 

Но І<бльІ<О бьІло леrіньов, yct пбшли. 
И зобралися до У}І<городу и як ишл~-1 

no доро3--11, стр'hтилися из Мадярами. 
Они билися и, я.к легін·Б І<уражнt, ими
лися из ними до битвьІ и убили Мадяров 

Прийшли до Ужгороду, но там уже 
дзвонь1 били, сумно бьJло. Такій великій 
сум бь1в, что навtть тота пташка;. что 
так весело спtвала, 3ажурилася. Звt
дують леrін-t драrовськt, что сумує усьо 
у Ужrородt. І<а}І<уть люде1 ужrород":кt 
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В. ГетруІ< : І<нявь Лаборець у бо~ю в мадяра~и. 



Русиньt, что вороги Русинам приі\шли 
из чужого краю, МадярЬІ, гет убили 
людей тай убили руського князя Ла
борця. И они yct васумовали и велиRим 
сумом запрятали князя Лаборця. 

Двайцять попов му служило 
Трийцять дяков му спtвало. 
Кажуть люде, что ее бьrло дуже давно. 

11. 

Як повставали нашІЬ села? 
По наших горах u noлoн.uftax ходили 

пастьzрrь из стадами На зиму робьzли 
собІЬ caлazutь. А tJз mьzxo салаtuов часто 
сталися села, як Іtам оповrьдае сесь 

переказ: 

2. Село Валашковці>. 
3аписав од Михайла Бубнаша у Валашцовцях 

3емІІл. ж. Юрій ШпильІ<а, ученнІ{ V. 1\Л. 

Та Бог то оден знає, І<оли и хто 
заложив тот валал (село). Небощик мб й 
д-Ед о, най з Богом спочивають, все казали.j 
что тут rрофскВ югасЬІ (вбвчар-Б) пас
ли худобу и овцt. Клали собt колибь1 
и туйка зо з родинома жили. Зо з ть1х 
колиб зробився валал. А знають, в Аме-
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рікой хто купитr, собt nоле и зробиться 
там вал ал, Я І< ій там кличуть "плейс," 
то он має мено о,д першого rаадьт, что 

там прийшов на бь1ваня. Так бьІло и в 
нас, мено першому rазд-Б бьІло Валашко 
тай вал ал од нього прозвали Валашковц-Б. 

А коли тото бьІло? То дес бара 
давно, бо ще як Татарь1 туй нападали, 
то уже бь1в валал. Не знати, чи то 
nравда, што тоть1 Татарь1 мали очи а 
переду и а заду. Лем что з перед них 
бара тяяосо бьІло сІ<рьІтися. Моєй жень1 
покойна бабка повtдали, что tx зас 
бабка скрьІли бьІли своі ді>ти перед 
l''атарами до бочки а сами скрьtлися до 
комина. Прийшов Татарин, знайшов ді>
ти, а они сказали, де с:крьrлися мати. 

Татарин вwтяr матер и забив. У мене 
є стбл, что Татарин зарубав до нього 
мечом, зато небощик нянько казали єrо 
бара хранити. А rlt на ні>м вельо раз 
бьІло Боже Ті>ло. 

Як бь1ли Мадярь1, то наш валал на-
звали Pasztorhegy. 

Добре бь1 нам бьІло туй жити, лем 
что сві>т нам дошками забитЬJй. Не мав
ме дороги. Ht ту на ровень до ужгород
скоt столиці> нt на тот ббк на крайну. 
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ІІІ., 

Нашrь сусrьдь1. 
Русиньz прийшли на Подкарпатску 

Русь изза гор Карпат. 3а горами бьІло 
руське, галицке кNяжество. Тамошнгь 
руськгь кnязть нераз воювали з Мадя
рами. Оден галиtІько-руській князь з 
12. столгьтя назь1вався Ярослав. 3а 
великій розум його назвали ОсмомьІ
слом. Стара руська пrьсня з 12. вrька 
говорить за nього: "Кияже Осмомьrсле! 
Вьzсоко СLІдиш на своим ао~лотоковандм 
престолrь. Подпер mьz горьr угорскrь 
своими желrьзньzм~ полками, засІпупив 

королеви путь, запер Дунаєви ворота. 
ТягарІЬ мечеш понад хмарь1, судьІ су
диш по Дуnаю. Стртьляеш 3 отцrьв
ского престола султандв за землями"-

Ва сего Існяая задержалоt;_я на Под
карпатскОй Руси оповгьданя. Иого розум, 
слава u щасливІЬ боrь представленгь 
так, якбьz князь полеттьв на летючдй 
ладrь до Царгорода, по турецьку кня
зтьвну. По правдІЬ Туркдв 1це тодrь в 
Царгородrь не бьІло, но князь Ярослав 
помагав грецкому цареви боротися а 
Т)'рками. 



3. Летяча лада князя 
Ярослава. 

3аnІJСав од Иваново'h ТатІtнцево'Ь у Беликих Лу1І

І(ах Бер. >К. ВасІJJІЬ 1'"'атІІнець, ytt. V. кл. 

Раз як Ярослав не мав роботьr и си
ді;в собі; у мягкбм фотелt, слуги при
несли ему одну ладу. Он цtкавь1й ст
ворив ладу а лада почала пбдлtтати, 
так що слуІ"'И ледви з~1ержали. 

Тогди В>І\е знав Ярослав, наrцо та 
лада. С·Бв у ладу и поле·гtв у Туреччину, 
у город Царгоро;~. Т'ам доанався, що 
султанова дtвка н замкнена в дуп<е вь1~ 
сокбй турни (вежи), абьr без дозволу 
султана нtхто не видtв єго д·Бвку. 

Ярослав. полетtв на вежу и пол1обив 
д·Бвку и она єго. Она даровала йому 

u ,.., 

золt)ТhІІ-1 перстень, оо думала, що .. r,o 
в бог турецкій. И покликала· свого 
нянька и хотtла сватьбу учинити. Яро
слав хотtв показати Туркам, что он в 
бог. І{упив всякt рtчи, що вь1давали 
исІ<рьІ, полетtв у гору и пустив над 
город. Тогдь1 и народ казав, что то є 
бог турецкій. 

І{нязь полет,l;в у лtс и там лишив 
ладу а сам пошов у город. Як назад 
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вернувся, то не найшов ладь1; бо як 
пущав исІ<рьІ, ~т·<) одна исІ<ра лІ~Ішилася 

и JJaдa агорtла. 

І{нязь вернувся сумиьІЙ на Русь а 
о 

nерстень дарованьІи І-Іосив Д() смерти. 

lV. 

Татарь1. 

Гlеред стьл-tсто рокаА1И, у тринайця
том спzолгьпuо прийІllЛО з АзіJЬ дикое 
племя, ТаІnарьt. Ouu бьzли добрrь вояки, 
бо занималL.tся лutu войн ою. ТяJtско бьІло 
боронитися ОД HllX. r3GOП10 розбили OHll 

войска руських князrьи. Попалили г6-
родьt u села од Києва до Галича u пе-
пейuLли через горь1 на Подкарпатпеку 
Русь. Туй ОІ-Lи п;акож по своему газдо
вали: Убuвали cmapьtx, а Аtолодьlх u 
дтьтей брали в noлou ва невольнuков. 
А пак продавали их як худобу в да
лекгь краtь. Гс5родьz u села палuли, люд
ске майно рабовали u несли у свдй 
край, !(рьzм.ЛІоде. прятали ся перед ними, 
де могли: у nettepьz, у xatL{y, у воду. 

Сяк нападали Татарь1 довгrь часьz на 
нашу вемл1о. Наш народ нааьzвав Та-
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таров також· песьоголовцями. Сесе имя 
взято из повІЬсти за царя Александра. 
кот11ру нaLLL народ знав розповтьдсzти. 

4. Татарь1. 
3аnисав од І<озара Петра ІІЗ Бобовищ Бер. ;купьJ 

Иван Медв'hдь, у•Іеник 11. І(Л. 

В давнЬІх часах, І<оли бьІв татарскіИ 
nоход, нашt бtдн1> Руснаки дуже много 
страдали. Татарь1 нивечили майна, брали 
насильно овц1>, коровь1, свин·Б, rpoшt, 
хлtб и т. д. 

На многих селах, як Н3 примtр го
ворять тутешнt старt люде, что в Тро
стяницях, Пузняковцях, Пацкановt такt 
храбрt бь1ли нашt руськt жонь1, что 
Татар, котрь1х иншак песьоглавцями на
зьІвали, І<очергами, лоnатами, кутачами 

и коцtбами вьІrнали из хиж и не пу
стили tx робити велиІ<у шкоду. 

Cect Татарь1, як то приказують нашt 
старцt, бЬІли дуже нечеснt, злt. об
рослt, бездушнt люде, котрt, не маючи 
серця, убивали и маленьІ<их дtтей. 

Тому, что не бьІло nушоІ<, наші> пра
дtдове оборонялися І<осами, вилами и 
балтами (сокирами), чтобьr не дати себе 
иаrубити злЬJм песьоrлавцям. 
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tlидtвши то, 1'атарьІ в~рну ли ся на
зад на свою рбдну землю, темну Азію. 
Там ище днесь велика часть жив диІ<о. 

5. Татарь1 у За рі> чу. 
Sаписав од Ивана Василинки в Вар13чу Бер. ·ж. 

u u 
Юліи ГалушІ(аи, У1Іениr< ІІІ. •<л. 

Так говорять, ож ТатарЬІ прийшли 
сюдь1 у яри. У нас нааь1вали их песьо
rоловцями, бо І<ажуть, 0)1< такій бьJв у 
них вид як у пса. 

Та коли они прийшли, Зарtча не 
на теперtшнбм мtстt, ай І<оло рtки 
Иршавь1 бьІло. Рі>ка тоrдь1 текла поза За
рtча, и из другого боку тtк мальІй потбІ<. 

Тогдь1 у яри улляла и рtка и по
тОІ<, таІ< что Зар-tча находилося межи 
водов. Но оно стояло на вьІсокбй земли 
та у селt водьІ не бьІло. 

Татарь1 прийtІІли до Сольця, І<отроє 
пусташили и хотtли прийти и до 3а
р1>ча, айбо не мож бьrло позад водьІ. 
Моста не бьІло, бо люде инІ<оли через 
pti<y переходили. 

Из ть1х Ta·t·ap у Сtльци осталися 
якісь як варта и тотt, як вода упала, 
прийшли до Зарtча. 
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Начали бь1ли рабовати, айбо люде 
ВИДtЛИ, ЩО ИХ МЗЛО, В3ЯЛИ МОТЬІКИ И 
){ОСЬІ и гнали их вон из села. Они про
~гивилися и люде -- як стар'В приІ<а

зують - пятьох убили, а дpyrt по
втtІ<али. 

Отt, що повтtкали, приклика.пи 
собt из других м-l;ст Татар и так прий
Іllли опять до Зарtча. Их бьІло много 
и люде у>І{е не смtли битися из ними. 
Они за убить1х пятьох Татар, лятнай
цять людей посtІ<ли на куснички. 
Старt люде говорили, что тотt Та

тарьІ брали вшитко од людей. Як ишли 
геть, наконець ·_·запалили и церков. 

Люде у>І{е не чинили нову церков. 
Ай заото, что им бьІло тяжко жити 
мен<и водами, перенеслися на сесь ббІ< 
рtІ<и. 3аото и село назвалося 3арtча. 

БОльше Татарь1 у нашбм селt не бЬJли. 

б. Татарь1 у Севлющині>. 
Записав од ,Анни СочJ<и в ТеІ(егав'Ь Мар·м. жупьІ 

Адалберт Сич, уч. ІІІ. І{Л. 

Межи горою Севлюскою и горами 
Мармароськими є низина. Є-t в дуже дав
нwх часах покр~вали темнt лtcw. 
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По приході> ТатарОн на Угорщину, 
осталося их кОлька в с~й околиц~. 

Оии жили туй ц-Блком в дикОм ста
ні>. Живилися дикими зві:>рятами. Чо
лові>~ови бьІло небеапечно самому ходити. 

По часах ct. JУВсьІ вь1рубали, людей 
намножилося и Татарбв вь1перли 3 краю. 

7. Як попадя уті>кала од 
песьоголовц1>в. 

Sаписав у cenrh Греблrh Бер. жупьІ од Лихтей Гер-
u 

.миньІ, СочІ<а Иосиф, учеІtИІ< Vtl. І(Л. 

Того часу песьоrоловцt ходили по 
селах людей имаючи. Кого имили, гнали 

А~ u, •е.:І' · 

нго у свои краи а такtи нигда не вер-

єувся домОв. Як тото люде уві;д-Бли, 
почалися прятатися перед Ними. Тогди 
люде J<опали собі> печерьІ у горах и 
до ТЬІХ печер ховалися. БЬІвало прий
дуть песьоголовц-Б у село. Кедь не най
шли никого у сел-Б, то л~али на даво
ноцю и почали дзвонити. Из дзвониц-Е 
КЛИІ<ЗЛИ на ЖОНЬІ И на МУЖЧИНЬІ: "Ма
ріє r Иване! Анцьо! Сходtтся, бо вже 
nошла погана в-Бра иа села 1" Ото они 
самі> дурили людей, абw их годні> имити. 

Случилося, что в єднбм селt натра-
15 



фили, коли люде бь1ли в церІ<вt. І<то 
не пошов до церкви, то того взяли иа 

собов. Межи ть1ми бьІл.а и жона тамош
ньоrо попа. Она не могла nойти до 
церкви позад малоt дtтинЬІ. Єt а ас тали 
дома и ваяли из собсrв. 

Як прийшли песьоголовцt до tx 
u 

краю, то ть1х людеи, котрь1х привели, 

заперли до єдноt пивницt. Из cet пив
ницt брали собt все тОль, r<блько tм 
треба бьІло зарtаати. :Кров изпускали 
до єдноt бочки. Сеся попадя бь1ла ду
же красна, тому шкодовали єt за-
рtзати. Они повtли tй, что буде tм 
tсти спtховати. 

Одного разу, коли пошли песього
ловцt нано~о на ловлю людей, она изу
тtкала. Ишла, ишла дорогов и прийшла 
до єдноt хащt. В тОй хащt почула 
зуск вертаючихся песьо·головцtв и рев 
забрань1х людей. 

Она увtдtла єдну яму, а ся яма на
повнена бЬІла листьом из дерева. Она 
угребла листя, лягла у яму и на.крЬІ
лася ть1м листьом. Песьоголовцt перей
шли череа ню и Бог так дав, что не 
арозумtли, ож там чтось в. Айбо І<азали 
люде, что они вtтрять так як пес. 
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І<оли песьоголовцt проминули єt, 
ТОГДЬІ ОНЗ ВЬІЛtзла И3 ЯМЬІ И ИШЛЗ да-

u 

ле, доки не прt1ишла щасливо до свого 

домовства. Она навернулася у мtрнь1й 
рбк, як єt взяли песьоголовцt. 

8. Як люде вьrгнали Татарбв. 
Ваписав од 93 рбчt-Іо·го НиІ(олая (реблича ив Ра
хова Марм. ж. Тиберій Попович, ученнІ( V. 1\Л. 

Сnеред тьtм ще жили туй Татарь1. 
Они були дуже поганt люде, бо уби
вали и крали од людей, що лиш вид .. Вли. 
Они ходили аж до Рахова и мучили людей. 

Тодt они повбивали и всtх барон6в, 
тьtх велиІ<их пан б в и они не мо~г ли нtчо 
зробити з Та тарами. 

Раа люде аобралися и ка>І<дьtй му
сtв ити проти Татарбв. Ишли з чим 
хто видtв, а камtням, з вилами. Ишли 
однt з Польщt, дpyrt з Anшt, однt з 
Подкарпатскоt Руси. 

И удалося народу вьІтиснути их за 
границю, аж до Та та рова. Там загнали 

•u А 

их у оден вуаІ<tи авор ~~ vдалося на 

сtм мtстt вЬІбити Татарбв. 
3ато ее мtсто наоьІваєся и с-егодня 

Татарсво або ТатарсІ<ій nлай. 
17 



9. Война з Татарами. 
3аписав од Ницолая Гасинця в Нересниц~ 

Марм. іК. АлеІ{сандер Горват, уч. 11. І(Л, 

ТатарьІ змовилися раз а Москалями, 
чтобь1 их перепустив москальсІ<ій цар 
до ЕвропьІ. Одна орда ишла на Гали
чину, а друга на Ардяле (Семигород). 

Татарь1 робили великі> ш.кодьІ. Па
лили села, рубали людей, брали худобу. 
Молодь1х ЛІодей, жон, дtвчат, хлопцtв 
брали у неволю. Старь1х убивали. 

3 Галичинь1 Татарь1 перейшли через 
Верецки и зайшли на Подкарпатску 
Русь. Мали з собою много половленьtх 
людей. Они на ПодкарпатскОй Руси 
почали убивати л1одей. 

Тот розббй скбнчився в Мармаросн:Ой 
:н<ynt. Татарьr хот,.Вли перейти до Мол
давіt. Они 11бдговорилися а однь1м 
хлопцем и заавtдалися єго, кудь1 бь1 
добре перейти. Хлопець -Бх порадив, 
щобь1 ишли через Вишов, бо на Мол
давіt небезпечно, а на Вишов добра 
дорога. 

Татарскій проводник nослухав хлопця 
и рушив а ордою на Вишов. Перед 
ть1м єще Русинь1 пОдрубали дерева, на .. 
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t<ололи: в купь1 кам-БRя и воду перегоро
дили. Коли Татарь1 ишли в тот глубо
кій звор, тогдь1 люде тt пбдрубанt 
дерева, кам·Бня и воду пустили аа одньJм 
свистом. То всьо почало гучати, стрt
ляти и вь1било много Татар. 

:Котрt єще обстали жив·В, пошли 
дале и лягли спати пбд полонину Стой. 
R ночи урвалася велика хмара и тот 
великій дощ урвав гору. На нtй тогдь1 
много Татар пропало. Другі>, котр'Б 
живt, пошли до Молдавіt. 

В тбм зворі> обстало много худобь1 
живоt. Потому прійшли Мадярь1 и роз
цtлили тоту худобу межи собов и межи 
офіцірями. А то ra худоба, котра ноги
ну ла и люд.е, ПО'-Jали гнити и стала 

А .А, 

велиІ<а воня, та~<, що за колькс;t роков 

люде не могли пити воду. 

1 О. Як жона утопила 
Татарина. 

~аписаЕ од Пальчий Гафі~ в Вели«бЙ ~опав~ 
Марм. ж. Юлій '-fонІ<а, учеІ-ІИІ( lV. І(л. 

В тбм часt, коли ходили ТатарьІ, 
прийшли бь1ли до Великоt Копанt. Они 

""' пошли no церкви, гадали, что там суть 

19 



люде. Татарь1 не могли зайти до церкви. 
ТоrдЬІ били желtаньІм І<олесом и так 

(,) 

не могли заити. 

l .. атарьІ пустилися далі> селом. €ден 
Татарин зайшов до хиж-t. Там лежала 
жона у постели из малов д-Бтинов. Та
тарин просив од неt росолу в капусти. 
Жона сказала: Я хвора, не можу 
вам, паночку, учирити. Там є столець, 
та пбднладtться, паночІ<у, та так до
сягнете собі; учирити росолу. -

Тогдь1 Татарин пбдклався и дуже 
нахилився у бочку за росолом. 

Тогдь1 )І<Она устала тихо, боячися и 
трутила йому ноги у бочку и скааала 
йому: Но, паночку, ци досягаєте ро-
солу? А у бочц~ росбл глубоко б~в 
и Татарин затопився. 

1\оня приязав бь1в до лtсЬІ (ворбт). 
Його довго не бьІло, ю~нь тоrдь1 заиржав. 
Жона напудилася и убtгла поникати. 
Думала, что идуть дpyrt Татарь1 и вt 
у б ють. 

Она увtдtла єго І<оня, прияваного 
до ворот, а на Rони бесаги иа грошми-. 
Жона узяла из коня бесаги, грошt 
взяла собt, а коня нагнала. 

Она нааь1валася Мелайчуканя. 
20 



·гака донhка: Кой ть1 берві>ноJ< р-Б
зала, та собt перст удрtзала. 

Она ду>І<е налудилася, а дале обня
лися и обцюльовалися и дале дtвна своtй 
мамr}) HJti 1I Не казала И ЖИЛИ ДОВГО. 

V. 
ИншІЬ народь1 на ПодкарnаІn

скдй Руси. 
О1срем Русиндв жили здавна на Под

карпатекдіі Руси u другть пародьz. На
родиьtй переказ каже про Унов (ГуІlов) 
u Рацов (Сербов). РозумІьеся, ч1по жилu 
туй LL{e подекуди Мадярьt u Tamapьz. 
Бь1ли ПlаІ<ож ВолохіІ або PoмaІthl u 
Сась1. До днесь живуІnь Cacu в Селtи
городІЬ ( Ардtьлtь). Ще бЬІли дуже давно 
ПоловцІь, а потому Турки. Они много 
ра3 ІІ1УLЇ 8(JLЇOBGЛll. 

12. Унь1 тай Раць1. 
Ваписав од Ивана БоишJ<а в. Л.уJ<ов'h, Бер. ж. 

Михайло Боишко·, ученик VII. кл. 

Май навперед бь1ли туй У ньr тай Рацьr. 
Ище и днесь церкви их суть у Севлюши. 
у Бepercact и у Драrовt. 
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І<оли прийшли Т'урки, тогдь1 УньІ тай 
Раць1 пряталнея перед ними усяrдЬІ, бо 
они убивали челядь. Май много УнОв 
тай Рацбв иапряталося бьІло пбд Се
влюську церков, у то~гу пивІ-JИЦІО, на 

І<О гр ой бЬJли желtзнt двер,];. Ай бо они 
yct ПОДУШИЛИСЯ, бо ИХ бьІЛО ду>І<Є МНОГО. 
Уйти не могли, бо дверt зась1пав мур, 
ан1; І<ЛИІ<аТИ не МОГЛИ, бо ТОГДЬІ бь1 бЬІЛИ 
зайшли Тур~<и та усі>х побили. 

А коли поnравляли церков у Севлюши, 
U А U 

та наИ[lІЛИ ду)f<е много І<остоІ<, як ааишли 

крбзь желtзнt д~ері> у пивницІQ. Тот'Б 
кбстІ<И изобрали люде у великЕ ферruлаги 
та одправляв им пбп у правилок ( опровtд). 

13. Сась1. 
3аписав од І<икирченя Юри в Текелавь1, Марм. ж. 

І<І-ІІ<ирчеfІЬ Адал,берт, ученІ·ІJ< V. І(Л. 

До Татар в Угочи пиля ТисЬІ )І<или 
СасЬІ. Як у Сасфалов прийшли ТатарЬІ, 
на нашом облазt велиІ<у войну мали из 
Сасами. Довго войовали. Познtше Сась1 
утратили войнуи утекли у лtсь1 межи горЬІ. 

И дu нь1ні> они там живуть у Мар
мароской жуп-Б у ВьІшковt, у Тячевt и 
у Довгополи. По Татарах заяли РуснаRи 
Сасовское и до нь1нt звеся оно Сасфалово. 
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VI. 

3амки (крІЬnости). 

Абьt боронитися од неприятелІЬв, 
будовали собть вельможІЬ замки. Будо
вали их на неприступньІх горах, окру

жалtt их окопами, ярками з водото, му-

рами. Дакотрtь замки як мукачевскій, 
так вьІсоко стоять, чт~о люде втьровати 

не хоІJlЯmь, ож то дІЬло людеких рук. 

Под замками чинили далекгь под
земнІЬ ходники, абьt тудЬl утrькати 
В 6ІЬДГЬ. 

Часом ставили замки u зато, абьz 
из uux нападаІnи u рабовати людей. 

До нь1нІЬ ще стоять замки або их 
звалища в Ужгородгь, Мукачевrь, Хуспиь, 
Невицком, І{ір.альгазгь) Севлюtиu u ин ших 
мІЬстах. 

14. Як будовалнея замки? 
Sаписав у Вьrшном ШардіІ Бер. ж. од Ивана 

Гол-tбь1 Петро Гол1Jба, ·уч. V. кл. 

В давнь1х часах глубоІ<а ненависть 
пановзла межи народом и великt королt 

давали собt на І<ругльІх горах будовати. 
аамки. И ото nровто, бо май безn~~но 
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rоднt бь1ли свбй живот хранити и завто 
бо в тот час уганяли сильнtйшt nap
тit а слабших гет умtтовали. Они самt 
засtдали их хижt. 

И то так замки будовалися, жебь1 
вwaopw (окна) бwли около замка окру
гло вьІрубані;, подобна на величину пбв 
мет ер широко а пбв метер вь1 со ко. На 
побі>ду неприятелей дали собt до замка 
наносити множество І<руг лаго каменя. 

И то провто, бо не мали пушок. 

И коли неприятелt бралися убивати 
замоR из фамилійов, тогдь1 замкова фа
милія брала около на всі> оІ<на камtня 
и метали около и так могли убивати 
неприятел.я. 

И то давнь1й живот дуже страшньІЙ 
И НЄСПОJ<ОЙНЬІЙ мав народ. И при СВОМУ 
тяжкому животу из ббльшоt части труда 
велиІ<оrо терпtв худабньІЙ народ. И то 
прото, бо великим І<нязям мусtв будо
вати замки або крtпости. То бьІло так 
тяжко, что котрь1й чоловtк мав воль1 або 
конt, мусtв безnлатно возити матерію 
на будовлю замІ<а. Котрь1й мав одного 
вола або коня, мав тягнути во а. О крем того 
новьІсше десять пtт кажда особа му-
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с-Бла прИ заМку працьовати OeanJiatlJ 
И ТО бьІВ ТЯЖІ<ЇЙ ЖИВОТ. 

Так говорили наrнt прадtдьr. 

15. МукачевсІ<ій замок. 
Banrfcaв од I<o:lapa Петра ив Бобовищ Бер. ж. 

Иван Медв~дь, уч. IJ. кл. 

Єден из дуже давнь1х замков є муІ<а 
чевскій замок. Говорять старі> люде, он 
сей замок бь1в nОстроєньІй · людьм"-и ще 
за панщиньz на тепер,Бшной ropt Ловалці 
t<оло МуІ<ачева за рtІ<ов Латорицев. 

И як бьІло, як нtт, лиш раз сталося) 
что собралися чортЬl и перенесли замоІ< 
из частинов горЬІ через рtку Латориц1о 
и положили І<оло села 'Подгород и Па
лаfrки, де 01-1 и тепер є. 

Что сесе правда, доказувся и ть1м, 
' t.: 

что гора, на которои є замо.r<, та~а вь~І-

сока и на таком мі>ст·Б стоить, Что абу
довати замок бЬІ не мо ж; и та І< иншаJ< 
не може :бЬJти, лиш чортьz перенесли. 

Держали у нtм·· за давиьІй · в·tк зло
дttв и розбойниІ<ов. 

6 в нtм глубоІ<ій колодяв, І<удьІ вода 
черпався из Латорицt, хотя розстояня 
·больше одного километра. Случилося раз, . 
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что кинули до колодязя єдну І<ачку, І<отра 

за десять минут падала и упавши до 

водьІ, попль1ла под землев до рtки Ла
ториці>. 

16. Броницкій город. 
(Брь1нда город) 

Записав од Андріл Нестера в ЛуІ<ов'h Ь"р .. :>к. 
Михайло БоишІ(о, У'І. VII. кл. 

У тбм городі> жив еден пан Брь1нда. 
Айбо у тбм городі> бwли и розббйники, 
а Брь1нда бь1в старшій над ними. 

Коло того города є великій двбр тай 
пбдземнt nyтt. 

Люде дуже бь1ли сердитt на того 
БрьІ·нду. Раз догадалися люде удти його 
упудити. Та нtяк не мuгли, бо його бо
ялися. 

Та раз изобрали yct села довкола 
того города усяку худобу и птицt : Овці>, 
козь1, марrу, свинt, пульІ<и, качки, гусЬІ, 
курь1 и инше. І{аждбй рогатбй скотинt 
попривязовгли на рбг свtчку та гнали 
у тот город. Тото всю зачало ревати 
усякими голосами. 

Як БрЬІнда увидtв, ож идуть на нього 
люде, та зачав казати жонt собt, ож 
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овбн усякого язьн<а роgумtє, айбо того 
овбн не годен бьtв розумtти. 

Та як оно зачало nриближоватися 
ближе, а овбн тогдь1 с~J:;в на коня, что 
мав три лабь1 а пОдковЬІ бь1ли на нt.м 
узада. 

Та удті> скочив на Водtцt, на тату 
гору. Онбн СІ{Очив на <_:_;дну плиту та и 
до днесь слtдно три nбдковw. 

Нто не вtрує, най идс поникати на 
тото мtсто. Тай ище у других мtстах 
сл1:;днu пбдt<овьІ того коня. 

17. Замок в Невицком 
и J<ороль Матяш. 

3апІІ сав 1896 од Іlил 11 n '-!Оп ~.п ЄJ-ІИІ<а в Ворочовіі У :И\. ж .. 
ВоJІО,ГJ.fІмир ГнатІОІ< (Е=rнограф. аuорниl( то~ lV.) 

l{оли Поrан-д-Бвчс бь1валu в заМІ{У 
у l{амяници, та дуже бьІло пудло людям 
на свtтt. Бо -коли го будовал.И, та тогдь1 ,. 
мусtла l{а)І{Да rаздь1ня ~нести солодкоє 

u ~ <..> 

молоко аи яиця од нуреи та з того ро-

били вокувку (цемент) та таІ{ дом тот 
Иd тьtм муровали мtсто rипса и пtсІ<а 
и вод~. Тай иа Ворочова носили. 

Як Мадярь1 прийшли з Азі-Б, тай уже 
його найІпли пустьtй. Тепер його мало 
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обновили, банда ходить там и пань1 го
стяться из Ужгорода. 

Тота Поган-дtвче не мОг нихто у
гнати одтам. Але Матяш І<раль, ще 
нихто не знав, що буде он даколи за 
І<раля . служив на Орtховици у rаздЬІ, 
у rалайдьr РуснаІ<а. Тай пошли орати 
на поле. Як орют, и хотtли І<раля у
брати, Rоронувати. Многі> строилиtя, же 
будуть за краля. Та I<a}f<e хJ•опчисьІ<о 
rаздови : "Пойте, rаадо, на Rорунацію !" 
А rаада запяв истик до землt тай каже: 
."Но, І<едь тот истик розовєся, доІ<и обоИ
Деме землю, та буду знати, же з нас 
може бЬІти :краль а да котрого н. 

Докля обойшли, а истик розвився, 
ударив з нього молодник. И забралися 

•• 
тогдьІ, пошли на тоту J<Оронацtю, де вже 

Rраля клали. Пустили коруну, обьІ л·І>
тал~, та на кого сяде, тот буде аа І<раля. 
Та лем на нього сі>дат, на того хлоп
чисьІ<а. А другr.Б лань1 гнtваються. 

И три чи тота корунація бь1ла а все. на 
нього сtдала .коруна. Зато його не хо
тtли по.коронувати, :>J<e он такій неве
ликій, худобньІЙ, сирохман и Руснак. 

Та он пак нанявся до єдноrо коваля 
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служити. А коваль його [1МИВ яRось и 
увtд-tв йому плеч'В. А Иому на nлечах 
золоть1й хрест. Тогдь1 коваль каже: Я 
буду твОй слуrа, не ть1 мб й!" И nочали 
од того часу робити rверь1 яІ<ийсІ. 
J<оваль мудрь1й бь1в баrнеть1, саблі>) 
~о треба проти войнw. 

И так бь1ла ще раз корунація у г6-
родt. И J<оруна на нього сtла. А вже 
ВЬІрос тіlкій як треба хЛоп, до розума, 
ДО СИЛЬІ. 

А то Поганд'hвче все у зам«у бь1вало. 
Нихто його не годен був угнати. Ор при
ходу ид замкави каJ-ІоньІ нароблені> бь1ли 
заоравлен-Б у ст-Енах, ще й тепер такt 
ді>рь1 суть. А з другого боку не мож 
зайти, бо на скалі> аробленьІй, на гор'h 
вьІсокОй. А хто ишов удси, та йоrо аа
била; не пустила никого у сві>т'В. 

А Матяш :краль уже обстав аа краля, 
обсяг коруну и почав з Поган-д-Евчем 
боротися. И у ночи набрав коней, набрав 
волбв, набрав свинь, набрав uвець, на
брав псОв, набрав гусей, набрав кур~И, 
набрав качок, много людей. На кажду 
стRорину увязав чинговик и запалив. На 
кажду створину св-Бчку, а людам rверь1 
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дав понабивати и ~оло повночи так ити 
коло тоt горьІ. 

То усякий голос справив. Яка ство
рина там бЬІла, та каждое инший голос 
мало. А люде почали стрtляти и там 
nриближоватися. 

А она напудилася, же то всякій язьн<. 
Колиску золоту мала, вергла єt до студ
нt. Студня така гпубока бь1ла, коло три
ста сяr, рбвно з горою. И всt дорогЕ рtчи 
аметала до студн~. 

Я там І<амtня катуляв до гати, та 
найшовся желtзньrй І<ирбач, де з пов
третя сяга бь1в довгий. Може ть1м била 
людей, коли тото будовано. 1·а туй бьtв 
вбн у нашого чоловtка; не зна1о, ци є. 

З пятнацять роков буде., як я його 
видtв. 

А дзвон и тепер є на ОріJховици, що 
найшла його Волошкиня в л'Бсt, що йoru 
ВЬІрЬІЛа ДИКа СВИНЯ. 

И тото Поган-д-Бвче с~Бло собt на 
татоша («онь давнЬJх Мадяров) и 3ачало 
утtкатr,. Але Матяш :краль за ним, на 
другом кони. 

Тотt конt бь1ли братя собt, та пе~ 
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редній усе дочtкував заднього. Але в6н 
доrонив в'Б у загунцкОм лtсови. Бо у 
том л'Бсі> дуже жолудь велика упала та 
ко нь ховзався на ж )Луди. Та проІ<ляла 
л1>с тогдь1, u~o нигда не родить жолудь 
потому. 

Як єі> доганяв, та почала йому про
ситися: "Ть1 не маєш жоньІ, я не маю 
rаадь1, та будеме у єдно царювати." А 
вОн тота не позирав, лем уняв саблю 
и стяв tИ голову. Як бьtв бь1 вбн єі> не 
стяв, то бь1ла бь1 она його стяла. 

Голова ві> скакала де а на три ми

лt д аемлt. 

И так спочили люде од того часу. 
А она бwла из Туреччинw. 

Тай І<раль Матяп1 І<ралював, доки 

>н:ив. Розбив замок у Хусті>, розбив 
замок у І<ірагелменцу ;. розбив замок у 
Середном, розбив замок І<амянецкій, и 
тепер пустt стоять. 

·и І<ТО бьІ не вtровав, та очима мОг 
бь1 увиді>ти, бо є так. ВОн тримав русь
RУ вtру, тримав из народом блаrоче· 
СТИВЬІМ. 
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18. АрдановсJ<ій Богослав. 
3аписав од М. Турянина В- Арданові) Бер. ж. 

Теодор Ти.ц~р,. ученнІ\ V. кл. 

Вьtше нашого села Арданова простя
гався адовж єдна гора Гат. Серед Гату 
є Боrослав. Богослав .аа тото так на
зьІваєся, бо там у давнь1х часах бь1в 
єден великій замок. Там бь1вав владьн<а 
Ардан1> и зато наше село І<личеся 
Арданово. 

На том замку бЬJли три ворота. 
Перши ворота бь1ли на село Арданово, 
дpyrt ворота бь1ли на три орі>хи, третt 
ворота бь1ли на Дешковицю. И лем че
рез ворота мож бьrло зайти и nьІйти ин 
.замка. 

Прийшли ТатарЬІ и владь1ку вь1rнали 
из замка и одобрали замок. }{оли Та
тарьІ наnали на замо«, люде там yct 
дорог~ р~чи закопали у керницю. 

У довгий час прийшов н:няаь Федор 
}{орятович из сво·Бм вайском из Подоля 
и вьІrнав Татар из сего аамка. 

М-Есто сего замн:а и тепер є позна
ємно. За нашоt тямки мtрялники rля-. 
дал~;~ там дорогt рtчи. 
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19. Гора Бердо. 
Записав у Б~лІ(ах Бер. ж. Гораов АлеІ(сандер. 

уч. ІІІ. кл. 

Гора Бердо лежить коло села Бt
лок. Люде оповtдають, что на тОй ropt 

u u 
жив маль1и сурдиІ< людеи. 

Межи ть1ми людьми бь1в вден бога
тьІй пан. ВОн мав пивницю, у І<отрбй 
держав грошt. 

Одного раау напала дика орда Та
тар. Вбн мусtв лишати своt rpoшt, 
бо Татарьr бьІли вже недалеко и не 
мав часу их забрати. Там они обсталися. 

Раз два лі>сники пошли у лtс и на 
полудне полягали спати на то мtсто, 
де бьtла пивниця з грОшми. Не в довгий 
час потому nробудився єден л-hсниІ<. 
ВОн поникав у гору и побачив над 
собою дуже великого орла. Тот орел 
бЬІв такий сі>дь1й як молоко. 

Они хотtли у нього стрtляти, а 
потому подумали. что то має бь1ти чорт, 

u 
котрь1и сидить на грошах, верх котрьІх 

они спали. 

Они емко пошли до дому и хотtли 
бЬJ бь1ли тотt грошt вьп<опати. Пошли 
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порадитися до прор()І<а, ци мож тотt 
гроші; вьш:опати. 

Пророк одопер книжку и почав мо
литися. Не в довгий час потому пере· 
став молитися и почав им каза1и: 

,, Тотt грошt мо ж легко вьІкоnати, 
бо чорт, І<отрьІй на них сидить, уже 
дуже старь1й. ТаІ<ій як молоко сt.дьІЙ. 
Вбн ледвь1 чекає, абь1 ~-tшов дахто их 
вьнсопати. Тотt rpoшt мо ж вЬІкопати, ли
ше треба сtмрочноt свято~в водьІ и 
сtмрочноі; дорь1 (посвяченого хлtба) и 
треба постити." 

Вь1бралися они ити коnати. Пошли 
в лtс и зачали копати. Копали до по
лудня, а потому дуже поголоднtли тай 
пошли до дому и лишили копати 

rpoшt. 
Тотt rpoшt ще и до нь1нt там 

стоять и нt~то их не Rопле. 

20. Хустскій город. 
3аписав ОА Андрія Нестера в Лукові~ Бер. ж. 

Михайло БоишІ{о, уч. VII. кл. 

Хустскій город иаробили опришк~. 
Они приймали хоть кого, кто хот-Бв ид 
ним nристати. Єднt иLuли у ночи кра
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сти, а друг-Б лишалися у ropoдt. Они 
розбивали панськt хижи за rрбшми. 

Єден злодtй, Пентя, сердить1й бьrв 
на ть1х злодt'Бв, что бь1ли у городt. 
ВОн маВ дуже широкt рукавь1 тай шаnку 
из широкими І<рьІсами. Пентя сердить1й 
бЬІв зато на тьtх злодttв, бо як бЬІв 
запертьІй у замку, та сидtв бОльше ги 
йому бьІло присуджено. 

А як єrо вЬІnустили, тогдЬІ-иаробив 
собt деревлянь1й канон и3 ильмь1. ЯІ< 
вьІйшов на єдну гору на другий ббк 
Тисьr, на гору Чебрин, та просто на
ладив І<анон на город. 

Як ра3 у нього пустив, та иавалив 
лише верх города. А пань1 обтягли мур 
СМОЛЯНЬІМ ПОЛОТНОМ, абьІ Пентя гадав, 
що нич єму не хибить. Потому розсер
дився та помоцовав І<анон та пус1·ив ище 

раз та так домак єго розбив. 

А на тот город давно носили вер
ховинцt бесаrами камі3ня, пtсок и глину. 
На гору носили и на конях, люде, >І<ОНЬІ 
и дtвки. 

Кажуто люде, что там, у тОм ro
poдt, суть нечистt духи. У тбм ropoдt 
є ище тепер много золота, срtбла и 
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всяких дорогих р~чей. Айбо из того не 
мож н~Rому.нич Rинути, бо нараз тому 
смерть, котрь1й бь1 взяв. И[це и камі>нь 
не мож из· нього ваяти. ХустсІ<а про
цесія ишла из попом святити город, абь1 
годи-Б взяти тоті; дорогі; рі>чи, айбо 
нич не І<оштовало. 

21. Про подземн~ печерьІ 
хустекого замку. 

Валисала од 70 рочного Панця Михаила а Хуста 

Нат·алка БалицІ{а, У"І. VIII. І(Л. 

3а сесь город не знаю много го
ворити, лем ее, що я чув од свого д-Бда 
ище малою дt.ти11ою. МОй дtдо мав 73 
годw, а вбн чув од свого д~да, а сему 
бьІло 85 годОв. 

Од нього я знаю, що сесь город 
давно звався Хуст. На державнОй аемлt. 
жив єден чоловtк и вбн звався Хуст. 
Пак од нього назвали весь город Хуст. 

Город сей премного людей чинило. 
Люде носили камі;ня на плечах, у м1>
хах гор-Б, а пак туй учинили город. 

У тбм ropoдt бь1в преглубокій сту-
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денець (керниця). Єден раз пустили у 
нього качку, а она вьІпльІла на Тису. 

Город стояв довго дуже. All< прий· 
Іuов єден шугай з Румуніt, дуже сла~
ньІЙ, 3 товаришами. Звався r рИ['Ор Пентя. 
Вбн учинив деревлянь1й канон з же· 
лtзньІми обручами и поклав єго на 
другОм боку Тись1. ГІоставив єrо на єднбй 
ВЬІСОКбЙ ropt. 

Там и тепер є І<ам·Бнь, а на нtм 
написано бьІло: "Кто мене перевернЕ.. 
тому добро буде!" ЛІоде пробовали вго 
перевернути, а nак перевернули. На дру· 
гом боку бьІло написано: "Дякую вам, 
що вь1 мене збудили, бо я у>І<е довге 
на єднбм боІ<У лежав." 

На тбм камени стояв канон. Стрt· 
лив Пентя раз у церков и учинив д'Бру 
у даху. А nак узяли люде сес1о церІ<ов 
на плоть1 и завезли у Тису - Ву лок 
Она там и днесь стоить. 

Под городом суть пивницt и од них 
идуть три ходники подземнt. Єден ходнии 
є на росвиговскбм хуторt. Туй виднt 
сякоє мtсто, що мо ж за й ти под землю. 
Айбо коли лиш дакто возьме у руки барту 
або копач и там пойде, понаалtтає многс 

42 



І j· 

11 

І І 
lІ · ., --

t 

•'• 

--

І 

' 

_:( 

І , 

.. 
' 

:: ~ ~: ~ 
І - ~-

- ... ; ). ~ .. : ~~~ : --
~ • 

.. 
-'І І 

'і' 

• • • І-.. 

., 

і1 1 

' 

•" -,. 

-·-

,j'l 

-·· 
.~ і!: 

••• 
4.,_, , ...... 

" . 
·~ · 

~~r~ 

~ .. . .. 



t~орньІХ птахбв и убють чолов-Бка. І<то 
аайде тудьt, то дораз або зомлtє, або 
умре. У тбм м tcтt вtє недобрЬІй вtтер. 

* * * 
Бь1в у мене єден приятель, чесньІЙ 

тай богатьrй газда бь1в. ВОн чув, що од 
u 

рос.виговсІ<оrо хутару мож заити в ход-

ник а пак у пивниц~ пбд городом. 

В єднбй скал~ є 12 кадей, повн~х 
аолота та срtбла. В другбй пивницt в 
желtзноє деревище, в· тОм другоє з жов
тоt мtди, в тОм е золотоє деревище. 

У золотбмдеревищи спить єднадtвr<а, 
дDчка царя. Она спить и соІ<отить того 
волота. В неt на грудях є єдна грушна. 
Дtвчина даколи мало одопре очи, по
пахає грушІ<у, а nai< засне. Як бЬІ єt 
ВЬІвtв на сонце,' дораз бь1 вмерла. 

Сесь приятель хотtв достати сесе 
золото .. Продав возь1, маржину, поле, хи
жу., абь1 лем наємникам платити. 

Вбн І{азав копати и копали, ай бо не 
найшли нич, лем єдну дtру, дуже rлу-
6он:у. Як метали камtня, чути бьІло, 
що у тбй дtpt в даяков желt3о або 
дверt. 
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але не І<опав мои приятель, не 

бьІло у нього грошей, платити тОлько 
наємникам. Цtле rаадовство стратив и 
пойшов иааа сего на жебрь1. 

VII. 

Князь Федор Корятович. 

Не легко бьzло жити нашим пред· 
кам. Мадярьz бьzли панами u урядни
ками, а Русиньz робили панщину. Ма
дярскій язьzк бь1в честованьІй, а русь
кій пониженьzй. Их культура розвива
лася, а руська упадала. 

3начтьня руського парода подняв на 
час князь Федор Корятович. Прийшов 
а Подоля 1394. року u привтьв из собою 
много тьzсяч РусинОв з поза Карпат. 

Жив у Мукачевть, в замку u дуже 
дбав аа руській народ. На Чернеч611 
горІЬ коло Мукачева засновав василіян-

·и v 

cкzu монастьzр, котрьzи u до днесь та.м 
находиться. Сей .м.онасть1р стався 
осередком руськоть культурьІ. Там жили 
руСЬКГЬ BЛaДblKll U там бЬlЛU ШКОЛЬlJ 
також духовньrй семинар. 
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22. І<нязь І<орятович .. 
3аписав од 1\оаара Петра на Бобовищ Бер. ж. 

Иван МедвіJдь, ученик 11. кл. 

БЬІв ра6 вден князь. Звався Коря
тович. ВОн бЬІв князем Бережскоt жупЬІ. 
Раз пошов вбн на охоту на гору Чер
неІ<. У лtct явився вден великій шар
кань (змій) з дванадцятьма головами и 
многими І<рьІлами. Шаркань хотtв І{оря
товича аtсти, сапаючи на него поло
вtнь И3 ПЬІСІ<а. 

Корятович помоли.вся, просив од Боrа 
помоч, взяв свою саблю и арtзав yct 
крь1ла шарканя; потбм и голову apt · 
зав. Сяк побtдив его. 

На славу Божу дав князь абудовати 
на тбм мtст'k єден красиьІй и велиr<і~ 
монастЬІр, где люде божі> ·и тепер хо
дять на одпуст. 

МонастьJр передався монахам Василія
нам, даючи хлtб душевиЬІй нашому русь
кому народу. 

VIII. 

Монастьzр,ь. 

Окрем мукачевекого монасmЬІ.ряr ко
трЬІй аасновав княаь Федор !(орлтович. 
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кви в давнинrь. И культура руська ВЬІй
шла ив Царгорода. 

Сяк бЬІло, доки Царгород бь1в у грец
ких руках. Айбо в роцrь 1453. Турки 
здобь1ли Царгород. ПослrьдньІй грецкій 
ЦІЬсар, І{онстантин загинув у бою, а 
Русь уп1ратила церковну верхность. Ва 
сес1о подrью осталася в МармарощинlЬ 
пrьсня. Напечатав еrь Михайло Брабель 
у аборнику: "Угрорускrь народнrь спrь
ванки," 1901. року: 

Сгьмдесяпzь u стьм лrьт 
Як бьzла по,мова, 
Вбила царя Константана 
Та цариця вдова. 
Вбила царя Константана 
Непорядна вгьра, 
Та на вrьру христіян.ску 
/(амгьньоА1 посrьла. 
Ой камгьньом бой посtЬла, 
Горою заперла; 
Цариця ся розболrьла, 
3 того жалю вмерла. 
Ввонь1 в землю закопала, 
Церков нам заперла, 
Цариця ся розболrьла, 
3 того жалю вмерла. 
Ой Боже наш милостивьІй, 
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Что будем дгьлати? 
Нrь церковцІЬ, нrь аверхности, 
Чим ся будем звати? 
НІЬ церковцть, нrь аверхности, 
Нть жадного пана, 
Ай дають нас под офірку, 
Аж под бисурмана. 

23. Про дуже давиьІй дра-...... . ..... 
говскtи и угольскtи монасть1р, 

Ваписав од Федора Сухарь1 у Драгов11 Марм. ж. 
Иван Силадій, уч. V. ь:·л. 

І<оли ще давно Татарьr нападали 
на нашу руську землю, то черц-Б, що 
бЬІли у Драrовt, пряталнея од Татаров. 
Бо ТатарЬІ дуже их збитковали. 

Они забралися у лі:>с и там абудо· 
вали собі> дуже великій монасть1р. И 
коло манастьІра хижу, де они жили, и 

хлtв. То все обгородили великим му
ром. У мурах також учинили дві> ворота. 

Они мали одного вола, котрь1й бь1в 
вьІученьІЙ. Черц-Б много раа щось ть1м 
волом посилали до Yrлt. Що посилали, 
привязовали єму на шию и вбн ні>с. Бо 
и в Угл-Б бь1в монасть1р и там також 
жили черці>. 
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Раз, J<оли nосилали волом письмо, 
то на вола напав старьІй медві>дь. Вбл 
напудився, а старьІЙ бурмило СІ<очив на 
него. Но вбл не давався. И они тогдь1 
почали битися и в великой битв~ оба 
иагибли; и медві>дь, и так-ь само и вбл. 

НЬІні> ище ть1м обоМ монастьІрям 
Є СJ11>д. 

24. Монасть1р у Зарі>чу .. 
Ваписав ОД Ивана ВасилиНІ<ІІ в 3ар'tчу Бер. ж· .. 

Юлій ГаJІУШІ<аЙ, учениІ< ІІІ. J<Л 

Тепер-tшньІЙ монасть1р, що стоить 
коло рtІ<и Чищаника, давно бь1в на ro
pt }{ип ах І< о ло І{ивяжда. У С'Бм мо на~ 
сть1ри тогдь1 }І<или и черці>. Старі> люде 
говорили, что всі>х черц-tв бьІло да з 15. 

Монастьtр находився на земли єдно
rо пана, J<oтporo звали Гайтайом. ВОн 
бЬІВ КЗЛЬВИНСІ<О'k вtрЬІ И сердИВСЯ на 
черці>в. Айбо вбн застав их уже там, 
коли купив тотt землі;, на І<отрьІх бь1в 
монасть1р. Зато из перву не І<Ивав их. 
Но потому розсердився на них и казав, 
абьr н-Бяку марrу нt евин-Е ні> нич не 
держали, бо не позволить им, абь1 их 
марrа паслася на його ласовиску. Черцt 

51 



дуже иаубожали и бьrло йХ уже мало, 
бо не бьІло им из чого жити. 

І<оли бЬJли якtсь войньІ аа вtру, 
nан Гайтай бо вОн бьtв J<алвин 
ище гбрше розсердився на черцtв и 
роаRазав им, а.бьІ ишли геть одти. Они 
при помочи людей стали розбирати мо
настьtр, котрЬІЙ бь1в иа камtня учине
НЬІЙ, а церков у них бЬІла из дерева. 

Єден богатЬІИ аарtцкіИ чоловtк 
тото мtсто, де є тепер монастьІр, по
дарував черцям. Треба ще сказати, 
що тота мtсто находилося тогдм межи 
водами и його не дуже мож бьІло хо
сновати. ПОанtйше єдна рtка потеІ<ла 
другим мtстом. Тота мtсто, де є мо-

"" насть1р, стало сухим и дуже nлодньrм. 

Та як розобрали церков, почали ру
шати престольнЬІй камtнь. Пан Гайтай 
загнав, абь1 уже не перевожовалися 

~ 

и що вон учинить им нову І(ерков и 

келіt. Но уже бьІло пбано, бо nрестоль
ньІй камtнь уже вь1важили бЬІли из мtста. 

У сtм монастьІри, що е на тепе· 
рtшнбм мtстt, переже жили усе по
єднt черцt такt, котрt учили наших 
людей красно спtвати. 
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Церков около 1906. року агор~ла и 
1920. р. америцкі> люде изІ<лалися та 
УЧИНИЛИ НОВУ И КУПИЛИ 3BOHW. 

У монастЬІря є да з ЗО дні>в ораня, 
що люде надавали. 

25. Монасть1р в Имстичеві>. 
Записав, од Ивана Ляха в ЛуІ\ова Бер. ж. Ернест 

f орвов, уч V 11. 1\Л. 

Сесе бьІло ще тогдь1, І<оли сюдьt 
Татарь1, песьоголовц-Б ходили. 

Из гор-Б прийшло сюдь1 двоє людей, 
котр~ утtкали nеред Татарами, бо бо
ялися, що их понесуть у полон. ТоrдЬJ 
люде дуже боялися од Татар, бо кого 
они имили у своt руки, ббльше живого 
не пустили. 

Тотt люде жили пиля ріи<и Бер
щавьr, бо давно люде жили коло- р-tк. 
Потому люде розмножилися и мусtли 
ити дале. Єден чолові>к по шов на лtво; 
вбн звався Луt<а и зато село звуть 
Луковом. А другий чоловtк пошов на 
право и засновав село Имстичево. 

У Имстичевt люди учинили м..,.она
СТЬІр7 бо єден боrать1й чоловtкJ Иоан 
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3ейІ<ан, передав свою аемлю на будо~ 
ваня монасть1ря. 

Люде ВЬІбрали мtсто на березt и 
там избудовали монасть1р. ОбВели єго 
мбцн~м муром из камtня а у серединt 
уqин~ли І\tонастьІр иа дерева. 

Иоан Зейкан став першим монахом 
у имстичевскбм монастЬІри. Вбн пак 
пбанtйше став и еписІ<опом муІ<ачевским. 

У сtм манастьІри кончили черцt 
водосвятя, RотрьІм бtсбв изганяли и 
мстилися на них, Зато повстало из 
першу Мистичево, а потому перемtнили 
на Имстичево. 

На сtм мtстt єсть и тепер другий, 
•u ~ 

велик1и монасть1р, в І<отром и тепер 

черцt изганяють бtсбв и двь1чи на рОІ< 
одбь1ваєся в нtм великій одnуст. 

26. Драговскій монасть1р. 
Записав ОД Юрьt Росохи у Др,агові> марм. ж. 

Степан Росоха, ученик ІІІ. кл. 

1505. года зробив у Драговt мо~ 
насть1р Рtшко Иван Ференцик. Мона
стьІр бЬІВ на дуже І<раснбм мі>сті>: У глу· 
бокбй аворинt, айбо сонце наІ<ой избйде, 
та rptє на то мtсто~ доки не зайде. Там 
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исходяться дві> аворинки (потоки). Одна 
из nбд 3вестянок а друга из пбд Чертежа. 

Монасть1р бь1в иаробленьІй на горбку 
под Великов І<ливов. Там дуже красно. 
В~трець пов~ває, листочки на деревах 
шелестять, а водиця у зворииках гучить. 

Народ там приходив из многих сел: 
а Углі> Мало~ и Велико·Б, :Кричова, Чу
мальова, Золотарьова, І{опашнова, Го
рі>нчова, Синев-Бра. Народ там приходив, 
Бога всевьІшнього молив. Однако над
бtrли вовци, розогнали овцt, овц~ по
душили, овчарі> повт-Бкали и ризу роз
дерли. Господи, І<то -Тво1о ризу роздрав? 

В Драгов·Б жив оден пан ище иа 
Иродового поколі>ня. Назь1вався Лошвай. 
Бь1в самотньІй, айбо усе село єго боя
лося. І<то до нього прийшов дашто nро
сити, зараз оастрі>лив єrо из пушки. 
Лиш тОлько мав одного кума Ферен
цика та тот мбr из ним говорити. Ло-

u t ~бл шваи мав два кон, та 1-1аи о ль ше ~сто-

яли до колtна у горі>лц·В (паленці; ). 
Вбн мав усе намtреня ити монасть1р 

розбити, айбо усе не nаровалося йому. 
Раа думав у пятницю, что в понед1>лоІ< 
nбйде розбити монасть1р. 

В суботу в вечері> прийшJІо щось 
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под хижу його !\ума Ференцика и яло 
гойкати: Иди до свого пана кума та 
так ему кажи, абь1 не смtв тато ро
бити, что гадає. Айбо І<ум уже бь1в 
чоббт оден изтягнув и вже лtновався 
назад убирати и не пошов до Лошвая. 

На другий день в недtл1о у вечерt 
прийшло назад до ~<ума Ференцика и 
назад єму казало: Иди до свого пана 
кума, абь1 не смtв то робити, что га· 
дає ! Тогдь1 Ференцик одклонився 
од жоньІ и дtтей и пошов зо страхом 
до пана кума Лошвая. 

ЯR уже бь1в там, одопер дверrБ и 
зайшов до хижt. Лошвай сказав: Ий, 
велике дtло вас до мене пригнало! -
Кум одпов't : - - Велике и невелике. -

Лошвай заставив його с .. Бс--ги коло 
стола. На стол-t бь1в цилиндер горtлІ<и. 
nогарь1 и хлі>б. Лошвай насьrпав иумови 
горtлки и собt. Поздоровилися, вьtпили 
и закусили хлtбом. На сті;нах всядЬІ 
висtли пушІ<и, леворьr, саблt и всякt 
абруt. Лада бwла повна из золотом. 

Ференцик сказав, чого nрийшов: 
- - Так и так, пане куме, уже ее другий 

u ~ 

вечер, як приишло чтось под мою хи-

жу. Казало, абь1 я ишов до вас и ска .. 
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зав: .. Го что вьt думаєте, абь1сте не смtли 
зробити, бо бtда буде. Я не знаю, яRа 
бtда и что вь1 думаєте. 

Як Лошвай ее учув, вьІтрі>щився на 
нього дикими очима. Роздер на собі; 
сорочку из серця и каже: Чуєш! 
І<обь1 бь1в сесе мен-Б другий сказав, та 
я бьr бЬІв є го застрtлив І 

И взяв Лошвай Ференцика аа PYRY 
и прив"Бв його до ладь1 и сказав: 
Диви, куме, у мене усього доста, лиш 
землt мені> мало. Люде идуть до мо
настЬІря и мені> велику шкоду чинять. Тра
ву збив а ють и землю ногами арь1вають. 

Ференцик ее учув та такой у двер'Б, 
не чекав уже на Лошвая. 

На другий день рано, в понедtлок, 
пбшов Лошвай у хл-Бв, уаяв І<онt, пО
шов и розбив монасть1р. Черці;в вьІгнав 
и порозбивав rет. 

На третій день кбнь ним таR верг, 
что лиш раз s-Бвкнув и зг.инув под пло
том. Чорт єго взяв. 

Под ВелиІ<ою І{ливою ище и тепер 
там камtнь стоить, де бьrла церковця. 
Тото мі>сто, де бь1в монастьtр, назвали 
на памятку "Монасть1рьом" и теnер ище 
так звуть и будуть звати во вtки вtІ<ов. 
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27. Монасть1р в Бі>лбй 
Церкві>. 

Заnисав Михайло Белей, ученнІ< 11. кл. горожан· 
ско11 ШІ(ОЛЬІ в БьІЧІ(ов'h. Марм. ж. 

МонастьJр в Бtлбй Церквt був над 
Тисою, на вЬІсокбм березі>, в котрь1й 
била все вода, и зарь1вала бeptr. ЩобЬІ 
не .рвався берtг, І<ааали, абь1 збудовати 
монастьtр. И збудовали. Потбм вода 
одвернулася. 

Там в тбм манастьІри були черц·Б та 
молилися. Потбм якЕсь люде монасть1р 
розбили. 
· · Оден чернець умер и ходив по смерти, 
Раз люде ловили рЬІбу в ночи и поля
гали спати. Оден устав и дивиться, аж 
стоить старьІй чоловtк тай каже: ,,Ходи 
зо мнов, не ббйся, нtчо тобt не станеся t" 

И nошли. Вода бу ла велика и не 
могли перейти. А тот чернець перенt~ 
його на плечах. 

Прийшов з ним на тот бeptr, одо
брав мало землі> и вЬІтягає посудину 1 
rрбшми, nодає и каже: 

"На cect грошt и частину вьtдаІ 
аа службьr, бо я од давна не маю спо 
J<ою, защо не одслужив службь1 !" 
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И пошов. А 1~от аабогатtв. Як його 
ввtдовали, из чого, І<азав, що тогдь1 
тбльІ<О рьtбьІ наловив. 

ІХ. 

Владьzки. 

В давньzх часах !lauІuмu свяtценни
ками U l.(ej7!CIЗGMU ynpaBЛllЛll entlCK'Onbl 3 
Галичиньz, з гОрода Перемьииля. І<.оло 
рока 1440. засновано в А1укачевffі окре
ме enucкoІlcmвrJ. В'ладьzкLJ бь1вали в 
мукачевеком мопастьtри до 1771. года. 

Вр. 1646. приняли владьzки церков
ну упію. ЧасІnана народа противилася 
сему і сяк настала братоубийна рели
Lійна боротьба. 

MeJІcu владьLка~rru бьzли лtоде, коmрІЬ 
дуже дбали за иІкольІ и· за народну 
просвІЬmу. 3 них найбдльLuе учень1й бь1в 
епископ Андрей Бачинскій. 

Сей владьzка подняв значеия русь
пиtь церкви u культпурьt. Епископску сто
лицю перенІЬс до Ужгорода а також 
АуховньІй семинар. В Ужгородrь засnо
ван книгоаборнІо, коп1ра ще за його житя 
мала девять тьzсяч книжок. 

59 



28. Опові>даня дверинка уж
городского замка. 

Записав од Василя Матея в Макарієва Бер. ж. 

Иван Лавришин, уч. V. І(Л. 

В молодь1х лtтах, перед воИною, хо· 
дили мь1 на одпуст до Ужгорода у це
голнянсRу церRов на празник Преобра
женя. На пути уже издалеку видно бьt· 
ло ужrородскій замок. По богослуя<еню 

А 

пошли мь1 папозирати епископску цер~ 

ков и замок. 

Як мь1 прийшли ид замкови, там ви
дtли мь1 величезнt мурь1 и єднt великt 
ворота. Раз почули МЬІ, что ворота о
творяются и вьІйшов є ден старьІй, сtдь1й 
чоловtк. Се бь1в дверниІ<. МЬІ- зазвtда
лися од него, ци не могли бь1 троє по
позирати, як -у дну у замку є. Ста-
рьІЙ сказав: "Вдячно Вам покажу всьо 
и розкажу Вам подещо. н 

СтарьІй нам казав, что сесь замок 
є уже больше як тЬІсячрочньІй а тепер 
учатся туй молодt клерики за попОв. 
На правОй сторонt красна загородка а 
у нtй J<осицt. Ту загородку самt кле
рики обробляють у свободнбм часt. 

бО 



Раа ми отямилися, что мь1 у заго
родцt на вмсокбй .и товстбй мурованбй 
розвалинt стоиме над велиІ<оІQ rлубиною. 
То правда, что из того мура видко бьІло 
цtлу околицю. 

Раз лем старьІй оавеся, что ему 
треба ворота замикати. Нам тогць1 nрий
шло на гадку, де мь1 переночуєме. Єден 
из нас бь1в такій смtлЬІй и каже.: "Дtду, 
ци не приняли бьІ вь1 нас на нбч?" 
ТоrдЬІ старьІЙ аавtв нас до єдноt хижt 

~ 

и там мьІ розоклалися на ноч. 

Нбч бь1ла дуже довга; мь1 не могли 
засnати. Прийшов ид нам старьІй та 
розкааовав нам про замок, что тот -аа~ 

мок уже поставленьІЙ бЬІв перед при
ходом Мадярбв. Что сесь замок має 
подаемнt путt, І<отрt ведуть до сусtд-

"' НЬІХ аамков. 

МадярЬІ поклали у замок 6дноrо 
воєнного началника иа войском. Потому 
там за много столtть пановали rрафи, 
котрt мали всю землю, як тепер кажуть 
"кінчтатску" (державну). Весело и ши
роко жили, аж послі;дньtй граф утра-
тив Rамок позад єден великій rptx. 

Се бьІло подчас царицt Mapit Те
ресЬІ. У аам«у бь1ла каплиця. Там 
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u 
єден монах кождь1и день одправу кон-

чив. Сесь монах усе из rрафскою фа ми· 
ліею бЬІв и nиля вдного стола tли. 

Раа изладили пань1 велику гостину. 
При гостині; стали дуже веселt и по .. 
чали аа монаха усякі; фіrл-Б (жарть1) 
казати. На конци монах розсердився и 
пові>в чтось недоброє на rрафа. r раф 

мазЬІвався Друrет за ото дуже 
розсердився. Хватив монаха и вь1верг єrо 
через вьtаор аж иа третього поверху у 

велику глубину. Монах нараз умер, як 
упав на землю. 

3а тот поступ rрафа поставили п& 
ред судом. Засудили єму, что утратит~ 
замок и ці;льІй свбй маєток. ОІ<рем того 
ище засу;1.ИЛt1 єго у темниц1о, аж доки 

не умре. 

Сесь замок Марія Тереса передала 
греІ<о-католицким епискоrtам, котрі; доти 
бь1вали у Мукачевt. 

х. 

СуспОльнть верствь1. 
Давно бьtв такій лад у державІЬ, 

что llG3blBQBCЯ феВДUЛЬНЬlЙ. Цrьсар роз
давав урндЬІ, достоинства ц аемлю 
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межи панов, tрафдв, баронов, а они 
.мали його слухати. У их рукахбьІло аемля. 
3емледrьльцІЬ хлrьборобьt своєгь ае.млrь 
не мали. Они доставали до хоснованя 
,,телек" u аа ее мали обробляти пан-
ску землю. БЬІли кметями (невольни
ка.ми, крtьпаками) панОв. 

СвободнІЬ бьtли тогдьz: вельможть, 
пан.ьt аемлевладгьльцtь, урядники, вла

дЬІки. ПоnьІ, "батьки" робили панщину. 
Ще свободнгь бьtли "кенеsьz" якбьt сель
скть cmapocmьt, котрtь п-анам кмештьв 

на новІЬ поселет-Lя приводили, нямешІЬ 

- шляхтичrь, "своднІЬ кметrь, '' "саба
дошІЬ", "либертиньz'' u м!Ьщане в городах. 

Нямешrь .мали великrь права. Их 
ест овали якбьz лІЬпших людей. Днесь 
честуеме лиu1е людей- способньzх, чесньtх 
u працьовипzьzх. 

29. Як · бь1в народ под пан
щиною розді>леньІй. 

Заnисав O.f\ Юрь1 Кикирченя в ТеJ<егав~ Марм ж. 
Адалберт І<иJ<ирчень, ученнІ< V. цл. 

У нас панщипа несправедлива и без ... 
божна бЬJла. Народ на чоть1ри класЬІ 
бЬІв роздtленьІй. 
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Uдн1> бЬІЛИ дворяне, что ид царекому 
дворови принадлежали. Дpyrt бьrли 
великі; паньr под царекою властею. Они 
мали землю и мьr Русинь1 тьrм панам 
служили панщину. 

А ще бь1ли менtuі; nаньr и простt 
Мадярь1. Они звалися немеш-Б и то зна
чить, ;ож иа поп панщинь1 свободн'Б. 

У нас в Уrочи барон Перені; бьІВ 
пан. Познtйше Перені> роамно:и<илися, 
мааток порвався на мноt~··І; части, .таN 

что и Жидам nрийшов на руки. Тогдь1 
люде бь1ли у жидбвскбй неволи. 

30. ВОдки взялися ня меші>? 
Записав од Цецилі't РишJ<о иа МаІ{арівва Бер .. ж 

Иван ЛавришиІІt уч. V. кл. 

Давнь1ми часами и межи Русинами 
находилися такt, J<отр·Б обдарованt ня~ 
мешством про заслугу державь1 або я· 
кого ц .. Бсаря. Их потемки ище и тепер 
rордятся на своє нямешство. У Бережекой 
жупt в селах Бtлках и Имстичевt у 
фамиліt r орзов и Зейкан; у Мар ма· 
рошсІ<бй жynt у селах Бедевлt, Грушевt, 
Драговt и Золотаревt и днесь в много 
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фамилій. котрt пожадають, як нямеш-Б, 
тит у л ,, пан. u 

Якt то бЬІли заслуги, про котрt они 
бь1ли обдарованt нямешством, зазначу 
єдну приповtстку. 

Цtсар постановив собt, чт~ хоче 
повнати yct народь1 у своі>й державt. 
Для cet цtли перейшов цtлу І<раину 
под проводами войска усякоt народ
ности: Нtмцtв, Мадярбв, РусинОв и Ру-

"' мунов. 

Як прийшов до Хуста, одти рушився 
до Тячова и Сигота. Вон мtста Хуста 
из повозки цtсаря вагиб из задньоt оси 
концевЬІй гвоздоІ<. То утямив єден русь
кій вояк и прискочив. ЧтобЬІ І<олесо не 
упало, забив у ямку мtсто rвозда свбй 
ІІалець и бtr аж до Тячова. И звtда
ються, кто там бtжить по при повозку. 
На то одповtв румунскій вояк: Драку, 
~раку! (значить чорт). 

Цtсар дознався у Тячовt, як сей 
sояк задержав колесо палцем и звtда
Еся од него, де вОн бьrває и як нааЬІва
єся. Вояк одповtв: Ришко и::. Драго ва. 

Де в то село? звtдає цtсар. 
Вояк указує и каже ; - ПОд тою вели-
кою полониною ". Цtсар І<аже: 
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Твоє имя од тепер "драк" Ришко и 
твоя тота велика полонина у Драгові;. 

На кОлько цtнять нямеш·В свое 
нямешство, видко иа сего: В Воловбм 
бЬІв головиьІй >І<урат Адалберт Ришко. 
Раа прийде до уряду иа Драгова оден 
Ришко и авtдаєся од урядового слуги, 
ци дома пан Ришко? Слуга каже : -
Видав пан жур ат? ВОн повторить 
нааад : - Ци дома пан РишІ<о? -- Вl"-
дав пан журат? Махне руІ<ою и І<аже: 

}І{уратом може хоть кто бЬІти, айбо 
РишІ<ом нtт! 

ХІ. 

Господарство. 

Великим богацтвом Подкарпат· 
скоть Руси бьzли u су1пь густть лrьсь1 по 
горах. Люде рубають од давна дерево 
у XQll/fb U СnЛGВЛЯЮІnЬ, ДОЛ/Ь ВОДОІО. 

горах аанимався народ усе С'!<оmарстІЗом 

На полудни родиться вuно. Много еВА 
мали u маюпzь краснІЬ садь1. Ще nn .. 
.магав собІЬ народ у давнинть пчоляр .. 
ством, ловами на звгьров u рь1боловлею. 

У аелtлu е також великrь богацтва 
ропа, уголь, желrьзна, рудаJ ба u золота 
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(J сего повстало казочне оповrьданя 
про текуче золото в MapJwapoll{UilТЬ.) 
НайваJІСнrьйuLим з н.atuux зел1нь1х скарбов 
є- соль. Она находиться або в твердьzх 
rюкладах под :земле1о, як у СолотвиІ-lrь, 
або вьІттькае на верх в солень1х кер
ницях. 

Для народа е такrь кернацІЬ доб
ром u в Mapaмopozuu люде злоJІсuли 
DПОВІЬДGНЯ np(J pOПЛЯffl,lll КОЛОДЯЗЬ, 

якій пrьбьL nzo даровав Мараморошеви 
король Мапиьй /(орвин. 

31. Як Мараморою дОстав 

рОПЛЯНЬІЙ КОЛОДЯЗЬ? 
3аписав од Юрь1 Росохи а Драгова Марм. ж. 

с~гt~Іf)ЗИ Росоха, учеІІИІ< ІІІ. І(Л. 

ДавньJ.\о\И tІасами в Марамороши, у 
селt Салдr.,бо:пи, у єдного чоловtJ<а бЬІв 
nлекаf·Іьtй ·сьІJ;. ~Г(J~г сt .. ІІІ r1бшс)в на сtно 
из СВ<)Иl'А ()Тцем на поле. Зачали скла
дова'І .. ІІ ct І1 о на вб=-з. 

Давнь1ми часами збирали царt вьІ
тязtв. бо наРодам не робили войну та 
л··юдсІ<у Rров . 11е проливали як тепер. 

Лиш та ким спо со бом робили : Вь1женуть 



на nоле два вьІтязt; котрьtй переможе, 
u 

та тот цар вь1rрає воину. 

Раа король Матій І<орвин вь1слав 
двох послбв, чтобЬІ знайшли мацного 
чоловt.ка, якій бь1в бЬІ на вьtтязя. 

Слуги пбшли до Марамороша, бо 
там кааали им, що є сильньrй чоловtк. 
Они ишли крбаь села искати вь1.тяая. 
Давно дорОг не бьІло я.к ньІнt, ай люде 
ходили найббльше лtсами. 

Тотt посль1 пошли на одно поле 
коло Салдобоша. На тОм полю терхали 
два люде сtно, отець и сЬІн. А то бЬІв 
Киниж иа своtм сьtном Павлом. Посль1 
авtдовали Кинижа, куда мож перейти 
до села Шандрова. 

Кинижtв сьtн Павло: бь1в на воаt 
и отець єму дав пуаину (пауз), бо хотtли 
завязати сtно. Па нло взяв за копець nу зи
ну одно1о рукою и показав, І<удьІ мож пе

реіdтІІ до Шандрова. Тота пузина бь1ла 
таІ<а, rцо теперtшньІм людям двом бьІ 
бьІло нести. 

ПослЬІ увидtли, якій Павло СlЬІЬ
НЬІЙ' та ааавtдали, як вбн пишеся. Вбн 
сказав своє имя, І<иниж Павло. Посль1 
записали собt и п6шли дале. Ходили 
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довго, довго, а таІ<ІИ не находився дру-

гий як Павло. 
ПОшли до І<ороля Матія Корвина 

и сказали имя того ){инижа, І<отрого 
найшли у Салдобоши. }{ороль дав вго 
закли«ати до себе, абьr видtв, якій вбн 
чоловtк. Вбн послухав и пошов до ко
роля. Король увидtв, якій вОн моцньrй 
и спер єrо у себе. 

И король дав знати турецкому ха-
нови, що має витязя. 

Король и хан насійшлися на одну 
воду из витязями. Корвин на однОм боцt 
из Павлом, а хан на друrбм боці>. Тота 
вода бьrла дост·а широка. На водt бьrла 

u 
одна чаика. 

Чайку треба бьrло так ногою уда
рити, абьt сама пошла на другий ббк 
ВОДЬІ. 

Турецкій витязь ударив у чайку, 
аИбо чайка не дбйшла до другого берега. 

Дале бив Павло. Як ударив у чайку 
ногою, та она пОшла на другий берег на 
сушу. 

Матій І<орвин дуже зрадовався, а 
хан засмутився. 

Як .вЬІrрав Матій войну, пОшли до 
королtрскоt палатьt · и там учинили вt:-
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лику гостину. По гостинt король звt
довав Павла, що йом у треба дати за 

u 
ТОТО, ЩО ВЬІГрав ВОИНу. 

І<иниж Павло не хотtв нич, лиш 
тот колодязь, котрь1й находиться у Шан
дровскбм хутари. Вбн його сяк просив: 

Королю, нич менt не дай, нt золота 
нt срtбла, лиш тот колодязь, из кот
рого тече солена вода. Тай так його 
дай, абь1 Марамарош мОг брати ропу 
задар, а другt н-tт. 

:Король написав на полотнt кон
тракт такій, що Марамарош може ропЬІ 
брати доста, а дpyrt нtт. И подписався 
на нtм золоть1ми буквами. 

То письмо nалатнЯне ище и тепер 
находиться у Салдобоши або у ВьІшковt. 
Коли не бьІло бь1 того письма, то давно 
бЬІЛИ бь1 ОД нас УЗЯЛИ СОЛЯНЬІЙ КОЛОДЯЗЬ 
МадярЬІ, або велику платню брали бь1 
бь1ли. Тепер його нtкто не годен за
перти анt платню не годен брати. 

Тай бОльше нtкто не смtє брати 
из нього роnЬІ, лиш жителt Марамо
роша. Колодязь стоtть собt и ропу бе
руть люде на потребу до хижt и для ху
добЬІ. Колодязь стоtть и письмо стоtть. 
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І<олодязь находиться у шандров~ 
tІ<.бм хутари, близько коло Драгова в 
МармарошскОй жупt. 

І<то хотtв бь1 то видtти, най иде 
до UІандрова. 

32. Банск'h горь1. 
Записав Михайло Белей, ученнІ( 11. І(Л. гор. ШІ(ОЛЬІ 

в БьІчІ(ов-t, Мар.м11 ж. 

Банскt горь1 стоять над рtкою 
Косвою и Требушанами. Раз давно, мо
же сто рокОв назад, пасли овчарt маргу. 
А спека така бу ла, що текло золото. 
А овчарt брали та ть1м игралися. 

Тот-Б овчарt служили в поnа. Прий
шла недtля, пошли до пола. Увидtв пбп 
то в них и каже: "ВОдки вь1 маєте?" 
Они І<ажуть, що то тече из одноt ска
льІ. А nбп пошов 3 ними на то мtсто 
и забрав, що було. 

Од того часу назвали тt горь1 Бан
скими, бо там копали золото. 

ХІІ. 

Панщина. 
Уже говорилося о тдм, что най

бОльше Русинов бьzло до недавна кме-
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mнмll крrьпаками. Панам робили пан
щипу u платили всякІЬ порцігь. ПанЬІ 
могли з ними чинити, что хотrьли. Да 
осноновалося нове село, ma.At осrьдали 
люде u бьtли на 6 до 12 лІЬт освобо-
дженть од панщинь1. Потому мусrьли 
уже робити. 

Наш народ дуже тяжко агадуе аа 
тотть ІІещаснть чась1. 

33. За панщипу и Марі1о 
Тересу. 

Ваписав од І<упара Михайла в в,ьІшнбм. Шарду 
Бер. ж. І{упар J<нpstлo, у-ченJІК V. кл~ 

Страшно народ _сумовав, н'Вколи га
разду _не мав. Люде самt себе ненави
дtли. Нераз и вtшалися, нераз и то
пилися, а то вшитt<~о через тату нещасну 

панщину. 

Чоловtк мусtв робити панам, а жо
на из ді>тьми мала наскубсти вдно кіло 
лtря и єдно кіло ряндя, таt< насRубле
ного, абь1 не можна найти жадноt нитt<и, 
лиш самоє І<лоча. Тото пtря тай ряндя 
мала наскубсти тай надиркати жона и 
кожда дитина аа єден тьtждень. Єго 
иа.бирав на кони єден гайдук ·та кто не 
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мав, та того страшно бив. Так ишов 
КОЖДОГО ТЬІЖДНЯ На І<ОНИ, збираюЧИ 
пtря и ряндя. . 

І<оли бь1ла за царицю Марія Тере-
са, часто наймала у себе бали. На 
ть1х балах играли самt пань1 и .Марія 
Тереса. І<отрЬІЙ пан І<расно затанцьо
вав иа Марі€ю Тересою, та тому дала 
панщину, да 3 5 або 7 сtл. 

Тоть1 пань1 могли з людьми чинити, 
що х()тtли. Пан мог и продати чоло
він<а, як хотtв, або убиТи, або аа
вtсити або втопити, хоть что учинити 
иа ним. 

Як дашто хотtли люде мати, та 
мусtли служ~ти панщиньІ аа 104 дни~ 
А як дашто чоловtк провинив, та 
страшно єго били: Привязали до стбл
ця двома ременями и я.к зачали бити, 
єден иа єдного боку а другий из дру
гого боІ<у, и нераз я.к читаво побили, 
та и умер чоловtк, або и зо страху 
умер 

Дале, як уже люде вшитко nоробили, 
та силовали людей, абь1 лед орали тай 
абь1 ишли люде босt І<оnати замералу 
землю. Нераз не єден чоловtк босьІЙ и 
дуже ГОЛО·ден, І<ОПЛЮЧИ И умер. 
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Наконець, як панщина минулася, люде 
из великоt радости: однt пили, другt 
сntвали, гуляли, однt молилися. То дер
жало да з sa еден ть1ждень. 

Атсяк давно люде бtдовали, бо та
кій бь1в свtт. 

34. Исторія села Комлуша. 
Записав од Ивана Балеrи в Богеревици Бер. ж. 

Михайло Балеrа, уч. 11. кл. 

Дtялося ее уже в давнt роки, коли 
люде зачали робити панщину. Одноt 
недtлt в сел·Б Богеревици вьІИшльІ люде 
из церкви и дивляться, що щось ~<урить. 

У одной ровени, (котру люде лозою на
зьІвали зато, бо дуже бь1ла заросла вся
кими ростинами), побачили люде у тбй 
лозt огонь и пошли тудь1. 

Найшли там одного чоловtка, кот
рьІй назьІвався І<омловшій. Почали люде 
з ним говорити. ВОн почав людям казати, 
що много землt мають. Казав им, щобь1 
подtлити, щобь1 кождьІЙ знав, доки його. 

Дали йому люде аемлt, щобЬІ собt 
збудовав. Избудавав вОн собt хату. 3а
сtв землt тОлько, що искликав усю 
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свою родину. И почали гнати, щобь1 
люде им робили панщину. 

3а именем І{омловшія нааьІвають 
село І{омлушом. 

35. За бандурбв и як люде 
пана по хижах держали. 

u 

3аписав од Иосифа ПожанчуJ<а в Синев'hрrh Марм. 
ж. Иван Горват, ученик ІІІ, І{Л. 

Давно вже тото бьІlfО. ТогдЬІ при
йшов у село оден пан. Иоrо мусtли аа 
нумерам держати люде у селt. ВОн мав 
з собою бандурбв. Они J<ождого чоло
вtка амушовали, абь1 держав пана у себе 
аа оден день. 

БандурЬІ збирали порцію (податок). 
Од землі> брали десятину урожаю. Од 
вола брали сороковець. Од коня два со
рокбвцt. Од головь1 платив н:ождЬІй же
натьІй чоловtІ< поголовщину. 

Пбп брав у тот час 1 терьх сtна, 
одно вtко мелаю або два вtка вбвса и 
сани дров. Тато мусі>в дати кождь1й 

л 

на год. 

А тот пан усе брав вбд чоловtка 
пять rусошtв ( давнt rpoшt), коли у 
нього бь1в. Пан дуже абитковав людей 
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и мноrо брав nодатноrо. И бандурам 
треба бwло дати десятину и поnови ко
блину. Люде дуже бі;днtли. 

Тот пан, І<Оли увидtв І<расну д-БвІ<у, 
брав є·Б на слу}І{Ницю. І{отра од него 
одходила, тота бь1ла noRpьtтRa. 

Пан прийшов до одного чолов·Бка, 
у котрого хижа бьхла на J<раю лtса. У 
него сид-kли оприuІки, І<отрt, nовтtJ<али 
из села, абь1 не nлатити податного, або 
абь1 их не им или бандурьІ до войска .. 

Бандурь1 по на1uому говорити не 
знали. Они говорили лиш из паном. 

Тот чOJlOBtІ{ не мав панави дати 
що tсти и не мбг дати красне л·Бжко. 
ВбІі постелив nаt1ови на лавицю и казав, 
абьr лягав. Пан сердить1й уповtв, що 
аавтра дасть єrо заr1ерти у темІіицю. 

Чолов-Бк у ночи скликав опришкОв. 

На другий день найшли пана мерт
вого ниже села у nлect. 

Бандурь1 прийшли рано за паном. 
Чоловtк уповtв, що пан пошов на про
хОд. Они найшли пана, а чоловін<а аа
перли в темниuю у Сиготt. Як єго по
вели бандурь1, то вже нtколи не вер
нувся. И таких панОв бОльше не бьІло. 
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Потому все збирали бандурw. Бан
дурЬІ усі> носили аа шапІ<ами пtря. Зато 
назвали их пtряниками. 

По бандурах наступили шандарь1 
yropcкt. Они дуже збитковали людей 
и люде закликали з Польщt новьІх бан~ 
дурбв. Сесі> бандурЬІ вже по нашому 
говорили. Они все приходили в осени 
и брали порцію. У селt робив порядки 
бирбв (староста). 

Тотt бандурь1 тревали аж до Ко
шутовоt ребері'k. ПотОм пошли у цар
ск-Б землt, у Польщу назад. По них 
прийшли на ново шандарь1 з пtрьом. 
И поклали пtд церков на таблу мадяр
ську фану иа шашом (гербом). 

Про тот герб пбп вмкликав у цер
кв-Б, що тепер буде пановати Угорщина. 
І{ождьІй ишов на 12 годОв у войска, 
котрьrй не мав себе чим одкупити. Хто 
хотtв, мбг послати и свого слугу. Слуга 
мусtв мати 20 рокбв и мав б~ти наня
тьІЙ у rаадьІ найменше на 1 О роІ<бв. 

НаИ тот час минеся, най нас обойде 
сі;мома дорогами. А вь1, д'Бточ:ки, най 
вас Бог помилує щастем и абь1 вь1 и ваше 
поколtня таJ<их часt>в не аазнали. 
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36. Пан Бертуш Севлюшскій. 
Записав од Ивана ДеяІ(а в ГорбІ(ах Марм. ж. Иван 

СвереняІ\, уч. VI. кл. 

Давно бь1ли люде у тя>ккОм ярм .. Б. 
Панщина велика бь1ла. Аж кто не по
шов на вчас, дуже побивали його и І<бль
ко мав днtв одробленьrх, всі; ему истерли. 
И потому Бог нас освободив из ярма. 

Прийшов чужий чоловtк до вдного 
rаздь1, проситися на нбч. Тот приняв єго 

А 

на ноч и дав єму вечерю. 

Бьrло час по пбвночи, уже кликали 
на nанщину. Тот чоловtІ<, что там но
човав, каже rаздt: -- Не пилуйтеся, иду 
я намtсть вас! 

r аада не хотtв його пущати: Де 
бЬІ вь1 ишли намtсть мене! Я не хочу, 
абь1 вас мучили! 

За то тот чоловtк силою по шов на 
панщину а волами орати. 

!{оли бьІло nолудне, поникав у 
часбвник. У нього бьtв часбвник так, 
что нtкто не анав. Як бьІло дванайцять 

А ~ 

часов, вон покликав, на всю панщипу: 

"Пущайте геть, бо вже у полудне !" 
Божr, як избtглися гайдуки и nо-

чали кричати: "І<отрЬІй то то розкааав 
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пуща ти?" Люде кзаали : "Еге, сесь си
рохман найперше пустив." 

ПОшли ид баронови, а той присудив 
йому дати 12 палиць, а потому вОн 
робив до вечера. 

Не казав нич, кто вбн є. И вечер 
дуже красно подяІ<овав и пригнав ху

добу до rаздьJ. Вь1няв 10 срtбнь1х и аа
гнав rаздьІню на пяц. Она купила йому 
вечерю. И таІ<, як ночовав нОч, нацисав 
єдно велике письмо та прибив баро
нови на желtанбм стовпt, котрЬІй ище 
и тепер є в Севлюши. Тот барон звав
ся Бертуш Севлюшскій. 

r а3ДЬІ Не ЗНаЛИ, КТО у НИХ НОЧОВаВ 
у хижи. Ото бь1в сам чар. ВОн пошов 
на другий день у Мармарощину. На хуст
екОм мості>, ян ишов, перестали його и 
просили од нього ваму (рогачку). А 
вбн дав ножик аа З rрейцари. 

А як перейшов, та написав другоє 
письмо, что от ntшoro не свободно ро
гачку брати. И в тОй цидулці> бьІло 
написано, что цар ишов. И так ело
бодили ntiiiY вам у. 

У тбм письмt, что бьІло прибито 
баронови на стовпt, то як nрочитав 
барон, и кровавt слеаь1 падали єму из очей, 
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Цар просив барона на гостину, аб~ 
u 

под дваицять чоть1рма часами поставився 

на гостину. Бо ЯJ< не йде, та гусарt 
u 

поидуть аа ним из коньми, та привяжуть 
u 
ИОГО на ХВОСТЬІ RОНЯМ, І<ОЛИ Не ХОЧе 

ити чесно. 

И вОн тоrдЬІ вь1брався у дорогу, а 
вбзникови казав упрячи найпараднt 
конt. И так вь1брався та одклонився од 
своєt паніt, бо знав, что одти не верне 

u 

ЖИВЬІИ. 

ТаІ< поп1ов вОн до царя. Уклонився, 
упав на колtна. Так зачав плачучи 
просити царя, абь1 йому одпустив, бо 
вОн не знав,. кто ото бьп~ у нього на 
гостинt. А цар йому одповtв: "Я тобt 
одпущаю, лише иди у тоту свtтлицю 
та там поцtлуй тату княгиню та най 
тобt она одпущає!" 

Барон пошов и чим переступив по
рбг, став на одну дошку; хотtв поцt
лувати оту панію и упав ·на ножt и 
косЬІ та так скоро пgрубало його, что 
не встиг закликати "Иой Боже!" 

Потому цар вЬІйшов вон та сказав 
вбзникови, абЬІ ишов до дому без барона. 
Видите, так люде освободилися иа пан
ского ярма. 
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37. Як свободиьІй чолові>R 
борони.вся од панщиньІ. 

Записав од ПожанчуJ<а Андрія в Синев'hр-1> Ниж
нбм Марм. ж.. Горват Иван, ученнІ< ІІІ І(·л. 

У однОй хижи жив чоловtк з жбн
кою. Та хижа стояла серед густь1х лt
сбв. Чоловtк назьІвався Никала, а жона 
Марія. 

Они rаздовали за 14 годОв и не ро
били панщиньІ. Пан не анав, що в лtct 
>f{ИЄ чоловtк, що панщинь1 не робить и 
nодатку не платить. 

У них бь1в СЬІН. Назь1вався Иван. 
ВОн народився у тот час, коли Никола 
и Марія зайшли до того лtса. Они тогдь1 
1-1е мали що tс~ги. Иванави давали tсти 
яйця, малt потята, ааячикбв rлядали. 
Самt з дня на день працьовали и tли 
что коли вдалося. Коли рь1бу имали в 
рtчц-Б; даколи вдалося и дикого веприка 
имити._ Єrо имали таІ<, що І<опали яму. 
Довкола обгородили мальІй городець. Че
рез яму лишили не загороджено. Яму 
вакрь1вали лупом и прикрь1вали поверх 

лупа дерном. 

Череа чотЬІри роки они вже мали 
І<орову, телятко, І<онt tt t<ОбьІлу, двt 
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козЬІ и пару овець. Вже собt поставили 
и хатинку и хлtвець; І<расну загороду 
вьІкорчовали а пОд лtса. 

Они вже садили рtпу, сtяли жито, 
овес. Жилося добре. Мяса им та.кож не 
браковал о: Никала було все пбйде на 
ловь1, убє ааяця, серну, даколи й оленя. 
Марія дома сидить, пряде и бавиться 
з маль1м, пятьрочнь1м Иванком. 

Иванко рбс, що раз ббльшав и ду
жав. Никала було прийде з ловОв и за
раз сь1на бере на руки, гопає, дає в 
руки пушІ<у. Иванко пОдростав на утtху 
матери и отцю. 

Коли доста пбдрбс, то вtке ходив 
з няньком на ловьІ. Мбr вцtлити в зна
чоІ<, аааначень1й на дерев,);. Коли Иван 
мав 17 рокбв, став добрь1м стрtл~цем. 

В той час помер пан тоt околицt 
Челленскій и по ньому прийшов його 
сьJн О ло дар (Володимир). Люде довtда:.. 
лися uд слуг, що Олодар учився в Бу
дапештt. ВОн дуже кааив руську мову 
и мtшав мадярскими словами. 

Новому пану люде приносили дарунки. 
Такій бь1в авьІчай, що кождь1й подданьІЙ 
мусtв пану принести дарунок. Пан собt 

•u 
ваписовав и хто дав великtи дарунQк, 
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тому дайав довший термин на n.лаченя 
податІ<у. 

· Никала сего не знав, що лиш пUд
данt мають дати дарунок и пошов и 
вОн як nбдданник. Баяв :краснt роги 
оленя, футро а дикоt мьтцьт и гбрсьІ<оrо 
орла, вьтпханого в серединt мохом. 

Пан сей дарунок приняв радо и по
хвалив НиІ<олу, що сей найлtпший да
рунок для него nринtс. І<оли пан ааавt
дав Никольт, як вОн авеся, то Никола 
сказав, що вОн звеся Полtсник Никала. 
Пан авtдав, ЯІ<е число має хижа. ВОн 
.сІ<ааав, що на єго хатt )І<адного числа 
не в. Бо вон не в панскій чоловtІ<. 

Пан дуже здивовався, що вОн не в 
пбдданьтй. И вповtв, що од нЬІнt мав 
платити и податок и за ловь1 и по душ 11е, 

u 
заголовне, волове, у лииове и три дни в 

ти жни робити пану. НиІ<ола оправдо-
А 

вався, що вон жиє далеко в хащи и. 

не може ити робити. Пан сказав: 
Наймtть роббтника! 

НиІ<ола вернув до дому дуже сумньІЙ. 
Сtв коло стола и нагадав собt, як 
А U Q 

.ВОН у МОЛОДОСТИ СИЛЬНЬІИ, 3ДОрОВЬІИ, 

ишов на панщину. А тепер за 14 рокбв 
вОдпочав и анов мусить ·робити. А вбн 
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_гадав, що с1Jв в затишньІЙ куток, ne 
єго панrцина не досяrне. 

Марія Подала вечерю и аж тепер 
запримtтила, що Никала мов сам не 
свбй. Иван зараз запьІтав батька при 
вечери, ци щасливо єму поводилася. 

Никала махнув рукою и СІ<азав; -
"Впала на нас нова недоля. Знова пан 
каже йти на панщину. А я вже доста на
бtдовався. '' Се сказав и зачав смачно 
tсти. Марія зазвtдала, як тото сталося. 
НиІ<ола нич не одповtв. 

На другий день пбшов Никола з СЬІ
ном у хащу. Се була осtнна пора и на 
польова ню мо ж бу ло лиш бити rотурьІ 
и орябІ<и. 

Тихо пбшла межи лtсами осtнь и 
зима. Зачало сонце сильні>йше грtти 
и cнtr почав топитися. Наступила красна 
верхавинска весна, лахуІ_Іа и цвитуча. 

Нихола з сьІном робили в загород'Б, 
Як скончили роботу, зачали .вьІладжо
ватися дол·Б рtкою до Б·Блого города. 
ТудьІ треба бу ЛО ИТИ ВОДОlО за три ТЬІЖН'Б. 

Зладили бокор, зробили на нtм ко
либу а оленячоt І<ожt для себе и башт 
на два конt. Де м·Блка вода, треба бу ло 
тягнути бон:ор. А назад з ~орода Хуста 
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треба було братися на кон1> и йти верхи,. 
бо ropt Тереблею пль1сти було дуже 
ТЯЖІ<О. 

Никола склав на бокор кедровt ДОІІІ
:ки и рано в є ден час ру шили. Там 
мали накупити збруt, набою и даякій 
подарунок Марі-Б. Они рушили таR рано, 
абЬІ панскій будинок до дня пройти, 
абь1 нtхто не бачив. Попри пана про
пльІли щасливо. 

Марія осталася сама дома. Она до
г ляда ла худобЬІ и робила брь1ндаю. Дер
жала в порядку городець а рtпою, ~<а
пустою, бобом. Надtялася, що Никала 
вьrвезе муІ<и на мелай и бtлоt муки, з 
котроt и па ска буде. 

Марія поралася коло ха ть1, шила 
ряндя и сn-Евала. В такбм t-Іаладt за
стали єt пансІ<-Б гайдуки. Они видtли, 
що она сама дома. ХС1та бу ла заперта. 
Она сид-Бла за хатою проти сонця. 

Гайдуr<и пбдбйшли до неt и сказали, 
щобЬІ заплатили зараз податок и завтра 
абь1 всі; троє прийшли на роботу до пана. 

Марія сказала, що они жадноt пан
щиньІ робити не мають. Они вже пят
найцятЬІй рбк на сtм м.tст'Б и не пла
тили порціt. 
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Гайдуt<и · не дали собt много rono .. 
рити. Зачали брати платя и вереть1. 
Марія им сказала, що Никала з сьІном 
пошли долt рtкою а кедровь1ми дош
І<ами и з другими рі>чами до Бtлого 
города. 

Гайдуки розлютилися, що Никола 
пошов без дозволу пана. Зачали зай
мати маргу и нищити городець. Марія 
их чесно просила, а они мовбЬІ й не 
чули; оберталися до неt задом. 

Она сего не стерпtла, пбшла до 
коморь1, ваяла пушку и казала им аа

братися. Они tй сказали, що она и в 
пня не стрtлить, не в чоловtка. И ро
били дальше шкоду. 

Их бу ло пять. Она зачала стрtляти. 
Они повь1тягали саблt, щобь1 at наля
кати. Як она увиді>ла, что они идуть 
з саблями, зачала в них стрtляти. За
била двох. Другt три ваяли тьІх мерт
ВЬІХ, поІ<лали на конt и погнали rальо
пом у село д пану. 

Пан постановив Николу вбити а 
сь1на ва яти на гайдука. Але ради вся, 
що лtпше буде аачекати, як Никала 
вьІВезе и буде що брати, як тепер мав 
бЬІ саму Марію карати. 
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Послt cet пригодьІ в домt Mapit 
знов була тишина. Завелося далt спо-

u 

коине житє. 

Ть1м часом Никола з сьІном при
були до Бtлоrо города. Продали дошки, 
роги оленячt и кожt. · зві>рят. На поло
вину порома набрали nо«упна. ВьІпльІли 
горі> Тисою аж до Города Хуста. Там 
продали бокор на дрова. 3 Хуста вw~
шли на конях и тове:1р везли з собою. 

І{оли ПрИЙШЛИ дому, ДО ВЬІШНЬОГО 
Синевtра, Марія им розповtла, як она 

о 

походила 3 панскими гамдуками и чого 

они приходили. 

Никала дуже розлютився на nана. 
Пошов до пансRоrо двора и вповtв 
слугам, що мав говорити з паном у 

чоть1ри очи. Пан не хотtв ид собt Ни
колу пустити. Никала дуже просився, 
що мав щось дуже важноє пану упо

вtсти, такав дtло, що перед слугами 
уповtсти не мож. 

Тогдь1 пан дозволив єму прийти до 
себе в осОб ну комнату. Никола аазвt
дав пана, як смtє од него брати пода-

.... 
ток, І<оли вон не є подданник и не 

}І<ИЄ на панекой землt. И як nан смtв 
посьІлати rайдукбв, абь1 ишли забирати 
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у простого чоловtка за порцію од'Бж 
и худобу. 

Пан за так-в слова дуже розсердив
ся. І<азав, най каже, що має :казати а 
инак дасть а него кожу здерти ... 

* * * Ни кола вь1йшов з хижt. Слугам упо-
вtв, що пан щось думає. Слуги пустили 
Николу. ВОн тепер не думав про себе, 

А 

ЛИШ ПрО СВОЮ ЖОНКУ И СЬІНа. 

Слуги довго чекали, коли ид ним 
вь1йде nан. Але бtда, пана до вечера 
не бьІло. Слуги сказали паніt. Она 
пошла и побачила, що єt муж nроби
тьІй наскрtзь довгим, шуховь1м ножем. 

Она за ним не плакала, лиш казала: 
ВОн дуже людей збитковав и и~ не 

боявся. И вбл, як єго rазда бє, товОн и 
rазду десь рогом таІ< стусне, що всьо 
А 

воддасть; аа всю Rривду заплатить. 

Она оддалася за польского пана 
Чвtрицкого. Тот бь1в добрь1й ловець 
на опришкбв и надtявся, що за них 
достане файнt грошt. Але бЬІв дуже 
ЛЮТЬІЙ И обереЖНЬJЙ. НtКОЛИ 3 СЗМЬІМ 
чоловtком не говорив. }{оли лал11,т-щ 
лом, то довкола нього ишодн:.1 н ораtя 
rунбв. я~ видtв якій есо ионоочш и-
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идуть, то анимав ид ropt руки и дер
жав, доки пан не пошов ·далt. Даколи 
пан нароком ишов дуже помалу, абьr 
чоловtка зболtли руки. А оnустив бь1 
их в долину, то там бь1 єrо зараз вьІ
били канчуками. 

Одного хмарного весняного дня ВЬІ
брався Чві>рицкій на лnвьt·. Но не 
йшов ловити звtрtв, лиш ишов ло·вити 
людей. Тьrх, rцо а его села повтtкали 
и задержовалнея у Николь1. 

Опришки були пбшли на ловь1, а 
Ни·коль1н сь1н Иван nбш·ов также з ни
ми. Никопа остав дом·а. 

Пан прийшов зо 200 вояками и за
чав обс:rупати хату НиколЬІ. НиJ<ола 
спав и не сподtвався сего. Марія єго 
збудила. Вбн вхопив пушку· и зачав 
стрtляти, Але дpyrt прибtгли з зад 
хижt и стали прикрадатися зза углОв . 

• 

Ни-кола вбив 15 драrун6в. Але єrо 
обскочили и звяаали. Ту стріілянину 
почули опри.шки· и скоро т.ам ЯВИ·лися. 

Але вже нич не помогло, бо Никала. и 
Марія були иовя,занt. 

Опришки ровбtrлися на двt.- частй 
и :~аступwш .щоро.rу воя:кам у пров,алt 
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в великбм облазі>. Там а одного боІ<у 
була стрбмка стtна, а з другого бЬІстр-Б 
водьІ Теребл-Б. Друга частина опришІ<бв 
зачала стр-Бляти з заду. 

Сердитt вояки взяли обоtх бранцtв 
и nові;сили на дерево и там висючих 
их розстр"Вляли. А тtла их вергли в 
бЬІстр'Б водьІ Тереблt, де они до нь1ні> 
nоt.ІиваІоть. 

Доки вояІ<и бавилися их му:ками, 
опришки дуже Т"Бсно обстали пана, так 
що мусtв приймити умовь1, як'Б они хо
тtли. Вс-Б розббйниІ<и були вдоволені>, 
лиш Иван хмурив дуже бровьІ и був 

4:..:1 

серДИТЬІИ. 

Опришки nустили пана з пятьма 
жовн"Врами до дому. Других всtх, що 
осталися, утопили у габах (хвилях) шум
но-Б rбpci<ot. рtки Тереблt. 

Од лосьому пан закликав собt пять 
тьІсяч :>І<овні>рбв и всі>х мусtли люде 
годовати своі>м коштом. Л1оде прокли
нали пана за свою недолю. І<оли вояки 
зловили якого опришка, то 9ro дуже 
страшно карали. 

Одного Святого Вечера опришки 
пбдбйшли беа перешкодь1 и спалили 
:замок иа паном и з усtми, що там були. 
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На аrарищу чути було Rождоt ночи, 
яІ< ~<ричали душt убить1х. 

Як не стало пана, то оприLuки ста
ли овчарями и там доtли вовцt. Але 
на то мі>сто прийшли овчарі; богатого 
rрафа з Польщ1> а опришки мусtли 
перейти на друге мtсто. 

В саму Ивандльову нОч заломилося 
то мtсто, де стояв аамок, разом из 
овчарями и овr~ями. 

На тОм мtстt стоtть нЬІнt оаеро 
(морське око), Оа,.Брна на Нин{нбм Си
невtрt. 

Лиш там вода не залляла, де стояв 
хрест. Люде залишили то мtсто, Богом 
прокляте. Там ньІнt стоять довкола 
лі>сьІ. На згадку про хрест, стоtть ее-

(.) 

ред озера маль1и островець. 

Люде оповtдають, що 3 того озера 
у два ТЬІЖН'і> по затопленю вьІпльІла 
бота (палиця) тай rелета. 

Ище І{ажуть люде, що в ночи на 
Ивандель у nОвночи в озері; дуже кри
чить, гурчить, так яІ<бьІ свtт засувався, 
и споминає имена всі>х опришJ<бв, котрt 
палили замоІ<. 

Люде дуже бояться слухати того 
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крику. Бо І<ажуть, що хто той крик 
чує, оглухне й онtмtє и до году умре. 

А хто бь1 на Водощt в рОви о 1 2. 
rодинt напився вод~ з того озера, той 
розумtв бь1, що говорять всt звtрята. 
А якбь1 скупався там, то розумtв бЬІ, 
що говорять yct птицt. Якбь1 в ту 
воду верr кусок хлtба и як буде пОд 
ВОДОЮ на ЛОІ<ОТЬ, ТОГДЬІ ВХОПИТИ И 3'ВСТИ 

то мож бь1 зрозумtти всt ро~тинь1. 
До озера на бабин вечер трудно 

дбйти, бо єrо сокотять босоркя.нt и 
чорть1 з 77 жуn. Нп ее все не є певне, 
бо ту дь1 не мо ж дбйти. 

ХІІІ. 

Повстаня. 

Русин.ьz 3 давнь1х часдв робили пов
станя , абь1 освободитися 3 мадярскоІЬ 
неволть. Таке повста ня подняв бьzв ру
ській наджупан Петро Петрович в /315. 
роцть. Пять роков войовав Петрович 
против .мадярського короля Карла, айбо 
натсонець бьzв поборенЬlй u убитьzй. 

Повстань бЬІло больше. Под конець 
17. вгька по войнtь 3 Турками нтьмецке 
nойско обсадило руській край u обдирало 
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народ. Тогдьz Русиньz подняли повстаня 
под проводом наджупана Раковція в 
1703. роцrь. Боролися 8 рокОв. ЦІЬсарске 
воlіско перемогло, 

Мадярскть паньr погодилися з НІЬм
цями. Всrь ВОЄННІЬ ШКОДЬ! муСІЬЛU за
платити земледтьльцtь. Паньz одержали 
всІЬ аемлІЬ, освободженя од порцій и 
ще большІЬ права над хлrьборобами. 

У час сеrь войньІ много Мадяров 
А 

переселилося ив ровнин у горьz, межи 

Русинов. Ва сесе u за неи(асне закон
ченя войньz народ не дуже вдячно зга
дуе за повстаня Раковція. 

38. Про Раковція. 
3аписав од Семена Поляка в Нижном Шарду Бер. 

ж. Юрій Станинець, уч. VII. кл. 

Наш пан Раковцій жив в Дебрецинt. 
Єдного разу прийшов до нього єден 
Мадяр из Азіt и просився у нього на 
службу. Як тот Мадяр служив у Ра-

4 ~ 

ковцtя за єден рок, та тоrдь1 попросив 

пана, абь1 йому продав сто коблбв аемлt. 
Раковцій продав. Тогдь1 тот Мадяр 

пошов до Ааіі> и привtв из собою сто 
Мадярбв, на кождь1й Rобел аемлt вдноrо, 
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Потому служив назад єден рОк и 
назад І<упив сто каблавок аемлt, пошов 
и привtв сто Мадярбв. 

Потому служив назад єден рбк и 
пошов у Азію и привtв из собою 
бtлоrо t<оня из краснь1м черленьrм 
кантаром и из срtберньІми гомбицями на 
чолt (на тОм ремtни, котрьІй є на чол-В). 

}{оли ишов поnОд пансІ<ій замок, пан 
ВЬІЙШОВ ИЗ палаТЬІ И увидtв ТОГО КОНЯ. 
Пан казав Мадярови, абь1 йому продав 
коня. 

Тот Мадяр казав, ож тоrдь1 npo-
·u 

дасть, коли пан учиtІить из ним таR:Іи. 

контрю<т и подпишеся, що свободно 
йому жити из своtми людьми на його 
земли. 

Раковцій пристав на то. ТогдЬІ той 
Мадяр пошов опять у Азію и привtа 
много Мадярбв. Отt Мадярь1 забрали 
кбля, позабирали од людей косьr, мо
тики, балть1, бо самt не мали, и вьІrнали 
всtх РусинОв ropt в Мараморош. 

Самого пана Раковція вь1гнали онь 
под хустскій аамок. Т огдь1 Раковцій nод 
замком заспtвав: 

,, Так черлень1й кантар, бtлЬІЙ кднь, 
Продав я краину, Боже мОй!~' 
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XIV. 

Опришки. 

иnpuш~tu або розбайники бь1лu рОж
нгь. Однгь зато ставалися опришками, 
что хоттьли рабовати1 другrь позад 
иншоІЬ причиньz: 

Котргь люде не могли вь1держати 
панщинь1, утrькали у лrьсьІ, в горь1. Там 
ставалися розбОйниками. 

Найславнrьйшим проводьІрем опри
шков бьzв Добош. Ва нього до днесь .., 
анае роаповгьсти кождьzи чолов!Ьк u 
сnІЬванки аа нього до тепер сnІЬвають. 

А зато його памятають, U{O вОн нераз 
боронив народ перед панами u що ху
добньІм помагав. 

39. Розбойники. 
3аnисала од Босдана Петра ив Бобовищ Бер. ж. 

6лисавета І<ребес, учениця 11. КJІ. 

3а розбойникбв дуже много можна 
говорити, бо их и тепер дуже много. 

Найславнtйшt розббйники в Под
карпатю бь1ли Сакал и Бодій. Межи 
ними бьІло дасколько жон и мужtв, 
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)(отрt ночами крали худобу, як на npi-t
мtp свин-Б, овц~в, курь1, коровьr и воль1. 

Дуже интересно нам знати, что 
давнt розбайники J{рали лиш для своtх 
nотреб. Грошей не руruали. Худобь1 не 
продавали. Что взяли, вшитко зtли и 
вьІпили. Особенно л1обили красти вино 
и паленку. 

Бог их по.карав, бо всі> пропали не 
натуралньІм путем. 6ден упав из че
решнt и пробився на кол. Другий на 
Юрія поtнов на лед, упав и розчахнувся. 
Третій упав из воза и його забила колода. 

40. Овчар опришок. 

Записав од Юрь1 Росохи в Драгова Марм. ж. 

СтефаІІ Росоха, у~Іеник ІІІ. І<л-

ДаВНЬІМИ часами лtоде в Драrовt 
тяжко жили. Драгово лежить под Кар
патами, из усгБх сторон MO>f{ до нього 
приходити. 

Раз дала бьtла на селu ЯІ<ась верх
ность коль1сати одного пана, Нtмця. 
Уже єго довгі; часьІ люде Rолисали за 
рядом од хижt до хиж-t. Народави 
надоtло, бьІло кольtсати Н~мця. 

Оден драговскій чоловtк, на имя Со ... 
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RИрець, наняв собі; чужого овчаря овці; зи
мовати, за двайцять сорокбвц'hв банко
RЬІХ. Сокирець пошов раз овчаря одо
знати, як йому ведеся. Овчар, на имя 
Илько, звtдовав свою rазду, як жиють 
люде у Драговt. 

Сокирка тоrдь1 сказав: Тяжко жи
ють люде у Драгові>. Тепер вЬІдала 
якась верхиость на село одного Нtмця, 
котрого люде мусять кольrсати од хижt 
до хижt. 

Илько каже: ( аздо, Я І< прийде 
черга на тебе, та вьtйди сюдь1 до колибьt, 
ид овцям, та я пОйду мtсто тебе його 
кольtсати. Наговорився доста Сокирець 
з Ильком а дале газда пошов дому, а 
ИльІ<о остався коло овець. · 

Одного разу, таІ< десь по полудню, 
убtгає газда на салаш: Но, неборе, 
вечер єrо треба менt ити кольrсати. 
Иди геть скорt, абьІсь не утратив, бо 
як утратиш, та завтра мене забють у 
Те·МНИЦЮ. 

Илько скавав: · Не бо й ся нич! -
Ухопив бал ту (то пОр) у руки та по·шов, 
лиш закурилося за ним. r азда як увидtв 

" топор у u~вчар-я, ra лиш очи вь1·пулив. 
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Прибtгає овчар Илько из Яворя* 
у село. У селt ИльІ<о дозвtдався, де 
жиє Сокирець. Сам не знав, бо бь1в иа 
свtта. flрийшов до Сокирковоt хижі> 
и сказав : --- Ведtть мене, де того nана 
кольпuуть І 

Одти його повели до пана, Нtмця, 
де його коль1сали. Илько перебрав служ
бу И зачав КОЛЬІСЗТИ. Зачав КОЛЬІСЗТИ 
no своєму, як хотtв. Раз є го коль1ше 
помало, а дале дуже. Зачне його кольІ
сати помало,. тогдь1 то~т пан иа кольІски 

кричить : Май дуже ! І{оли його 
А м U 

дуже кольІше, а вон каже : . аи по-
мало! 

И так они оба вадилися на тОм, аж 
прийшла и пОвндч. 

Илько зачав кольІсати помало, а пан 
И3 КОЛЬІСКИ усе моркоч~ : "Ну rут ! Не 
добре ! " І{ оли Илько махне дуже, а 
пан из кольІски : "Фафлухтер мизе
рабл ! " А тот махне ще май дуже, 
по овчарски, а пан бух, упав иа колЬІски. 

Як Нtмець бЬІв на земли, а Илько 
як узяв балту та як зачав спилати 
Нtмця ! Доти вrо спилав, доки из него 
не вьtтряс душу. 

• ТаІ( авалося то поле, де а.имовали овціі, 
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Тогдь1 лишив вго там, а сам утtк 
у Яворя, ид овцям. 

Прийшов , на салаш, сtв, и збудив 
rааду. (авда устав васпаНЬІЙ Та Не СnО
ЗНаВ свого слугу. Як из ним заговорив 
Илько, тогдь1 rаада пороаумtв, що то 
Илько. 

СоІ<ирець дуже напудився, як учув, 
что сталося. Овчар увидtв, что газда 
боі>тся и сказав: "Не байся нич, иди 
у село, та будеш чути, что говорять 
люде. Аж бЬІ тобt бtда яка бЬІла, а ть1 
нсклади на мене. Скажи, что наняв Илька 
овчаря та вбн колисав nана. Та вЬІнеси 
менt сюдь1 паленки тай муки." 

Так rазда и зробив, як йому Илько 
приказав. Пошов у село, там учув, что 
говорять у селі> за того убитого пана. 

Другого дня зайшов Сокирець на
зад у Яворя ид овчарьови. Сокирець пе
реказав усьо Илькови, что за нього го
ворять: Из одноt части люде раду
ються и твердо тобі> дякують. А з дру
гоі> части лають тобt и кажуть, что t5ьІ 
тебе искати та убити. 

ВОвчар слухав, что rазда говорив 
та нич не казав. Сокирець по·шов у село. 
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Як rаада пошов, Илько заняв на спе
ред себе овці> и утtк иа того поля у 
хащу. 

У другий раз несе rаада овчарьови 
-Бети. Приходить на то мtсто, а там ні> 
овець, ні овчаря, нич-нич. Лиш порожна 
колиба та кошара. 

Сокирець дуже зажурився. Прийшов 
у село та зачав скаржитися, то ид од

ному, то ид другому. Каже: -- "Наняв 
я бь1в овчаря, а овчар тепер ут'hк из 
овцями аовсtм." 

Уже И весна приходила, люде вьІ
йшли на nоле орати. На полудне набй
шлися люде на одну межу дачто пого

ворити. Там бь1в и Сокирець. Одеи иа 
тЬІх людей увид-tв, что на Яворю аа
курився дь1м. І<тось там наІ<лав огня. 

Як то Сокирець увидtв, та б-Бгай 
скоро дому. Розказав жоні>, абь1 скоро 
убила яйця, взяв rор-Бвку, хлtб и яєш
ницю тай побі>r у Яворя. 

Приходить там, а овчар сидить соб"h 
та пищалає. Сокирець поклонився єму 
и подав rорі>лку, яєшницю и хл-Бб. 

Илько напився roptлRи и зачав і>сти. 
Як наtвся, та сказав: "Но, rаздо, 
иди и полtчи оицt !" Газда пошон1 ди-
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виться на овцt. а стрижки и ягнята 
такі> краснt, що и у селt таких не в. 

Прийшов в·он назад идИльІ<ови. Илько 
зазві>дав, ци є yct стрижки ? У ct, 
одповtв Сокирець и вьtлі>чив овчареви 
двайцять сороковцtв. Илько их приняв. 

Тепер rазда попросив Илька .. абь1 єrо 
там повtв, де зимонав овц'h и де сам 
зимовався.. А ци дуже любив бЬІсь 
знати? Га, тадь любьІВ бЬІХ. r• - Но, 
пой за мною, а стрижки най сидять туй ! 

Илько повtв єго далеко у хащу. 
Прийшли на одну подмну (полянку), а 
там геть хаща изрубата. Овчар єму 
каже: Туй собt чисти поле! - -

ПриИшли назад до кошарь1. Илько 
лишив rазду у колибі>, а сам пошов у 
хащу. Через якtсь мінутьt вернувся и 
принtс а собою бардюк* и рогатину. 
Бордюк nоклав у колибу, а рогатину 
забив у землю. И потолковав rаздови, 
защо рогатину забив у землю: Ди
вися, rаздо, ци перескочу, ци н-Бт. Аж 
перескочу, та добре ть1 мене аимовав, 
аж н'kт, та не добре! Рогатина бЬІла 
вЬІсока на два метрь1. Илько розогнався 

• бесаги в кожt, що в них опришt<и посили 
грошt. 

10·1 



та як скочив, та ще на чатьІри пер

стьІ СІ<очив nоверх рогатиньІ., 

Илько сказав, що добре єrо зимонав 
Сокирець. rазда лиш очи вмпулив, коли 
чув, что вбвчар єму казав, що добре 

u 

вго аимовав, коли rаада не дав ИСJМУ и 

раз муки на токан (J<улешу). 
Прийшли до колибь1. ИльІ<о обер

нув двайцять сорокбвцtв Сокирцеви. 
Да ле взяв до ру І< бор дюк и каже: 
Держ ковпак! · r азда узяв J.COBnaк И 
держить. Илько насьІnав єму из бардюка 
два ковпаки гусошу (давнt rpoшt ). 

-- Сес-В грошt за тато ть1 достав 
що мене добре зимовав. А теnер бери 
собt якого чоловtка ид овцям. Я иду 
гет, бо В}Ке туй Благовtщеня І 

І<оло Благовtщеня розббйники схо
дилися, а на зиму розходилися. ИльІ<о 
узяв бардюк, рогатину и соІ<иру и пошов. 

Там, де ИльІ<о из овцями зимо
вався, в тепе;1 І<расне поле и кличуть 

єго Ильковою полянкою, бо Илько тото 
ПОЛе ВЬІЧИСТИВ. 

Сокирець став два раа такій бо
гатьtй як бь1в. 

Тото у драговск6м хутари сталося, 
айбо тото давно бьІло. 
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41. Житя опришRа Маханця .. 
Ваписав од Ивана Маханця в Бедевли Марм. ж. 

Иван ЧонІ(а уч. 11. І(Л. 

Бь1в собt в селt Бедевли оден чо
ловtк, котрь1й назь1вався Василь Маха
нець. Вбн родився в році; 1831. и при
казовав своє »<итя: 

Бьrв rаадовскій сь1н, оден од отця. 
Отець умер, а вбн остався из своєю 
матерею. У тОм часі> бь1в дуже великій 
податок. Треба бьІло ити ааробити гро
шей, абьr бьІло чим заплатити податок. 

Так и вОн пошов на РунасийІ< во
зити сбль. Там натрафив на нещастя. 
У недtлю пошов попасовати воль1 у 
лtс. Там заспав, а його товариш по
гнав ВОЛЬ! И3 ВО30М. 

Як вОн пробудився и рушився ити, 
заблудив у л-Бе-Б. ТоrдЬІ вбн бь1в ще 
молодь1й. Мав лише 15 лtт. Блудячи 
по л-Бе-Б, натрафив на одно товариство 
людей. То бЬІли опришки. Взяли його 
межи себе и повели ид бОльшому то
вариству. Там бьІло до 50 членов. 

Так вОн з волt и неволt за три 
роки ходив з ними. А у них живот бЬІв 
по полонинах. Айбо они мали товари-
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шtв и на селах. Де хот·l;ли зайти у 
А. 

село, то посьІлали двох лослов у село до 

свого знакомого, ци не є за них ананя, 

що они десь близько. Аж не бьІло за 
них знаня, то они смі>ло робили с-вою 
роботу. Так тото товариство перебува
ло на одІіОМ м'Бст'В и аа оден тьІ>кдень. 

Межи ними бьrли вояки, ремесель
ники, ковачt, слусар'В, столярt, скрип
карt, боднарt, мурники, лtкарt и ап
тикарі;. 

Они зимовалнея в одной полонинt, 
що зовеся Чорна Гора. Там они мали 

~ 

пивниr{ю, у котру заишли в осени перед 

снtгом, а вьІходили на веснt, як снtг 
испав. 

Тота пивниця бЬІла така, що не 
ВИДІ<О бьІЛО H'h І{УДЬІ ДЬІМ И3 неt ВЬІ
ХОДИТЬ, анt кудьr стоять дверt. Там 
мали на цtлу зиму, що им треба бьІло: 
мяса, аптику, хлtб, воду, дрова, словом 
усе. И так они перебували. 

Одного лtта пошли они на Велику 
Баню. Там они мали товаришtв, котрt. 
им казали, де єсть много золота. Они 
тото золото вбдти забрали и ишли геть. 

Тогдь1 )Н:андарЬІ скоро извиді;ли, що 
они розбили маrазин и забрали золото. 
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Опришки не далеко пошли. Они мали 
дати из того золота ть1м людям, котрt 

.им скааали за волото. Змова бь1ла та-
А 

ка, що лишать им их часть у одно~м 

дуплавбм яворt. 
Доки они там мало покрутилися, 

народ и жандарь1 рушилися аа ними. 

Уже знали, у І<отру сторону ити, що 
их догонять коло того явора. 

Там имили 3 них вбсім и повели 
их знов на Велику Баню, на суд. Су
дили их всtх всбtмох на смерть. 

У тбм часt таІ<jй заІ<он бь1в, що 
дtвка хоть котрого rрафа може чоло
вtка вь1брати иа под смерти. 

Склали их всtх вбсtмох у ряд и 
прийшла rрафсь.ка дtвка, котра мала 
около ЗО лtт. Ходила, дивлячися на 
ни:'\ и на котрого І<ину ла хустинку, 

тот tt бь1в. Три д·ЬвІ<и вь1брали трох 
з них; а других пятьох стратили. 

Тотt три пак поженилися з ть1ми 
дtвІ<ами. Маханець бЬІв пару ТЬІжнtв у 
того rрафа. Там йому не любилося. 
Хоть богацтва бьІло до волt, не миле 
йому бьІло, бо ишов бЬІ бь1в за това
ришами. И вОн лишив дtвку, втtк знов 
ид своtм товаришам. 
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Пот()м знов пошли до Галичинь1 и 
там довго рабовали. Айбо люде приnаро
валися у одном селt, 3еленбй, у одного 
богатого Жида, и вбили в них знов 
вбсtм~ 

Якь они увидtли, що их вменшався, 
у . 

та кождьІи 3 них почав думати, що· тре-
ба ити геть, у своє село. Изосталося з 
них лише 24. Та вже не могли нtІ<удьІ 
ходити, бо де nрийшли в село, то од
ного або двох мусtли вбити. Бо уже 
держава почала аа ними густо слtдити 
и на них І-Іападати~ 

Як увидtв Василь Маханець, що 
~ (.)' 

их видно вменшаєся, то приишло и иому 

у rолов, що треба вертатися дому. Бо 
десь може бути нещастя, що и його 
убють. 

Одного разу nогнали його на воду, 
а другого на дрова. И говорить вбн до 
товариша: ,,ЛюбьІЙ товаришу! Треба 
нам утtкати; бо десь пострадаємо!" 

Товариш nристав на то. И забра
лися ОНИ оба И ПУСТИЛИСЯ долу ОДНЬІМ 
звором. Изойшли аж до Бь1рсанова и 
ишли попри оден богатЬІй двор. Коло 
брамь1 сидtв сивь1й дtд, котрому бьІЛО 
около 1 ОО рокбв. 
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И І<рикну~ на них той д-Бдо : ,,Хо
дtть сюдь1, бра тя!" Они дуже папуди
ли ся, що вОн хоче их придати. А вОн 
ПБJтаєся од них: "Вь1 голоднt, братя?'• 
Они СІ<азали: "Та голоднt доста!" 

Завtв их дtдо до хатьІ и дав им 
tсти. И єще на дорогу дав им по 2 
І<іло брь1ндзі> и по одному хлtбови. 

"Идtть ад о рові> бра тя дому! По
киньте тоту роботу 1 Бо и я бь1в колись 
таІ<ій, то я знаю тоту роботу. Знаю, 
бра тя, що вас уменшилося!" 

А они говорять до дtда иа страхом: 
т ~ . . . . ,,, ,, а вменшилося, д ьдику, вменшило. 

- - "О, та я добре знаю то то, бо все 
таІ< бувало, що много усюдь1 пр опадало; 
де пять, де вбсtм, де десять." 

И так они верну ли ся щасливо дому. 

42. Заrибі>ль розббйникбв 
над Прислопом. 

Ваписав о,ц Юлі'h Маливич ив СниньІ, Sемпл. ж. 
Девидерііі Малвнич, уч. lV. J<JІасьІ. 

Старt люде приповtдали: Є одна 
СІ<ала І<ОЛО Ці>СарСКО'Б ПОЛОНИНЬІ над Се
ЛОМ Прислопом. Така велика скала, що 
цtлком над селом висить, так вьtсоко, 
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що ~І< чолов-Бк а неі; долу поаьІрає, та 
такt малt хижі; видяться як добрь1й 
воз сtна. 

Оден дуя<е старьІй жебрак пере
тримовався в селt Смерековt, у вдного 
rаадь1. Але бь1в дуже старьІй, ледвЬІ жив. 

3 ть1м rаздою розговорився єден 
час. 1 авда його аві; дав, ци памятає сво
tх родичов або своє бьtваня. А вОн ка
зав, що памятає родичов, але бь1ваня 
свого нtколи н~е мав. Только жив по 
свtт1> у єднай живанской (розбойничой) 
банді>. БьІло их там 12 особ. 

И авtдав од r·аадьІ, ци анае тоту 
скалу, що над Приелопом стоить. (азда 
каже, що знає и бь1в на нtй. И зачав 
оповtдати rаадови за своИ живот. 

Коло тоі> скальr бь1ли дуже великі>, 
глупt лі;сьІ. ОприuІІ<ОВ бьrло дванацять. 
Ходили по околици, рабуючи и крадучи. 

І{оло тоt скаль1 бь1в товсть1й явор. 
Они до сІ<альІ горt явором ходили. Зро
били дванацять хиж у сн:алt, кождь1й 
про себе. А на єдн'Б дверt ходили и 
дверt з каменя замІ<ли. І{люч подло
жили под оден І<ам~J:;нь. 

Над ть1м ключ ом присяг ли, що о ден 
без другого ключа не рушить, доки всt 
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не суть вєдно. Пак розойшлися по селах 
и городах рабуючи. 

Кто що принtс, то зложили в єдно, 
а старший, що межи ними бЬІв голова, 
межи кождь1м розд"kлив. 

І{ождьІй собt свое поклав у свою 
хижу. И пак далt ишли. Тримало то 
колька роков. 

Раз пошли до Угл-Б, села земплин
скоt жупм на рабованя до одного бо
гатого Жида. По околици дуже страх 
бь1в, кто мав rpoшt. Жид бьrв богатЬІИ 
и дав коло себе сильну варту таємно 
иа воякОв и бандурбв поставити. 

Як опришки там nрийшли, их обОй
шли у той час. Их знищили, найстар
шого вабили, других поранили смер
тельно, третt самі> собі; зробили смерть, 
а четверті; утекли живt. Так, що ані; 
оден не анав, що а другими сталося. 

"Мені; оповtдав старець уда-
лося утечи без жадного калtцтва. Я 
думав, що и другим нич не сталося. 

Я пошов на ту скалу и чекав, поки 
прийдуть дpyrt. 

Чекав я цtль1й день; не прийшли, 
лиш над вечер оден, а и тот так тяжко 

раненьІй, що ледвьІ мОг сказати мені>, 
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що сталося а ьайстаршйм и з другими 
товаришами. 

И до рана умер а я його загрtб 
вьІсше тоt скальІ, лод оден бук. Ключ 
узяти я сам не мбг, бо дванацять 
присяг ло, що о ден без другого рушити 
не смtв. 

Я не знав, що робити и пощов 
с лу.жити до села Буковцева, до одного 
rаздЬІ. Там я служив много роков. еден 
час я по шов под ту скалу. Я вор уже 
не бь1в там, только бьІло видно, де дверt 
бЬІЛИ. 

Як я уже не мог робити, пошов по 
жебраню. И хожу до днесь. То вам 
І<ажу, мбй любь1й rаздо, кобьr тамту 
скалу роабили, там великоє майно сто
ить, на тьrх дванацятьох м'hсцях. Но ту 
скалу тяжко розбити, бо под сІ<алою є 
село. 

43. Про Добоша. 
Записав од 93 рочного Николая Іреблича у Рахов'h 

Мар~м. ж. ТиберІй nопович, ученик V. кл. 

Давно ее бьІло, перед 200 роІ<ами, 
коли опришки туй жили. Они займалися 
ТЬІМ, що од богатЬІх людей крали золотt 
и срtбнt rpoшt. То все оношовали в 
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раховеких полонинах у nриrотовленt 
печерь1. Они ходили в далеІ<і> дороги, 
нав~ть до В~дня и до Львова Rрасти и 
то все приносили в раховскі; полонинь1. 

Найстарший провОдни-к их навЬІ
вався Добош. ВОн мав ЗО товаришtв и 

u 
f<"ОЖДЬІИ м·ав ОДНОГО І<ОНЯ. 

Они бtднЬІх людей спомагали, тбль
ко шукали боrатЬІх rрафбв и баронОв, 
од котрЬІх аабирали весь маєток. 

Найлюбиме мtсто их бу ло полонина 
Менчtл и Чорногора. І<оли з долу при
ходили 3 t<радеНЬІМ МЗЄТІ<ОМ, ТО неСЛИ 

у Менчі>л. Там мали своі> печерЬІ, котрі; 
ще и тепер можна видtти, т6лько аар
вані>. И дорога є ще й тепер, котрою 
ходили и она нааЬJваєся Добошева дорога. 

Коли з Польщt nриходили а JCpa ... 
денЬІми грОшми, то несли на Чорногору. 
Старt люде І<ажуть, що их дtдЬІ и пра
дtдьІ видtли, Я!< раз в Чорногору цьt
несли чи сто аолоть•х и срtбнмх грошей 
на 12 конях. 

Добош и єго товаришt жили у ве
ликбм товаристві> 3 раховеким попом 
Андруховичем. 

Раз, ~<оли сей nlin СВО·'t овц-k BЬІ
t:tt 



гнав в полонину Пбп Иван доити на 
мtру, там найшовся а Добошем. 

Добош взяв єrо з конем и повtв 
в оден авбр rлубоІ<ій. Там Добош вьІ
шукав у скалt о ден ко1 ел срtбернЬІх 
грошей и сказав полови: С-Б rpoшt бери 
а собою на коня и на Петра и Павла 
абь1сь менt панлав в церt<ов нов-Б обрааь1 
и два новt дзвонw. 

Ct два дзвонь1 до войньІ в рахов
екОй цернвt находилися и прекрасньІй 
голос мали. 

ПОп дав з ГаличиньІ nринести ма
лярtв, котрt два мtсяцt жили в Раховt 
и малювали обрааь1. 

Добош на Петра прийuІОВ из сво
ими товаришами до попа. Пбп велику 
гостину им дав. По гостинt пошов з 
попом до церкви и дуже подобалися ему 
обра3ЬІ И Д3ВОНЬІ. 

Пбп був духе~ богать1й и то Добош 
А 

вrо спомог. 

Добош знався у І{осмачи а одною 
жоною. Раз тота жона nиталася, як то 
може бути, що его не можуть убити. 
На ее Добош одпові;в: Мене можуть 
убити тОлько сrі>берною І( У лею, над ко-
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трою 12 всеночньІх и 12 служеб будуть 
КОНЧИТИ. 

Як Добош nошов, жона скааала то 
свому мужови. Сей чоловtІ< дав ара
бити срtберну кулю. Тамошнь1й пОп аа 
добрt rpoшt одкончив над кульов, що 
потрtбно бу ло, и чекали Добо ша. 

3а пару днtв явився Добош, но 
дверt аамкненt найшов. >І<она не хо
тtла одоперти. Добош на ее заломив 
дверt и зайшов. у хату. Муж єі>, що 
скрьtвся був под стОл, вьtстрtлив ту 
срtберну кулю и Добош упав. 

l{уля. проверті>ла Добошеви груди. 
Но вОн на тбльІ<о крtпкій був, що сtв 
на сво,го І<оня и застиг ще вьrлетtти 
на Чорногору ид своим товаришам. ТОль
ко що оnовtв им свою nригоду и за 
пару минут умер. 

П·еред емертею просив товаришtв, 
що як умре, щобЬІ вго тtло подробили 
на куснt и роаметали по лtсу, щобьt 
єго вороги не радовалися єrо мертвому 

тtлу. 
Село Рахова тому назь1ваєся Ра ... 

ховом, бо Добош из своtми товари
шами все на сtм мtстt держав рахубу 

u 

rpoweи. 
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44. Скарбь1 опришR6в. 
Записав Михайло Белей, ученнІ( 11. кл. горожан·· 

cl(oiJ wкольt в Бьtчков13 Марм. ж. 

Опришки бу ли такt люде, J<oтpt 
не мали своих постоянньІх сел, лиш хо

дили од сел до сел, а кто мав rpoшt, 
на того нападали и забирали rpoшt. 

І<удь1 ходили, а в околицях Вели
кого Бь1чкова мали подземнt тунели, в 
котрЬІх они перебували. 

Таких ~унелов в околици Б~чкова 
6 два. Оден в на ropt КобЬJлt. Поnри 
І<обьІлу тече поток, котрЬІЙ вьtті;кає з 
І<обьІЛЬІ. На схОднбй части горь1 Rо
бЬJльІ попри поток є поле, таке велике, 
що можна бь1 дванацять возбв обернути. 
На тОм поли в пивниця, а ще над пив
ницею є три буки сплетенt. 

У тбй пивници є наметані> rpoшt, 
одежt та давнt збруt. 

А ще верх КобьІльt в три .кот ль1 
золота, И в других мtстах є: на І<ор
пансІ\ОМ шпини, в Дубровt. 

Друга велика. пивниця є в Лузt а 
лtвоrо боку Тись1 в однбм бережку. 
Над дверми пивницt 6 явор (тепер вже 
не є). В той пивници е много комор. 
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першон комор· в як ааидеся, є сто л. 

На ні;м є хрест, котрь1й взяли з І{о
совскоt ПолянЬІ. Аж бЬІ хто найшов, 
абЬІ назад оддав. 

Поnри хрестw на лtв6м боц~ сто-
С) 

ить 3олотЬІи гад 3 ротом роадявлень1м, 
з очима великими, діяманто:ВЬІМИ. Гадав 
бь1, що хоче кого поtсти. 

У других коморах є повно золота 
та ср-tбла. А в посл~днбй коморt є по
ловина набито кимачкбв золота. А щобь1 
добре стояли, зато за кождь1м шаром 
(ряцом) кимачкбв в шор І<лоча. 

XV. 

Конець панщиньt. 

Панщипа бЬІла не лиш у нас, а 
всядь1. Тогдь1 люде гадали~ що так 
.мусить бь1ти на свтьmІЬ. А як люде 
стали розу.мнІЬйШ!Ь, увидrьли, що то 
308СІЬМ не добре, бо КОЖДЬlЙ ЧОЛОВІЬК 
хоче жити u мamtt хосен ua своеІЬ ро
ботьt. ВсякІЬ справедливть люде, уче11rь 
u письменники, аачали твердо вьJступа
ти против панщинЬІ. Од конця 18. 
втька~ великоrь фран.цускоть револуці1Ь1 
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А 
зачинають сесе невольнацтво в рож-

ньtх краях ucmupamu. 
В 1848. р. прийшла копституція. 

Скликано сойм у Втьдни. Нововьzбранть 
посль1 u студентьz старалися о скасо
вапя панщиньІ. И ее сталося. Од того 
року RаШІЬ хлІЬборобьz стали сво
бодньLмu. 

45. Як люде не знали, що 
чинити, коли панщина ми

нулася. 

3апнсав од Ивана Боишка в Лукові> Бер. ж. 

Михайло БоишІ(о, ученнІ( VJI. І(Л. 

Коли бь1ла панщина, та І<ождьІЙ чо
ловtк мусtв ити ббльше робити пану 
як собt. Собt хиба у ночи мОг робити. 
Н:отрь1й мав І<онt або воль1, та мусtв 
ити робити из худобиною, а котрь1й не 
мав тягла, та и тот ишов робити. Люде 
цtлоє лtто робили лише пану. 

U· 

МЬІ мали пана у Мужієві>. Иому 
ИМЯ бЬІЛО r едауш. І{ оли ЛЮДе не ХОТі>ЛИ 
ити робити, та гайдуІ<и страшно били 
их. Тай сам пан бив, мучив усяко на
род, и голодом. 
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Пан мав свого бирова у кождбм 
селt. Тот бирОв як розr<аже кметям, та 
мусtв и1 и кождь1й робити. 

ГайдуІ<и били страшно людей кан
чуkами. А котрому усудили много, та 
не мОг вЬІцержати и умер од канчуІ<<Jв. 

А як панщина минулася, та люде 
дуже стали веселt, бо никто им не роз
ка3овав. Зачали yct пити та аалропа
щовати землt, якt достали бьІли од 
nана. Люде все сидtли у корчмt та 
майже yct аемлt попропивали. 

Тогдь1 стали ЖидьІ боrачами. А люде 
на ото нич ве творилчся, бо они га
дали, що вже ниrда не будуть у такОм 
ярмt ЯR бьtли до тепер. У ct землt, якt 
мали, nапропивали та остали бtднь1ми. 

XVI. 

Револуція 1848. року. 
Мадярьz хоттьли в роцrь 1848. под 

проводом Кошута одорватися од Аь
стріть u 3poбumu свою державу неза
лежною. Русиньz им не помагали, бо 
хосна а того Русинам ne бьІло бЬІ. 

11.1 



Па упадку мадярскоть реполуціІЬ 
стало нашому народови лекше. Та по
том опять Мадярь1 помало одобрали 
Русинам усе, чого треба до народного 
житя. И церкву u школу хоmІЬли зма
дяриаовати u ее им уже по части бьІло 
удалося. 

Аж законченя великоть войнЬІ а р. 
1914. до 1918. спасло РусинОв од народ
ноrь вагибели u дало им можность пра
цьовати для свого розвою. 

46. Война в році> 1848. 
Записав од Бибь1 Mapi'h в Воловбж Марм. ж .. 

АлеІ\сандра Петро, уч .. V. І<Л. 

РозJ<азують люде, що в селt Воловбм 
бь1ла война, звана І<ошутова реберія. 
Войну започинали ~адяре и обс~ли из 
полудня на лОвночи села до галицкоt 
границt. 

Сесю войну провадив 1\ошут Лайош, 
тогдtшньІЙ мадярскій вожд. Держала 
сеся война щось 18 м-Бсяцtв. И бЬІло у 
нас І{ошутове воИско цtлЬІх 18 мtся
цtв. Оно робило великt розбоt и при
нуждало людей до МадярщинЬІ, так зва
ноt Кошутовоt napтit. И приходили до 
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кожцого rаадЬІ. Rотрь1й мав корову и 
u -

теля в стаини, так взяли од него єдну 

штуну, або корову або теля. 

Великоє терплtня мав тутешнь1И 
народ за тотt часьt, доки война тягну
лася. Настав також велиt<ій голод, 
що пановав за три рони. Голод бь1в, а 
за rpoшt такой велика тtснота бЬІла. 
Так, що вtІ<о рtnЬІ стояло rалаrан 
( 4 rрайцарt); але за тот rалаrан треба 
бьІло од ночи єдному чоловtкови косити, 
и так не мож бЬІло достати. 

Через пару мtсяцtв грош·ей бьІло 
доста, але хлtба не мож бЬІло де-стати 
и машинЬІ не ходили так, як тепер хо

дять. Так, що люде ишли из плачом 
аж до мtста }J.олиньJ, Стрия, Львова и 
І<оломиt. А дpyrt до СуІ<мару и Дебре
цина, айбо и там не мож бьІло достати. 

3а той час, доки тут войска бьІло, 
огень клали коло церкви и горt rаз ... 
дбвскими хижами. Як зОйшлося войско, 
так фронт мусtв довго стояти, бо тоr
дtшноє войско не мало много пушок, 
але єдна служила для трьох. И так а 
нею робили: єден наб-ивав, другий дер
жав) а третій стрtляв. 
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47. Русинь1 и мадярска ре-
• 

волуц1я. 

Записав од 70 рочного Ивана Гардубея а МаІ(а рі ева 
Бер. ж. Иван Лавришuн, уче V. кл. 

Русинь1 за свободу пристали все 
ити на войну. Так то стояло ся 1848. 
року, коли Мадярь1 зачали револуцію 
против австрійскоt неволt под водите
лем І{ошутом. 

У тбй револуціt 'МадярЬІ зачали 
вербавати вояRОв до войньІ. Межи ни
ми брали и наших Русинбв. Вербавати 
значить, що офіціри ходили из села на 
село из бандою и nоили хлопОв, чтобьt 
мали добру дяRу. ТоrдЬІ подав о ден ру
І<У з межи офіцірбв. Котрь1й хлоп дав 
им руку, то значить, що став вояком 

тоt револуціt. 
Обtцяли им, що изотруть панщину. 

Обtцяли, що кождьІй єднако буде пор
цію платити, бо доти лем простак пла
тив а нямеш нич. 

Мtнили руському народу свобод
нов народнов житя. Бо досt коли яІ<ій 
Русин пошов до якого уряду, то не 
чув, лем мадярсков або ні;мецкоє слово. 
И зато, хоть лем яку малу справу мав, 
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не мбг иа ними уговоритися и мусtв 
собt наняти товмача або фішкароша 
(адвоката). 

Хоть и І{ошутова револуція не так 
закончилася, як тотt водителt хотtли, 
вкОнци лем простьІЙ народ мав из неt 
хбсна. То видиться, чт,о лем панство 
утратило револуціЕо. Бо паищина од 
того часу истерлася. Тотt бtднt люде, 
котрt на панекОй земли робили и нааьІва
лися Rмtтями або телярами, познtйше 
вже ть1ми не звалися. А тота земля, 
на котрбй они робили, nерейшла на их 
власнt руки. И почалася ,, комасація," 

u 

то значить, що вемлю прость1х людеи 

розлучили од nансt<их аемлtв. Тоrдь1 
передшt І<мtтt достали од своих па
нОв спОльноrо пасла и лtса, айбо аа 
тото мусі>ли платити. Се удtлюваня 
землt держало до 1870. року. 

І<ошутова револуція сІ<ончилася 
тьtм, що авс rрійскій цtсар аапросив 
на помоч россійскаго царя. Вбн вагнав 
своtх воякбв и револуцію перебили. 

По сему РусинЬІ нашt бОльшу сво
боду мали. То и видко бьІло, бо у шко
лах учили наших дtтей по руськи ай у 
церквt служба кончилася по руськи. 
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Айбо сесе не довго держало .. Цtсар 
постарtвся и забь1в за обtцянки, а 
Мадярь1 почали ставпяти мадярскt школь1 
и учили наших ді>тей мадяреким яаьІком. 

Од сего часу зачалася туй маnяри-
.. 

аацtя. 

48. Пі>сня про Кошута. 
Записав в сел'h Ивіt Мар.м. ж~ Константин Rемевь. 

Иа аборинка В рабеля : Угрорусьц11 иародн'h сп11-
ванки 1901. 

У вмсокбй полонинt 
В'kтрик nовtває, 
Сидить цtсар аа столиком, 
ГадочІ<у гадає. 
Не зато вбн та гадає, 
ЯІ< -Бети та пити, 
Ай аа то вбн та гадає, 
Як бь1 У гра бити. 
Пише листок, подписує 
ТемненьІ<оt ночи: 
Ть1 Москалю молоденькій 
Будь ми на помочи. 
~оскаль йому одписує: 
Я ти пойти піду, 
Менt Угра не 6 бити 
Од рана до вбtду. 
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Кой уnравив своє войсько 
Тай своt канонЬІ, 
Rанонtри повходили 
На ВЬІсокt горЬІ. 
Канонtри повходили 
На ВЬІСОІ<t горь1, 
Та там они поставляпи 
Своt яснt зброt. 
Коли яли канонtри 
І{улями гrемtти, 
3аплакали в Nомаровt 
l{ошутовt дtти. 
Коли яли канонtри 
Шнел-фаер давати, 
Яли Yrpw молоденькt 
У воду скакати. 
Єден скочив, не доскочив, 
Другий утопився, 
Третій скочив, перескочив, 
На баrнет пробився. 

XVII. 
Памятки давниньt. 

По наших селах, у иерквах и хи
жах, час,то переховуються памятки 

давньzх часдв : СтарІЬ книги, рукописи, 
обрааьz, давонь1, знарядьz, збруя, грошІЬ 
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u иншІЬ рrьчи, яІ<ими хосновалu·ся нашrь 
прадІЬдьz. 

Сесrь рrьчи, то наша слава, наша 
д!Ьдианина, бо он·u е свrьдками нашоtЬ 
старовиньz. Треба сокотити их, абьt 
не пропали. Наіілrьпше оддати ux до 
музея Просвтьть1 в Ужгородть, улиця 
Раковція 20. У музею переховують 
усrь сІпарин!lrь рrьчи, щобьt всrь люде 
могли их обзирати u лознавати з них 

• 
ucmopzю нашогь краиньz. 

А народнгь оповrьданя, такrь як 
сесть, u спrьванки, треба записоваІnи, 
абьt их дале печатати. 

49. Про кушницкій дзвбн. 
Записав од Михайл.а fецІ(а в І<ушници Бер, ж. 

Авrустин Чичура, уч. VI. І(Л. 

В селt І<ушници є на церквt оден 
u А т А 

старь1и дзвон. от дзвон уже є од тог-

дьІ, І<оли на ПодІ<арпатску Русь напа
дали песьоголовцt. 

Тот давбн тогдьt стояв на дзвОн
ници І<оло церкви и ще на нtм видко, 
як билися. Суть на нtм каплrБ ~<рови. 

Як одбилася т~ битва, давбн спря
тали у млиttбвку. Зато єго спрятали, бо 
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думали, що ще якt вороги будуть н< 
них нападати. 

Як вже утихло, не бьІло чути npc 
вороrбв, ТОГДЬІ ЄГО ВЬІНЯЛИ И Ще Tener 
є той дзвОп у І<ушници. 

Як одобрали МадярЬІ дзвонь1, то 
люде просили, щобь1 тот давбн не узя
ли, бо то в их стара памятка. 

50. СтародавиьІй дзвбн. 
Заnисав од Ивана Балеtи в Богеревици Бер. ж .. 

tJI 

Миханло Балеfа, уч. 11. «л. 

В селt Богеревици найшли дзвбн. 
Дtялося ее дуже давно, коли бЬІла 

U А 

даяка воина, та JІюде спрятали давон 

на богерскбм пасовиску. 
Рао погнав пастух конt. ТудЬІ дуже 

корчt бь1ли. Раз оден кбнь зашпотався 
А «:.> 

у давон, котрьІи мало що не до поJЮ-

виньІ стьJрчав из землt. 
UA А ~ 

1'-ОНЬ ударив КОПЬІТОМ И Д3ВОН ВЬІИ-

ШОВ тогдь1 из землt. Пастух дав знати 
людям. Люде прийшли и понесли тот 
дзвОн дому. ВОн бЬІв двоякоt фарбЬІ. 
:Коли дуже файно на дворt бьІло, тогдь1 
вбн бЬІв жовть1й. А коли бьІло хмарно 
lja дворt, та вОн бь1в синій и смутнь1й. 
Иоrо увяли на войну. Вбн бЬІв ин срtб-
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ла. Дуже йому много рокОв бьІло. И 
його не слабодно бьІло лупати.* 

3акбнченя. 
У сих оповtданях, де сам народ 

роаповtв свою исторію, видtли мь1~ до 
чого наш народ змагався за посл'tдньrх 
десять столtть. 

Мало не цtль1й тот час минувся 
для РусинОв у nроливt крови, 6-tд't, 
нападах чужих народОв, панщинt. Айбо 
РусинЬІ не тратили духа и не давали 
себе добровольно запрягати в ярмо. 
Непрестанно видиме змаганя до свободьr, 
жертвованя за неt свого майна и житя. 

Наш народ боронив из І<няаем Ла
борцем и Пстрови~.Іем свою краину пе
ред Мадярами. Кровавився в тяжких 
бОях з Татарами-песьоголовцями. Про
тив латиниааціt поставив своі> мона
стьІрt. 3 цtлоt силь1 противився панщинt. 

Змагався до культурм, заснову
ючи ШКОЛЬІ И nечатаЮЧИ КНИЖІ<И. 

А в І<расших часах, коли народ мбг 
А. u 

спокоино »<ити и трудитися, зацвитала 

наша краина культурою и богацтвом. 
-- .-.-..-.......... 

*) За сей давон написав В~ Пачовскій nоему 
"СрtkбернЬІЙ давбн"_ 



ПЕРЕГЛЯД. - ' 
Передне слово . . . . . . . . • . . . . ~ 

І. І<няаь Лаборець . . • . . . . . . 5 
1, Переk·аз про JІаборця . . . . . . ~ 5 

11. Як nовставали наші» села? . . . 1 
2. Село Валашковц'h . . . . . . . . • 7 

ІІІ. Наші> сус'Вдь1 . . . . • . . . . . 9· 
З. JІетяча лада Ярослава . . . . . . . 10 

lV. Татарь1 . . . . . . ~ . . . . . • 11 
4. Про Татарбв ~ . . . .. • . . . . . 12 
5. Татарьt в 3аріічу . • . . . . . . . 1 З 
6. Татарь1 в Севлющині> . . · . . . • 14 
7. Як попадя втtкала од песьоrоло~вцtв ~ .15 
8~ Як люде ВЬІrнали Татарбв . . . . . І 7 
9. Война а Татарами . . . . . . . . . 18 

10. Як жона утопила Татарина . • • . 19 
11. Казка за Татарку . . . . . . . . . _ 21 
V. Иншf:) народь1 на Ппдкарп. Руси 22 
ll. У НЬІ тай Раць1 . . . . . . . . . . 22 
1 3. СаС ЬІ . • • • • • ~ • • • • • • • • 23 
VI, дамки (кріJпост.и) • . . . . . . • 24 
14. Як будовалнея 3ЗМІ<И ?· • • • • . • 24 
15. Мукачевскій замок .. . . . . . · . 26 
1 б. Броиицкій rород . . . . . . . . . 28 
17. 3амок в Невицком и J<ороль Матяш ·ЗО 
18# Ардановскій Богослав . . . . . . . 36 
19. Гора Бердо . . . . . . . . . . . . 37 
20. Хустскій город . - . . . . . . . -~:,~'-;1_38. 
21. Про подземн1; печерьІ хустекого замку~·tt ·-~-

VII. І<няsь Федор Корятович . . . . 44 
22. І<нязь Корятович . 41 • • • • • • • 46 

VIII. Монастьtр~ . . . . . . . . . . .. 46 
23. Дуже давнt. монастЬІрt • • • • • • 50 
24. Монасть1р у 3арtчу • • • • • • • SJ 



25. МонастЬІр в Имстичовrh . ·~ . . . . 53 
26, ДраrОВСКЇЙ МОНЗСТЬІр • ~ , • r • • 54 
27~ Монасть1р в Бtлой ЦерІ<ві> . • . . 58 
ІХ. ВладьІІ(И . . . . . . . . . . . . 59 
28. Оnов-Бданя дверника ужгор. замку . 60 
Х. Суспбльні» верств,ьІ . . . . . . . ·б2 
29. Як бь1в народ роаді>леньrй . . . . . 63 
ЗО. Водки взялися нямеші>? . . . . . 64 
ХІ. Господарство . . . . . . . . . . 66 
З 1. Ропян ьІЙ КОJІодя3ь . • • . • . , • • 67 
32. Банскt горь1 . . . . . . . . ~, • : 71 

ХІІ. Панщипа А • • 6 • ~ • • • • • • • 71 
33. 3а панщину и Марію l"'epecy . . . 72 
34. Исторія села Комлуша . . . . . . 7 4 
35. 3а бандуров . . . . . . . . . . . 75 
Зб. Пан Бертуш Севлюшскій . . . . . 78 
37. Як свС)бодньІЙ боронився од nаІ-tLІ.\ИНЬІ 81 

ХІІІ. Повстаня . . . . . . . . . . . . 92 
38. Про Раковція . . . . . І ., • • • • • -93 

XIV, Опр,ишки . . . . . . . . І w r • 95 
39. Розбайники Сакал и Бодій . . . . . 9:5 
40. Овчар~опришок . . . . . . . . . . 96 
41. Житя опришка Маханця . ~ . . .. 103 
42. Заrибrhль роаббйникбв над Приелоnом 107 
43~ Про Добо ша . . . . . . . . . . ,. 1 1 О 
44. Скарбь1 оnришкбв . . . . . . . . . 114 

XV. Копець панщиньІ ~ . . . . . . . t 15 
45. Як люде не анали, что чинити . . . 116 

XVI. Револуція 1848. року . . . . . . t 17 
46. Война в роцt 1848. . . . . , . . . 118 
47. РусинЬJ и .мадярська револуція . . . 120 
48. Пtсня про І<ошута . . . . . . . . 122 

XVII. Памятки давнинь1 . . . . . . . . 123 
49~ Про кушницкій дзвон . . . . . . . 124 
50. СтародавнЬJЙ дзвбн . . • • • . • . 125 

Законченя • . . . . . . . . . . . . . 126 


	Opovidannya_001
	Opovidannya_002
	Opovidannya_003
	Opovidannya_004
	Opovidannya_005
	Opovidannya_006
	Opovidannya_007
	Opovidannya_008
	Opovidannya_009
	Opovidannya_010
	Opovidannya_011
	Opovidannya_012
	Opovidannya_013
	Opovidannya_014
	Opovidannya_015
	Opovidannya_016
	Opovidannya_017
	Opovidannya_018
	Opovidannya_019
	Opovidannya_020
	Opovidannya_021
	Opovidannya_022
	Opovidannya_023
	Opovidannya_024
	Opovidannya_025
	Opovidannya_026
	Opovidannya_027
	Opovidannya_028
	Opovidannya_029
	Opovidannya_030
	Opovidannya_031
	Opovidannya_032
	Opovidannya_033
	Opovidannya_034
	Opovidannya_035
	Opovidannya_036
	Opovidannya_037
	Opovidannya_038
	Opovidannya_039
	Opovidannya_040
	Opovidannya_041
	Opovidannya_042
	Opovidannya_043
	Opovidannya_044
	Opovidannya_045
	Opovidannya_046
	Opovidannya_047
	Opovidannya_048
	Opovidannya_049
	Opovidannya_050
	Opovidannya_051
	Opovidannya_052
	Opovidannya_053
	Opovidannya_054
	Opovidannya_055
	Opovidannya_056
	Opovidannya_057
	Opovidannya_058
	Opovidannya_059
	Opovidannya_060
	Opovidannya_061
	Opovidannya_062
	Opovidannya_063
	Opovidannya_064
	Opovidannya_065
	Opovidannya_066
	Opovidannya_067
	Opovidannya_068
	Opovidannya_069
	Opovidannya_070
	Opovidannya_071
	Opovidannya_072
	Opovidannya_073
	Opovidannya_074
	Opovidannya_075
	Opovidannya_076
	Opovidannya_077
	Opovidannya_078
	Opovidannya_079
	Opovidannya_080
	Opovidannya_081
	Opovidannya_082
	Opovidannya_083
	Opovidannya_084
	Opovidannya_085
	Opovidannya_086
	Opovidannya_087
	Opovidannya_088
	Opovidannya_089
	Opovidannya_090
	Opovidannya_091
	Opovidannya_092
	Opovidannya_093
	Opovidannya_094
	Opovidannya_095
	Opovidannya_096
	Opovidannya_097
	Opovidannya_098
	Opovidannya_099
	Opovidannya_100
	Opovidannya_101
	Opovidannya_102
	Opovidannya_103
	Opovidannya_104
	Opovidannya_105
	Opovidannya_106
	Opovidannya_107
	Opovidannya_108
	Opovidannya_109
	Opovidannya_110
	Opovidannya_111
	Opovidannya_112
	Opovidannya_113
	Opovidannya_114
	Opovidannya_115
	Opovidannya_116
	Opovidannya_117
	Opovidannya_118
	Opovidannya_119
	Opovidannya_120
	Opovidannya_121
	Opovidannya_122
	Opovidannya_123
	Opovidannya_124
	Opovidannya_125
	Opovidannya_126
	Opovidannya_127
	Opovidannya_128
	Opovidannya_129
	Opovidannya_130
	Opovidannya_131
	Opovidannya_132
	Opovidannya_133
	Opovidannya_134

