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Пер.о» каnрозесні 

ьро~киужао• ••pda. Ще вс1 дереsа с~ь, 
ще DО~еІС7ди ОJІ1rи fІ'рИКJИВЩОТЬ 3"МЛІО,. pag. 
хам• сив1є морое, а верба аЕ роЗJСриsає 

oqt. Н8<')'-бкав1ли в ие! бwиьх•, з• нвляю
'fьоа- ІJ7D80f1 "котики" 1 бавляться .во
•• з. J»В7ЧІСJІІІК s1'tparcи, в.иrр1&аJОТься на 
совn1 'fa навхоло розсилаJОТь.перші nахо
щі весни. 

Нед1.nя, за тиждень до 13еликодив, зве

.'І'ься "вербною•, "mуsrковою" або "кв1'І'НОJО" 
а тиzд~иь перед нею -"~ербиим". Зrідноз 
о1'арим на-роднім Повір'ям ~ •вер~ний"'І'и

ждень не можна ні с1я'І'и, н1 садити зое те, 
а•о в1А ньоrо•хористь у землі рост·е" -
картоплю, бур-яки, моркву, редьку ,nибулю 

'І'а часник, ~о вов 'І'е буд~,як ве~а,роо
'І'И В ГИЧКу. 

У "вербну" нед1ЛЮ СВRТЯ'tЬ вербу. Ь1~ 
ля церкви заздале~tдь кавеаеnо к1ль~а 

куп сs:1жо ·зр1sаноrо в-ербового rt.nля .. Fa
raтo людеtt, а D19 більше д11'ей. Це їхне 
свя?о. Вони рад1ють,т1mа'tьсR вер~ою,~ 
nepmkмк подарунками ранньоІ весни. 

К;t нчклося БогосJІУЖ1 нка,1 свJnЦенкк щ;-.: 



кроnив r1Jіля сеячекою водоN. ді,.и,моо ко
маІЕиІІ, Нё\КНИУЛИСЬ на ВЄJ)~).· 1 1 КО)іо;ЄИ наwа
ТЗЄ'І'ЬСЯ ~ухоnи'І'і1 якнаJ.!tо:;j_льnу rілку, бож 
'І'О,іса~ть" щао'І's". Туоr ае ni.n церквою, 
не в1.цхор,ячк в1 д ~-:уnи rі.nля, AiTJ! еідла· 
м.ують 1 к~nта~ь no к~г.ька бруньок свR
чеио~ аер6и ''щоб горло ке 6ол1ло11 • ~олн 
вже йд,ть до~ом,у, д1ти жар~у~ть,~ь~ься 
ЛО3"ИНАМ1І та nомказують: 

му: 

Не я бЧQ • верба б' с, 
3а тиждень Великдень. 
Недsлечко ч~рвоне яєчRо: 
Або також а•ючись, бахають одке одно-

Будь ьеликиМ,як верба, 

1.. :)ДОрО ВИ~, RK BO.rt3 1 

А баrатиІ як зємля. 
У ГалнччИн1 npoмoBF.itІVTЬ: 

Шутка б' є - не я б'ю 
В1дник1 за тиждєtіь 
Sуде в иа~ ~елИкдсиь1 

Вдома части~· г1лvк свячєио~ вврttи ма-
7и сховала за оІ')ра зами. Як уnерше в ц&о

МУ році бу~ть ~иrонцти худобу ча пасови

сько, 1'0 ІСОJіЧЄ оrреба 08RЧ6ИОЮ лр~ИИОІО"DL()(! 
мечість не ч1~ялася.• 

Друrу час'і"иtq CBR"teвxx М.Jrox баоrько 
·або иаІсУаршнІ c•t~ nоніс ка rород 1 там 
tс7ромав у ~oAor,v аемАю •на щао7я•,nромо

D.ІІІІJDІІ8: 

Роо~•.вербо васоко 
fa е кор1иь r.n•боко. 



Ос'І'аннНt '1JІ,адекь ·r.epcA &ео~ико;~tиJІ"ми св-
~амк ~ве~ьси б1лим. · 

B·n1 ~~І rocDoAии:t маю?~ ~~ra?o ~ 
~о?и. Воак Щ~»Т• новиМ одпr,мм~7• .1азка, 
С?О.ІІИ~ 91КК8. 1 ,.\88р1 Та ~1JІІІ'І'Ь ~81'11 J ко-

MO'I)J! • 
На nей чао існує лрикаІха: 
ШJІ?и І біли?к,~о заR?Р~ Rе~~хдеиь1 

КОJІ.ИОЬ JІІОДИ щиро в:tрІСJІи,-ао JJ. J&.•l ?JI-

8AC•• .t.обрє сі &'1'11 всt- 'І'е, •о n.4oдou,;_ 
сІІ'І'ь вад аеМJІеJО -xnaoo.tJO, ropo~, 3Є''J'К1ІІІ1, 
а ОСО~.ІИ80 ХВ1?8 1 do D08 ВОНО ~УХ• rap
~0 pQo'f•, раско цвіо'І'и 'І'а коJІоои?иоа. 

"' nU ?И-.і8и•.•· починаJОч• ві.- че1'аер
rа, •••в А•н• має своє ono"•c'l'e 18H&'I1-
8u у кароціх Пt'реА&ЕЛаJСО.-мІІХ ~· 
Jo •••aepra ао~н rоспоадр аоса18ас з no
c1uoм раи1х ярим зернових,що~ ям ааІDа.
аше аакіаЧа?а ао••оа1 робо'• Уа •о8 оао
а118е ІІJОВЄС!'8 аеnичке CBSI':'O МСRИ -~Л»-

8tеНІ.е 
з 



цей день sci пови
rа~н~ пнми~ись. одк

ну~и чистий одяг.У ха
~~*~~·, коморах,на по~1р'!-

сwр1зь бути чисто nри()рано,стара-
нко заметено j вж~ виглядати nu-сsят~о

вому • 
. д1 t'Чara, щоб мати rарне обпиччя, ран

ком, досхід сонця отаранна миютвся і 
водУ виливають на nерех~исті цо

ріr •. Ал є робит ьоя uє '1'3.1( ,що('} нfхто иє 
бачив :1. щ9б. .нікого не зустр;хн,, бо ,'І'Оді 
~ее nроnадає ~~рно. 

'tлі~.:~;~осітrий у це~ день, буде .чиотиЯ' 
'Від бур' янів та іншої .нечИсти. Ях що 
rtа.лять .:і печі, то t;>бn~л.юют.10 r,ру.дочку 
соли • .Ця~ цооrо оіль ааrортаю'І'ь у х.nв.;.. 

ІІТИК rакчірки і х.па,цутh. ~ .• ціч .•Коли :rа-н

ч1рка ot;-rop~'l'ь, oi.nh -ВКt'Яrаютр і збері
rають до Велииодн1х свя~.Ранком на ~є~и
кдень, коли приRдут& 1з церви і еіАа
ІО'І'Ь 11/J СТОЛу 1 ГОСDО$р ПОІСЛ8ДЄ 1110 С1JІЬ 



на xn16 1 пос~авит~ на покУтт~.Rолись ~ 
с1пь ще Аааапк ~добі при ІІqиr<Оеюс аа
хоруваинюс. 

Увечері в цt:ркв1 s1дupaNІІ»'''r.ca "Соrра
сті". V xa?t, иа под.вір' ;:· 1 на яvлКІІ1 не 
чути сп1ву,сміху 1 навіть rояосиих роа
мов. Скрізь ~анує урочис'І'а тиша і споІІ11, 

nозертаючиоь ів церкви, ~амаrаютьоя 

дЬнео~и додо~ свіч"У та~; щоб вона не 
пorac.na. Вдома цим воrнем nознача,JО'І"ь на 
сво.по111 хрест, а свічку збер1rають до 

маЯбу~нього чистого четверга. Ал~ і на 
· ~ро'І'І\31 JIOI<Y 1НОд1 ДОВОДИ'ТЬСІІ. ,нею 'o-
PIIC't7D8TИCR. Під час тяжко~ смерти ц» 
СВіЧКоу даю'!' І';- У руки ВМИР"JІЦОNУ ,а В 8ЄJ1Jt
~ rрозу ~ї заnалюють 1 ставлять nеред 
обрвааt-sи. лас1чнин 3 nією свічt,ою ходить 
у ~имку до бдЖ1льнИка. Вважається за не-
добру nриміту якщо свічка дорогою від nе
ркви додо~,зrасне.ЩоQ вона не rасла,ІІ 

несуть у лихтарі власного вироб~.Роблят• 
Такі лихтар1, здеб1п ьmого · Jl,1 ти, 3 ріжноІСо
пьоровоrо nanepy,aбo m~ла,вnравленоrо в 

дере в • mv Рамуt 'JI виr.п.я.ці зірки,..м1ояця, ха
~и.аОо навіть -церкви. 

Звичайно "від страсти•, noвep,.aJO'I'ьos 
ntaнo ввечєрі, 'і ~R ніч ,.емна,7о ВИбд8с~ 
rочі червоні, СJІК:і, та зе.nен1 ЛИХ'І'J'Р1....наr.а.v• · 
~ь ообою адале~ ~азковиА ріжJобар~нмІ 
карнавал воrн1в,що }.)оасипавоя в1д це}Жв-• 
на yct боа~, каnів сокного,поhм.оrо ~емра
ВОJО села. 



7 •еІ ~·~ кічо-
1'0 ке ~ь до ви-

мосv плащакиu1 з 
в1в~ря на середи

ну аерквк,а це ~ув~є 

білЇІ друrо~ rодиии sдеи 
У м1о7ечху Eap;r,•s 

:11нничин1 1си;r .. зяnаІ-
1 ~раоиу d•?икnю nл~ща
вхu» о/'1 косх? и 7рхч1 на. в коло •. ер$СВХ. Tte 
- ке П~Р•А~&чене ІІе:рJСовиим• пра9111%'{)мв, 

:\Ле 'I'Y'L цеІ м1с.цевиІ зввчаІ nровад:tть
ся·~у~е урочксто 1 r~рно. В or~&A1 иав
І<О.ао аерхви у 7рі1, а то і а 1ІО"МІР8 ра

д~t С'!'а•• Jli'l'll~. )СЛОJ1Ц1,д18\Іа1'а 'f& ПОАА
ZН1 .ІІJО.U.,....- ясt ~я ока одяrне~·&.І'?ре..-аа•о 
в б1лиІ rарко ваmк?кІ QA•r. Лінча?а -з 
яінкамк иа rолові; в ~ках триNВ~ть ~· 

лик1 tS~JCe'J'м uольовхх кв1т1в .·~JC• в•
r.а&А1 3Ааєtься, повквек бк tSytк ~сел .. 
1 до ~траско~ n'кткиц1 не пасуА~~ ~н. 

6. 



І<Nась цю .пеr.енду роо808'f.Р.Л• дVІЕ 
~чксtо DJ• заnапеи•х свічнаХ ~do "Р8 
ВОГНІІІІ.У АІІМnада•~ вока ма&а ие аб~иІ 
вппав аа рел1r11не в•ховаааи моло~1. 

KJ1M ц1сІ nerea~,в цеt se•1P 3вачаА
ио, uеред ·?ам, nx n1'1'R ~о •е!)кв•, ба?ь
ка розвовіда»'І'~ ді!'~ про велье с,?ра._ 

~ .... Іс7са Храо'І'а аа оnао1~я7с~х ~-
АеІ 1 про loro восхрєоеквя,як ~мsол ••
pe•ora ,АСбра н~ злом 1 прав.аи 118.1. нєп_ра~ 
BN>JDe 

Ц?и 7•••во оqхnиь оаоа1,.авкя ~:1\"ь
ка, ~ЮУ• а1.а С'І'ра~нu rooao.aa 1' р~ 
А1~ь, сnоА1ва~вс• loro восарОо1иаа~ 

ІІа"•• що сьоrо.ам1 ще аоралаоІ! cstn"" 
печі,вже ск1КЧ8Ла ро~о~,миє руки,~~Rга
ЄУЬСR 7 аое св~очне,моnИ'І'ЬСR аере4. ое
резаМJІ, а потім уро"8с?о royYa nасІСа,DUІ
~·n•савкв та сало до nосвRЧення. БеР 
~е вона окладає до нового wоШ8Каїкnа~е 

een~ еосноа~ св1~ 1 нааравас ч~о
т.м w•нuом. 

Пізно ввечері ~ауь~о заараrає коні, 
мости~ь иа во31 баrато с1на,зас~епяє ка
.nsщом, маде кошик з "аасками• 1, вигідно 
ус1вmись,з ~4т1р•ю ~дуть ~о церкви на 
еоеноmну. 

А хлопц1 та .ціача'І"а· 1 наМкраще вбрав• 
mись, ідуть на в~r1н до вогнища. 

9 .. 



Ще sьече,ра, те 

добре стемв1.uо,uа 

в асо кому ro ~ 1 
оам1ое•~к•м се~ом 
ааІвА4ооя зоrккще. 
Вово па.аххо~і~о, 
П))ИГ&ОQАО 'I'S І 

ПіАіІМ&АQС• ВИООКО 
- ахооко вrop,r 1 
при Іого осві~4•R
и1 буАо DИАКО ве4R

КИІ rурт дівчат та 

хлопц1s. Дівчата rори~
лио• до кремезних nарубсц~ких nоотатеІ 1 
в оотрахои АХвилиоь на воrоиь.А хлоnцt 

розповідали ~и про отарого укра~иоько
rо Ле~ю - АОброrо боrа кохsннп І краои. 

Ко~ксь дуже давно ще в перед хрк~

яно•х1 чаои каwі праmурй урочисто ов8-
тхувал~ свято цьоrо dora. 

Тепер вже Rелик~евь отав хриотияноь
аим оаятом,але за отарою укра~ноькою 

Традиціе~ wолодь в1дзнацав nам'«ТЬ Ле-



•• 88.&ККМ 80rа..-м. U,.a~.A8ZYO I&D8-
]Мt1Q"I І каQ 1 111,0 1ora ... - .. екмаоо\1-
ц1а OXO)l;J' 0081111• ХАІ· буJІІІ І 'l'aJC 1 &.1(8 ІtеІ 
••n•І 1f:1a ra рииІ 1 R• n'І'ариІ. 'В u» 
віч майже и1хто ке опкrь, хіба .... ма
~1 А1rи.А1а•~та та x•on~i ба~жвУ•ок н• 
ааrоні бі~я •оrи» ado на маІ~иі ui~ це
рк•о»,а о·тарm1 .ІJOU еуо.,.ь у церка1 І 

oqam'ь читаана uав&АUІІТJІ Єванr1л1 І ,. 
••аlО'І'ь урочwот'оrо проrо.аоmеинІІ: · 

"Хриотоо Beoк,..tf 

в rа .. ичин1 ~· ~ ~Ya••or• -~07 абер1-
rоя ••кчай ai~w проrода.еи .. аоокреоі
••• Хриоrа nоотрі.І(ОМ • rа,М.Уи. 

На маІ~ні під ••РВ888,ІА&б1жьsоrо ~1-
.111 801'KИJU. 1 nарубки OBOP7~Yit ra:p•YJ'• 

~· ••oro вови бер,ууь ІІІСуо• міцк7 ааж1а
ву трубу І J(ак~~rамк прккріПл»»Т• ~~ до 
~ерев' хио.ї колоди, poб.ІnJt •ее.а .п•.А1бие 
АО отарої ковацько~ rармаtи. 

З міцно.окручеких ranipoк робJІать ху
•», еабхвают~ ї~ • •ерло •rармати~ 1 ка
~88&:101'Іt nорохом. 

ЯJс ,. іJІЬІСИ овцевкк проrолооить: · 
Храс'!'оо Воокреоt 

Х..опці омолоокіпом n1AU&.t»~•· порох 1 ra .. 
рмата вибухае rучким воеУ)іжом. fiJO qe 
•raAY• 1 о'І'ара варо.uа• пр•поа1ца: 
- 111.- Ва.1кк.цевь ва ,..І1еt'• О?])ІІ~ІІИ\ь ~ 

І[. 



Ранхом,підчас -оокце 
"грає'' • .кажуть, що вс но· тn ni.цiltмae,.l'l-
cR, то 3коау onycкac'f •o.~r 33 обр:'\.1. 

Ще sаочі в~ако~о аеркак. о'fо!ть dara
тo аоа1в,3&с'fе~еиих ~•~•мами. Ra тxx·no
::Ja)( 7 коаах коВІиках cтo.~ror~t nаохх,~раман

ки та ц1г.t,аеч••1 пороеяУа або ••••и.?а
вкФм, ах r1n•к• nочккаs роааКАВJІТ•о•,е•е
., .. ,. ... пвоки.Усі ~JОАИ o,.aiD'I'• а коІІІихаuи JІІа-

8JІСQJІО церхак;аІ\П!а~ІОІD'!'. ОJІІ11[1'С8 і Ч8D.DТ1t 
DООВJІ,.ІІІ.08ІІ.8НИК 3 П1іtЧИNК OtSXOA.II,.Ь 'І'рІІ-

1[1 ваако~о перкsw І з~ тре,.1u ра~ом хро

пить nаски оажчено~ во~о~. Піо~ІІ такоrо 

урочистого nосвячення ~юди ~uистосуют~t

ож. Rоик a1T&»'f• одн~ ОАкоrо ~ ~оохрес•

ІSВЯМ Госпо.-вім, тричі ціо~~ую'І'ьс• 1· o~мiв»
~'f'ltOR краwаикаwи. nотім сіАаюУЬ на аоак, 
ГООПОА&р 'fltOXИ8 батогом,і 'JИТ:І КОНі ~er~ 

ким c.~rroм яєау'fь ~х додому. 

ВАо~з аат~tУ.о бePff кількR шматків оаІІ

чево~ Паски; rрудку сожи 1 ~хе до о'fаІ
ві. '!ам він вое 'fe роrмає коровам,Jtонам 
'fa а1аІХ.оІ, а onio.tя в.:е аацувае І лзе 



~сти. да~1 він обхоя•т• 701 б7А1•~1,~ • 
в roono.-apc'l'вi 1 1 о~сІІПаt наако~о ках 

свячено» о1•~»,••об ие•ао'І'• не аааоАа
.аааь•. 

Ко•• ба'ІІІІСО захоАJІ'l• ~о ха'І'ІІ 1 7с• Р.ОАІІ
аа амІІ .. 8'І'Ьо.ІІ. А.аа оьоrохві це робJІо~~'l• 
88 7RІC 1 JIJC 8&8ЖАІІ• У' 88~8ІСУ qepen' .ІІК7 МК-. 
ску нuиваJО'І'Іt хо~о.цио·~ аоАа, а на АИО 
~а~ть 'І'ри червоні краюанки.nерNо» зма

ваs'lьоя иаІмоАОАШВ А1g•ааt,оо'І'акн1м -
б&'І'ЬJСО. За KOZHOJO ОообО~ВОАа 8М1КJО8'І'ЬС• 
а крашааJСк аалкmаа?•оо~~ '1'1 самі.ПіСJІа 

вмкваии.ІІ коаен вИ'2'Ирає1'•еп 110аиw РJ11•
хом1 ваамаове А~ІІ ·nьora пркrо?ов~евкu. 

Уо1 мо.ІІІ'І'Ьо.ІІ Богу 1 с1~10'1'ь за о,.1 ... 
С'І'l.І аао'І'а.аеаІІІ.б1•о» сха'І'ерко»,вкиава
во» 8JІР1І)"В&НИІDІ. ~ l'ap1.11JCaX О'І'ОJІ'І'• D

OOrCt .. OKJ1 1 ОбІUІ&Аек1 D80381Ca118. Иа 08-
реміІ 'lар1льці 3роб.1ева з 3ем.а1 иоrа.1ка 1 
ва в1А зеJІек1с: oteo. це·ма'І'• пос1а.nа ~ 
аа А8& тиа .. і переА enR'I'&М8 1 аоб цеІ А••• 
буJІа аелеиа 'І'рава ка о'І'о~1. З •1•! зе.ае
к1 'lenep вкаира!ОІ'ь uернон1, роаеві ra ао-
8!'1 ІCIJ&Il&HJCJІ. Це rapвиtt с•м•о~ веое.І•~ 
оои .. •оt та беrа'І'ої акт'І'•м aeowa. ' 

BOR о1м'а роаr1ВJІ.ІІ8'І'ЬО.ІІ. ОПО~!'~ rд
R!'. ов .. еву nаоку, крааанха,оа.Іо,мао.ае, 

хоабаоу. Re обх•••'l•о• -,•••••Іао 1 беt 
rорі&кк. 

По•аввю.а rc~•. ;ко8ен бе~е сво» nос
аяче~ кр~uаику 1 •аокас'І'ьс.• ~ батьмом. 

\ 
тз. 



В Західвій 7кра~в1 ба~•ко ріае wa sмаУо
•ка ·••••117 краm ак.ку, бере кінчиком ... 
і n1Авоси~ь аокрема коаному no чера1,а1А 
о~ар~их по,инаючи. Опоча~ку матер1,ио
Уім отартому ониові або дочці 1 ~ак ~~1. 
При цьому він виrодошуе прості,а~е •ІІР1 
олова побааивя. 

- ДаІ Кв~оотивиІ Боае,дочекати 1 до 
майбутніх nе~ихоАиіх Сая~ живими ~а адо

ровими1 
На Велккдек» наш ое~янии дуже радіt 

rоотеві. Вважаст•са аа Ао~ру оанаку,ко&в 

в цеІ дена. АО Х&'fИ аайде подоР,оан1й чо
~оаік; loro ааажди ааnрооя~ь до o'fo~y,1 
rооподима ра~о буде чао'fувааа'fи уоим,•о 

мас иайкгащоrо. В1доwиІ е~иеrраф Пав~о 
Чубвнеакай писав хожись: •7 цей день аре
ІІВАІІІ.тьея. аІ"і .11ьmе ХJІ1босіл ЬС'fІ5о ухра
~ицjа~ 

П18ЯІІ такого урочистоrо оніданку roo
DOA&P1 ЙАУТЬ до церкви, кожен в них акzа

аить на ~звіниц» І Азвонить,•щоб rp•••• 
уродк~а~, а А17и ~АУТЬ до своїх родич1а 

хрис,.ооуаатио•. 

Уяа1ть ооб1 малоrо хлопчвка,чиотsиько 
одяrиеиоrо, у новіІ в~и.,іІ оороч~і та до

вгих •танц&тах а одиіt» підтяахою череа 

п.~ече. Иів в1дч~sин• А••Рі, переступаt пе
р11' 1 .u•1ааам АВ'І'ачвм rолесом ro•op•.,.•: 
Х•••••• •оеарее,ие оам « •••о, 
.А 0&111 8.. oodo» 6.787 DOKOJD 

І4. 



JІр•І••• Хрко'fоо •••••1 аqак, 
..... loro п1~ В.•1 PJR•• 
loro •1'• o'foua, ,.r.к1 OJIO.& ав1U.JІ&: 
•ОІ о••о•ху м1І,аокаІ, 
Пер~~ !обо» 081'f краоваи; 
Jhc tfr.-a !іІ ПONИJ)&'fX, 
&7AJ'f • пере~ !обоІD ••rо.ак .d.'f·&'fк, 
З о~а'fам Веокрео18аам поадо~оа~а'fи•. 
За 'fаке прив1'fанка хрио'fувал•ник A1-

0'fae а1д ГOGDOARR1 ке ме•••, нк 1,111 кра
••••• & .... б.-JІІІІКОtq ро.цичеві, '!'О да• 
м• 1 ПХО&ІІКІІо 

У А•н• Ai'f• б1raRY~ на маІД.а1 1 бі.аа 
церхам rpaw•o•t• краuккаf· otSo rеІдаlО'І'ь
с• 11& rоІ.ц&JІІІJ!і,ІІКU · tм A0880JIII'l'Jt пар:уб;_ · 
хк. 

Г•І~•ка - цо 'fP&A~iiiR& роаавга 1 O'f&
p881 1 MO.JIOA•ot КО.JІОДі 88 ~.JIRKAORJt. 

ГоІдt\.JІКУ бу ~а»ть napy1JJCІІ аа оо лом ва 
••ro•1 або ва майдані n1• ц~рквою. ~~~ 
ц•оrо аакопу~ь даа виоохі міцні о'!'оаба, 
•'ї..,.'fІІ tx ~rop1 попоречко» 1 3& Aono
NQFO» аадіавих к1ж••• •1~аЮ?ь АОІІrі 
Z8~8И, .. AR&R1 88887 .~08ХО»е 

Коав nа:р7бок а-:ахае •• обоа'ІІаок по
r•ІА&'fи ва rоІдал•nі еаою нареqен;у.Зви•••· 

••• •• ••rін або па маМА&н п~ ·~ ... ~ • 
81 ~Ві абара•'f•Оа 704 МО.JІОАЬ• tf'f КО 'f1Ж._ 
аа 6аа.а«7•е• ка rol~~••1, а І обм1и»Ю7•
~а пиоавкаuи,•иаодя'fь ~•.а••••кіІ xopo•tA 
ado en1aa»'fь ••о•••••· \ 



ОR,рано,рвво ~J• зап1пи, 
~ Храс~ос,ае BooRpeo,s. Воіст~ 

Воскрес. 

j ще ран1ІІЄ rзнуССИЬКЗ ВС'!'&JІ&,, 
Ранек•~ вс9ала,оад 3аw1та~а, 
Са.-; замtала, rрядоиькх копапа ••• 
rрядки .слапа,вимо садала, 
Вкsо садJІла, С'І'ІDСЗ говорила: 

- POO'I'it • 11ев1 ва<> orodo,в~~eoxo, 
!окко,в•соко,коріиь r~xdoxo, 
Аис'І'а aapoxo,r1~~R високо. 

~ 3ах1АВ1Й Укра~н1 ua ВеJІикАе~• niA 
церквою Баводя'І'ь rаr1лки. 

Г3r1лка - це ?ако• xopqglA 1 ЩO uа~о~-
8,.ЬС.М Пі.-; rур'І'ОВИІ CD1B ,J,iDЧ&T '1'3 ХЛОП
ц:Іа.Коаиа r;;1r1лка маt еві І ОJфемиІ зr.:1с'1', 
BVil&»'~'• rаrілка аарt1в.ааJІ1,по6у'fов1 і'З 
нав1~ь 1с7орич~1. 

ОІ,аоаулс, 3О3улеиько, 

ЗЬкуІ же нам 'I'&R раневь~о, 

Я. 1 oroA1 захува~а, 

ЛХ nа~щаві A&K7D&JІa. 
А ки uана не маеко, 

Оуаwава не зкасмо. 

В.Є '!'ахі r.іажи у хутк, 

tno ИМІtJІа на а ас nрут•. 
А ••• ~акі поьмаралк, . 
•е R~A иами С'І'&Jмувалх. . 
!ах ВЄСQJІО nрОХО.tП:Ь. H&tl укра~ІІе•ttк! 

Вепах,t.екь у о:~~ рананьому Укра~ис исом,у се
лі. 

І б. 



Be.Іuou1 ~8-7& 
8&К1В~Ю~·О~ 8Про-

80А&Ми~, ~об~о- now ... a .. покер.І8Х Jо
~ач1в Уа rеро~в,що' заrинуАи аа дФА» 7х
ра~ви. Помиака ai~бyaaJW·JtoJІ мо.хи?ао» п 
7Р&А.n1Івою 7рапеаою на rро&ках 7& бра~
о•киr voruax. 

Це vяо~tиІ ави•••· Ще аа ~••я•в• пе
ред rим двем яюди Ід1ть на к~адовище, 

поnрав.х~rють м.оrи.-ки, о1ІW• d1ля вих кв1-
7и,оа~~ь деревR, лаго~ІІ'f~ хрести ~а Па

••~вики. Н. братоьких могилах аааади npa
~»w молодь. Хлоnцj оглядають де ooy.r
.xao• могила чи nохилився xpeo'f або паu~r
••хк. Вееце nоп~а~ляєтьо4,лаrодитьс•, 
., .. oA•'f••• до наАежноrо вкгnяАТ.n•~1м 
oІCOJ~YlO'I'• грляочхи бі.аа могили, а A.t•••
~• е1~•.квіти - вао)шьки,чебре~•,JІ»dа
отох,а а головах обов'яакоао -~радиціІ
аиІ кущ червоноі калини. Дівчатам ще ••
JІеzхт• сnлеоти вінок 1 К&Аіти Moro ва 

хрео~. 

~ nр••••••виІ А••• Ао~• nроао~в 



·рєса. кар1д з хороrвамх,хрес'rам• !'а вік• 
R8М8 на ЧОЛі З ~3ЯЩЄН8КОМ tAe на ааадо-

·-· Оuо.атку аахо.цж·н. АО моruи rеро
Ів, в1~раsлнЮ7ь помикки, а поtім у.е 
верехо~Уь ~о аоіх івмих rpo~xta.Лicna 
a1,utp;\BX паиах•~• оnравляЮ"l• ломк•к• :сі
.~;мrrь 'fy'f ае ка 'fpani di.na моrклкк, п• •• 
rор1~ку,аак707Ю..ь крашанкRм• 'fa різихu 
nечхвом. Ло одній ~раmанці,скк~ці хліба 

'fa ре•тх• 18ІПО~ ~Jd. aarop'fa»Y• 7 аемJІІJ 
на rpoiSJCY. ~uиааJО!'Іо ~'АИ ще 11apJ<,V rQріл
хк, npawoa~~a; • ~zте,nкй!'е,?а иас rрі
аІІХ оnоt.tкиаІте•. 

nотім розбкваю?ь об хрест крашаяк• 1 
Аа~• ікшим ЛЮАЖМ, щоб а'~АИ за nокіІ nо
ме:рлк.JІ". 

Заrкблкх repo~~ nомхнають громаАаьккм 

о~іАом 61Л4 ~хкьоr могили. 
Кожк ~А4ТЬ крашанка на Велnкоди1 сзRта, 

to •ее дуМ888НR з R8ПІо абираю?ь,иеоу~ь 

я• l)ічкк 1 •идают; у вo.Jt.Y~ Кажуть, 111,0 

.tеоь АЗ.Іеко zиаут и такі Jr.юди - рах>Аак•. 

Вони н~ анають,ко~и буд8 Велик.~;еиь, і чс-

88»'~'Іо л,тшпикия крашанок 2 Укра~ни. Його 
DрІІНссе яо НИХ\ "оАа.. на дес.t~1'1й n' R!'JO!I(1, 
:1 'І'о,ц1. 11уде РахмапоькиИ В4.&ик;~;ень. 

Рахwа~оькиR Бе~икдеиь - це старо~хра~

аськє- "1'&.АJЩ11tиє '-''9R'!'O. Зn ваJ>ОАіІ1м nсиір'
ам,.хцо хто будв робити в цей ~·в•,йоrо 
Боr ~~-.о аокарае. Поблк3у Каи'анц~ no~i
.tІJtoьxoro :ta goJ[1 s иеАика могила .Кalf3Tit: 

.to. 



~to колма:аt ~авво ва РааавоькмІ ~пвrсдеи& 
брат і, оестро» пішла в поле о,атв,~ Sor 
~х покs~в. Вовв разом а вопам~-•а •~7-
rом 7•1••~• в аемл~, 1 иа~ мвкв в.,о~а 
ввоока моrв.Іtа. 

!enep у .цеІ Аек•, ~о n1~R • по~е, 
nar~и ка моrм~і,то ще І АОО1 ~?в: 

- rеІ,rеІ •• : - то аестра а братом во

.ам noraaaи:at. 

К~ть ~te,~ на Рахмаио•х•І .. ~•кх•••• 
7 воqі,хо.ав усі ~»АК сn~а?•,м•р•1 охоАа
тьо• ~о церхав на всено~иу. ~ам вовк оn1-

ва»ть своrх,особ~кавх,піоеиь,а ПD?1м роа

r1•~•»тьоя уеіІм 'l'им,~о буJІо tм пранеое
ио живимв рохв•амк •иа проаоАи•. 

РахмаиоаквІ Ве.яккА~tи• ОdJІТХ7ІТІtОJІІ ка 
25-тому АМ881 n1ал~ В~~ИХОАИа. 8 8АОГ&~В 
•••мих,•• •• аа.авмок nоганоького ••••а». 

Hatt.цaaи1u ~1 тература аrахка про 
•брагманіа• • а Жітоnмоу Пеотора, хотtкІ 
акову поов.,аtт~ооа • а~rому місці 88 Гegp

ra АмартоІІ). 

'-"· 



Писанки це 

таке цікаве І ата

ре ааище в куль'l'урніІt 
радицj_ Ї Rа.ІDОГО ка рОД) 1 ЩО 

прg нього спід rово-рк'!'и охр.емо. 

Звичай робитм писанки та краа•~• 
•••я Jшник у наа дуж.е ;tавн'о. 

У а1сіцдесятих роках ХІХ отоліт

~я nри роаког.ах Крv~mанської могили 
архсо.11ог _Jваров aнaJtmoв rлииині а~
ца. Такіж яИци аиа~mов ~ув І908 ро

ку Хвойко np1 розкопах па Пол'l'авщи

иі. Крім того вчені порjзн.ІVвали ор
камеити на у?аарах,що аиайдвиі були 

при ро~копах а иайстаріsими орнамен

тамм писанок,дове.ліt, що звичай ре~ 

мальову3ати ІІІцР.: пvхсдить у нас на 

Україні ~е з nереАхристіинських ча

оів. 

Найо?арі•хІ ор~амент на nисанках 
ПОАекуди зберіrол і АОсі. Еін ne~eвa

.JtBO rеометричний - трикутю:ки, ог.іра.

п1,кояа,оорока-клинц1, сорокаку~иики, 

сорок r1_.Іок тощо. Все це знаки різних 

рі туалів, образів а6о свлщенні ·числа. 

КоJ(м:сь 1re мало особл11.ве значіннл 1 мa-
8t4f• dуло атрибутом поганеького IQ'J(Ь-

2t. 



~ оокца або 188ИХ ава81в .,.,•А•· 
ІtІк1•• ц~оuу ваАа.а хрио~иа8о•авж 

М0'1'88і8, 1. 'I'8D8p 1ЇИО.ІІ9 СОрОК ПО4081»8'1'. 

'І'О аорокаденним поо'І'ом, 'І'О оорока М7•е

ахкамк. 

D ваші qаои ва О9аамевt'ах ввоаиок •7-
ка»'І'• не .11иmе 1о7оркqвоrо вміо?у, а І 
мхо'І'ец~коrо омаf7• ~пер k8 ма.мо баrа~о 
uоо'І'іІких /'І'радаn1Аких/ 1 ~овеім воаиz 
/8м1внНх/ орвамев?іа ва п•оавхах. ~· ара 
щоrо в'аоувавкя 'І'а. ви•••••• асіх nих Ор
вамев'І'ів ученні вawara»Y~o• х.ІІасіфі~ 
аа?и ~х. 

!епер іоВ7І -кі~ька ?аквх К.ІІао8ф1кац11 
Проф.М.Ф •. О7аеа DеАі.ІІаІ ерваме8'1'8 uиоа
аок ва rе~метрв•в1,рос.ІІввв1,аоО.ІІоr1•в1, 
автроnо.ІІоr1•в1 'І'& поdу'І'ов1. Др~rвІ ~оо
~1Аакк, к.в. S0.11~erwe•o~кa1, пропон7е 
Dр8Й88'1'8 В 008087 R.ll&e .. 1DЦ1~ ПИQ&RОК 
'І'акі ваавн, •о ~х ПOA&Dfa •••ник ••раа 1 а8· 
кв•,•rожубц1•,•грвd1в•ак•,•хреотик••,•бе• 
ХОВ8ЧВКК 11 ?Ощо. 

Ще іниі вчеині DOA1.11 .. '1'~ орнамен7И па
оааок ва: 

а/ іо'І'еркqві,- що ма~~ ••••ох 1 о'І'а
,.•••••м орнамевтом. 

б/ На оамобу'І'вао-нознІ,•о О'І'авовв~• 
D1A4'1'a~y А~а місцевих ОТК.ІІ1в 7 вааі ••ов. 

в/ Ваnадков1 оркамев'І'к, що ов~А••'~'• 
про баrац'І'во ф&И7аа1~ 'І'& високі ІІJІІО~еца.
к1 ІА1биоеt'1 ИІuоrо иаро.Q'. 

23. 



Аа• ааІкJІОІ'М u.ao .. t~•• dJ'D cs 9а, 
•о І t ІАQ8&8 CS 7 00451 уа і 111 ТР.• &pJ?
N88'r8 а ow аТJ7НІС7 ~1..n1сть. 

Кt1и акоааок а •е '1ОІІ0роuхоавк•", ме 
Іх Ор-8ІІ'І'И 8А881.1111110~ ІІа6.&JtОІІВ1 Та 
••• ,. .Q'111881. 

у в аа~. :5 8a8ICJDМ ytl()вaaui .at'll :sa 
ооа•х1 uамат• pold.a ва вел.-.а.• Vмpa
lld. мuте=-rво JJOВDR7M'rx пи•• ,.., .. 
оІООа р1дк1Оt'ІОо 

Ва a.xt,uo-YIIJ)ai80ЬКD 'DeialtX ІJІІсам
М. •е a.a7'r• ~• •odpe роаа•аавт~оа. Jo 
•иrо ча07 ам~ооя, •о &Ьрцt ••ca~t
•• 8&11 17ІІУ.а .. -. І t'еиер,ак•о маоrа ua 
vsaa1 1o'repx~••• /•де~іА•~оrо rеомеtрач
аІ/ .,. .... ,., .,. r,tq .n МІІІЮ каuевво, не 
ІІ8с'r7ІІJІ'r•еа nepa1e'r» nepe~ 1к•JЬІ• JC8091t
•&МJІ Укра Іхк. А ~~о самоб7УНьо-нова, 
oeottJІиeo pooJІJUtKJІX ориамек'r1а 1 то, мабуУь, 
nepae міоце ааІме Оок&А~•не ~~~аикь/. 
n,. Dl хоаОА88 проф. А· rорваткевич ка 
Мtt1Ж&ІПІі Іі.&•кої АкаАеІdї ·ваух в м. Аві• 
ad7Ja1 2d е1•ия І94б роиу, ~емоио?ру-.и 
uaoaxa• Соааі••кки, •о ~м нкооко м•оте
•ькаІ роо~••••А оркамен'r. до 'roro * sа
ма&ьеаах1 ~si'rк dули не виrадаа1, а оnи
саві s auof trркро~м l'ot adcцeaoo'f•, А• 
~ ttwoaк.apкa. 

іуд•мо ~3~1ЖТ8ОЯ 1 •о D ~АdуУ8ЬОМf NH
QTOQTBO n•оако~ dyAe х~е І кре~е ~о

звиаатхоа •оіаереч 7о1м пере•коА&м, •о !х 
1ІООУ11хо 3J'011!111ae ~раfно•ке n)IO,Ue м•с
те•тво,оооdлаво в оо7акв11 час. 

2&. 



~l'.t;Jdл:Яm 
~~~~ пороА Волкко~ем 

7ocnax Укр~tаа почааа»7• s•r•to•~••• па• 
саіІка.Роб.-аt'Іt ваоаакк .-ороо~і АівчаУа,~1-
'1'8 t'a оt'ареа•кі ба~уо1. 

ОQооб.-иво ве.ав~еп о'fараиь АО цІtоrо ~о

&І&АаІІ'І'Ь дівча'fа, бо коzна а вкх хоче •о<' 
7 881: .авІtш.-а .ІІІUІ&ІІСраu ПІІ.С&КМ 1 Я.К"J во
аа аа Зеликдевь під ~~~рквею подару• авос
М7 варечекоwу. 

Споо1б виrоУОJІ.аеввя пхоаис>іt, хоч :1 хт
•• проо'fий, про<rе aвwaras •• ·.І'ІІШ8 пв-аае~ 
;ува~а t'a бara'fo чаоу, а І ве аб~яхоrо м.
Ot'8JIІtJCo·ro хио ту. 

Jt1.11 BIIГ0t'08J18BBJ! ПИМВОК б8JУ~· t'.Ц 18&

Q' каотоqку - JІе пuичwа а б.іІааною 'fpydo
•кo» ва хіицt. 

Ra оирому аІІ!1 хиото•вfJю ввма.аьоау.JО'І'Іt 
роІ'І'ОD.І8ВИМ ІООКОМ '1'1 МіОЦЯ 1 •о tx 'І'р8б& 
•••а'І'и веаафарбоаанами - обідки, крапки 'І'& 

оаер1а;rвавИJІ. nо., ім RЙЦе фарбуюt'ь у .a1Jt -
аебу~• світ.аіІ фарбі, ваприх.а~ zoa'l'il. 
B807SY87»,DO'f1к 'І'ісю а каеtочкою вааоА.ІІ'І'Іt 
а1о~е -,ае ка 'f1 міоця, вtо маиь .аJІПІатао.ІІ. 

аов'fима, і фарбу~• в ~уrий колір,А&.-1 • 
Ypet'il 1 'І' .• .ц.При ~t•oq .-ot'pJDqa)'I'ІtOJІ .11ame 
YOro DРІІНІZІШУ '· ЩО ~пер117 фRJCS;yet ЬС 11 .ІІІJІе 

26. 



і наІоа17~1Іs1І,а nо?1м nос~ово пере

ХОА.Т• АО ?емкіщо~ фарб•. 
Ко.tи а&е мu.ІUиок ::JзхінчеикІ, .чІц11 пе

Ч77Ь умиоді а.ие rop~rчil печ1,З5-4оRО. 
Кол~ аіох рос~аиt 1 спливе з ІІЙЦІІ -n•

оаика ro'l'oaa. 
~n роамальовани• писаиок в ~стакн1 

чаои ~ораз 61nьse ваивают~о хем1•икх,Х7-

поваии:х фарб. Ко.Іо!с 1t фарби д.ля пиоавок 

виruт.ОJШІІJІИ самі оеливи з рослин. Иапр•
кла.ц, zов~у фарб;у виrотовл .. ми з кори мо

лодих nагі нців ~rблун:і, або .а· жовтих су~ 
ХИХ П8.ІІЮС'!'ОІ< МОJІОЧаю.П:ри ЦJоОJІІУ ОJІі.Ц а,.. 
В&ЖІІІТИ 1 ЩО ВИГtJ ~ОВ.ІІЛТИ ПИСВН"1<И 1 МаJІІ088'1'~ 

хайскладніші орнименти,на оnуклі~ nовер
хні ІІЙЦІІ- це робота не 'І'ак~ лроста,Яk ка 

перший nогл11д зАасться. 

ДVже n ир<•ВНІJ робл11ть писанІ<и гуцули. 

Проq.: .• Горняткевич розnовіДає ,що Rowy дово
АJІJІОс.І. спgстерігати:,яІ< о,J,на вже.л:!'!'НІІ :а:і

нка на Гуцу"rьщині з.а о.и.ин .цена ароби~а 
З6.nиовнок,лри чому вон~ в цей Ае~ь не 
поки,и.аJІ&. :t своїх щояенних, гоопо,дарськкх 
onpf~з. Вона пал~да в лечі,варила ~сти,rо

.J,ува.ля. ТRариии, до~ла корj_в і. бавила ~·
'І'ину. 

Все це Ій не nере~кодило в1АУвори'!'и 
геометричний /традиціИний/ орнамент а аи
сокІІМ ІІіотецьким хистом. 

Хоче'!'ьоя щиро nоnажати наmі~ молоді 

наеАідува'!'и І роавивати цю t1еаоумвіву ••
ооком.~tстєцьку '!'радиц1~. 



І. 
' r.rц,~-...1 ~•е nоширева 

~•вАа а аас11 ро-аnозіА&8t'ІІ-
~-.~-J •о Аеоь Аа.еко в ropas 

о :виооио~ о'rріІмко~ окu1 8&• 

і авкм• .-ааDrІІМи nрику'rаІ 
orytиil 1 о~а.ккІ кехрио'r. 
ін uae дsаиаАЧа'rь оао~х по
.ІІанці В 1 ЩО . ХОА8'rЬ П омі а .1»

ІtМИ 1 ПрИДИВJ1810t'ЬО8 ,1(;0 ~:z: 
ЖR'rta, а поt1м про •о•,•о по

ь •и ПО'7»?Ь 1 роапоаіАають npaxo
•••o~q ••хркоtові. 

Ко.nи nооіа.иці ка.жу'І'~о low,y, що л»,ци q
ау'І'ь <І1АJІо, "аарJІ?ЬС.ІІ nоміж 90бо~;~ 1 кеза
Аоаопеиі жиtтам - кехриоt раді&, омі•'r•

оа 1 .ІІабц~r• IQro о.ІІабнуtь. Як що nоола

и~1 каауть Іоuу,що між д~дьми аrода А 
добро - вехр"о" оердктьо•, ааоуnить бро
•• і .ІІаиц»rк тіокіmе сtискаЮ7ь прnкоаа,е 
t'i.ao. . 



А вalo'rpamк1u АІІ• иехрио'f& 81опа про 
78 8 •о ~~А• ПКВ7'fЬ пиоанки. ~1•. 'fOA1 ра
•к'fь,ах аа1.р,раеоrьоа а уоіх. ОІІJІ_, б•• rо
жоаою об охел~, а жаниDr~ r~•бохо апкаа-

ИJtоа а Йоrо оr1ло. 
Це q:u цікава АеІ'ев.ца 1 вона ааа.уІ'о• 

87• на yaary доолідвика. 

п. 

друга rуцульоьке леfевА& хоже npo те, 
~о nисанки nисала Ma'fip Божа і дарува~а 
~х.ПИлатові, щоб тоА амилувавоя над ї~ 
оииоw. 

Ко~и Божа Ма?и nисали nисанки, ?О плa

Jt&Jia і оА .. Фаи її каnади на .tJt•. Том;у 78-
пер, ах nишуть rуцули Пl!С а юси, ·во ни аима
жьовvють ?акі пяями,що наrадуЮ?ь ольоак. 

m. 
Кояиоь Іоуо Хрио'fос хо.ц·ив а ПеоrрQІІ по 

аоіх аемлях та ЛюАей иаача~. OcJt ахос• ••
аескі вони проходили через одне оеАо,а 

tа.м :сиди бу.аи;иоСSачили Христа ?а І ку u 
аьоrо rруАХ&ми ~а хаміннями'mцурлкrи.Як 
торхнетьоа камінЬ Ісусової ОАе:сі - ароСSк?ь
ся пи~анка, а як грудка - крашанка. СаІІ
?кй ПетрQ nоабирRв усе те собі до хиmені, 
а ніаніmе ла>дям· роада.lІ. З тих часів 1 ве.це
?Ься авичай nисати пиоанхи·та красити •1-
ЦІІ. 

2J. 



ІУ •. 
18Аи та всяки - неАовірки, ак х,ке~оо 

tаов ка с~рах~анн~,оn~куиа~• ~ого. Иаdе. 
р,у7ь у ne~e~ хаміиQів та І пита»~» lora, 
•о вони • пе~еві хоаать, а Хриотос ~ .. 
каае: 

- Краааие та пасааеt 
Вовк ві.цкривають nеле ву, щоб поом1m~,_ 

оа ·а и•оrо ; а там кратавак та кис.авка. • 
!ак ~ піmов в1.ц~оА1 •••••• пиоа~и ~а кра. 
OJII'rll Jtftц• • 

У • • 
Пкоаикк nкшу?ь піол~ Хрхстопокяікк~~ 

Н8АіЯ1 1 цеб ?0 1 КОЛИ ва церк~ DИROCR~~ 
Хрес7. На сорок оа•~их треба внпиоатх оо
рок кякккt•,а ка вербній та на Бдаrоsі-

' ••вна 3 писавками иічоrо не мо .. а робити. 
Щосs· писаикм Аовrо aCSe:piraJІкo• ~х ва

J•~• 7 ЧкотиІ Ч~~ве:р.і прк рФапису~аив1 
~z ••. моzва ·кл~ти в паауХ7. 

УІ. . 
Писанки пиоа~а Eeza мати ще ТОА1, ик 

Іо7о малеи~кнІ був. д•тииа ~· ~18а&аоа 
t1810 аабавою. 

и. 



-:-:-:--:-
Зітерту на порошок·mкароnупу nv.саикк 

а~ер1rаІО'І'ь у таємному Nісц1, в юс тре:ба, 
то n1дJ<УРІDЮТь мею хор~ .людиnу"в1,ц прооа
ся.иц1~. 

- :-: --.s •:-
Хус1'~·,щt~ :не10 обтирають nисанкв,хо:ва

ІDТь,а пpJt иаrод1 111~'PIOJO'l'Ь кею•від dе
mи:ки•. 

-&-a-:-s-
Т~зчеКJ не в9рошо~ ш~~упу ирешан

kи n1дс~nають до кормів ~ряи.,•об краще 

RCCJШC.R. 

-:-:-;-_:-
в rапичІІИі ки.JtаJсТь mкapa.n)"nи з ясJ;Еь 

ка стріху ха?и; а :на ВеликіА У!<ра~в1 ви

носять на BO.JW • 

J-:-: •.;-
TOП'J'8'1'J( нorar.sи реmткх кр~е-коrо ЯІцІІ. 

a<S·o uкс.авм - вепикіІt гріх. 



.. 

Верб7 Аа~а~~~~ИМ ХОЛОАИХЙ 817ер ВрХ

В&ИЬ .• 

ЦрийА• Ве:рба:аца 1 иааа,ц·аика аерне'І':ь~а. 

:, 1 І · : 

Щz.цали.о.ь-мо іlаокк, а· аа ?ІDІ .-1QеМ8оІ> 
1 'Ьеzо~ •окх. 

Ве.аккдек.ь рае иа рік'~пае. 

,Даі,Боz.е, Аtz.ца?и. •Хрис'І'ОО аоокрео•ка-
і 

·а_ати. 

•Добрий деи:ь•-ІJа ВеJІкк.цек:ь, •добрий ••
ч1р• - ва РіаА8о. 

. К Ве.аикоАн~ ооро•ка хоч лихенька,абв 
бі.&8Rj,ка,.а Jt Рі:Jдву, хоч оуІ)оаа,аби нова. 

Дороtе •••ко а Велхкодв». 

•ви.с~·ачаІ'І'е, що •• пкоаика•, - каzу-'1'~, 
ІІІС .М IXJIWЬ б 1.&8 11-е· • 

УКРАЇНСЬКЕ В МДА m Ц,Т:.:В:..:.О_"..:..;ГО::..:В=ЕР:.:.:JІ.:.:..Я'_' ------... 

НЮ іоРК 19 'дарунок ОттавсШо відділу 
Канадського Товариства 

Приятелів України 
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