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7 уцульщина — пишна гірська чічка 
в  букеті У  країни

Тут з давніх часів живуть люди, які зуміли облагородити пісну 
українську землю, сформувати свій тип господарки, зрештою, свою 
самобутню культуру. Тому, коли Іван Франко вперше відвідав цей край, 
захоплено мовив: „Ось Жаб’є, Гуцульська столиця. Немає, мовляють, 
села понад Жаб'є і більшого лиха шукати дарма".

Гуцульщина приваблювала багатьох дослідншф, які вивчали і вивчають 
цей край. Але чи не найбільший вклад вніс Володимир Шухевич, який 
на стику двох століть понад тридцять літ досліджував гуцульську 
матеріальну і духовну культуру. На основі зібраних матеріалів видав 
п’ятитомну монографію „Гуцульщина", яка й понині є найяскравішою, 
найповнішою етнографічною працею.

Але за радянських часів вона не те, щоб була перевидана, а зазнала 
переслідування, знищення. І все через те, що її автор приходився рідним 
дідусем генералові Української Повстанської Армії Романові Шухевичу 
(Тарасу Чупринці).

Повернути цю надзвичайно корисну книгу як дослідникам-науковцям, 
так масовому читачеві віддавна думали гуцули за кордоном. Це завдання 
поставили і активісти Гуцульських товариств, що зорганізувались на 
рідних землях в час становлення незалежної Української держави. І ми 
безмежно вдячні нашому побратиму-гуцулу Танасію Опарику з Америки, 
який відізвався на наш заклик і взявся профінансувати перевидання 
першої і другої частин „Гуцульщини" Володимира Шухевича.

Тому, дорогий читачу, даємо тобі в руки цю книгу, яка повер
тається до тебе через століття (вперше надрукована в 1899 році). Без
перечно, вона займе поважне місце в кожній гуцульській оселі поряд з 
Біблією і Кобзарем. Віримо в те, що знайдуться й інші жертовні люди, 
справжні патріоти Гуцульщини, які допоможуть перевидати і наступні 
три книги монографії „Гуцульщина". Було б дуже добре, якби це 
вдалося зробити до 15 травня 1999 року — до 150-річчя з дня народження 
її автора Володимира Шухевича.
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НАРОДОЗНАВСТВО 
ВОЛОДИМИРА ШУХЕВИЧА

Визначний український етно
граф, фольклорист, публіцист, 
педагог, культурно-освітній і 
громадський діяч, дійсний член 
Наукового товариства ім.Т.Шев- 
ченка Володимир Шухевич 
відомий як дослідник культури і 
побуту гуцулів. Він був близьким 
знайомим І.Ф ранка, М .Ко- 
цюбинського, М.Лисенка, М.Пав- 
лика, О.Маковея та іішшх діячів 
української культури.

Ще за життя В.Шухевича 
було опубліковано ряд статей 
про його культурно-громадську, 
педагогічну, редакторську та 
етнографічну діяльність. Його 
п’ятитомну працю „Гуцульщина" 
високо оцінили вітчизняні й 
зарубіжні діячі науки і культури.

Ширше висвітлювалася багатогранна діяльність Шухевича в 
статтях-некрологах, але згодом про нього забули і згадували тільки 
побіжно. За совітських часів писати про В.Шухевича заборонялося. 
У 1974 році автор Цих рядків підготував дисертації# „Володимир 
Шухевич — дослідник ГУцульщини". Та коли в інституті мистецтво
знавства, фольклору та етнографії ім.М.Т.Рильського АН УРСР 
довідалися, що вій є дідом генерала УПА Романа Шухевича („Тараса 
Чупринки"), роботу не допустили до захисту.

Лише в останні роки ім’я В.Шухевича стало частіше появлятися 
в українських наукових виданнях. Зокрема, в 1995 році науково- 
редакційний відділ при управлінні культури Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації видав мою дослідницьку працю 
„Родина Шухевичів". Ця книжка — перша спроба на основі архівних 
джерел, численних публікацій у Галичині до 1939 року, а також на 
основі зарубіжних матеріалів ширше розповісти про славну родину 
Шухевичів, яка залишила помітний слід у громадсько-політичному 
та культурно-просвітницькому житті нашого краю, брала участь у 
національно-визвольних змаганнях за самостійність України.
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Культурно-громадська діяльність
Володимир Шухевич, син Осипа, народився 15 травня 1849 року в селі 

Тишківцях Городенківського району на Прикарпатті в сім’ї священика,' 
Цю дату на;,. дження вказує сам В.Шухевич у своїй автобіографії, написаній 
ним 1896 р. на прохання бібліографа ІІІевицького, і міститься в його 
Словнику. 1849 рік народження вказаний у документі про відбуття Шухевичем 
військової служби та інших, що зберігаються у Центральному державному 
історичному архіві у м.Львові. Отже, вказана дата народження 1850 р., в 
окремих дорадянських і радянських виданнях, помилкова.

/Навчався в Коломийській, Станіславівській, Чернівецькій гімназіях, де 
панував дух вірнопідданства, переслідувалась передова думка, а навчання 
української мови, літератури й історії здійснювалася на низькому рівні. 
Однак під впливом творів Т.Шевченка й статтей у журналах „Основа", 
„Вечорниці" й „Мета" пробуджувалась національна свідомість українських 
гімназистів. Через суперечки з учителями-консерваторами довелося залишити 
навчання в Чернівцях. За непокірну вдачу Володимира з восьмого класу 
академічної гімназії у Львові забрали до війська. Три роки служив у 
Будапешті, Відні та Львові. У Будапешті склав матуру й записався на 
філософський факультет університету, у Відні слухав лекції з математики, 
фізики й української мови, а закінчив студії у Львові (1877). Через три 
роки його номінували професором реальної школи у Львові, де викладав 
зоологію, ботаніку, мінералогію, геологію, фізику й математику аж до 
виходу на пенсію (1913).

У Львові майже не було такого українського товариства, засновником 
або діяльним членом якого не був би Володимир Шухевич. У 1870 році з 
ініціативи товариства „Академічна бесіда** у Львові засновано товариство 
„Дружний лихвар** для допомоги бідним студентам. Головою його був
О.Огоновський, а контролером — В.Шухевич. Він був членом головного 
виділу товариства „Просвіта**, Українського Педагогічного товариства, 
засновником товариств „Руська бесіда** (його головою 1895 — 1910), „Боян“ 
(1891 — 1903) — музичного товариства ім.М.Лисенка (1903 — 1915), для 
якого збудував будинок,;

Працюючи на педагогічній шві, Володимир зрозумів потребу видання 
для дітей та учителів журналів рідною мовою, щоб протидіяти ополяченню 
нашого люду. Тому заснував і редагував дитячий журнал „Дзвінок11 (1890
— 1895), а з 1893 р. — періодичний часопис „Учитель**, в яких друкував 
твори українських письменників, педагогічні статті, видавав дитячі книжки 
і читанки. В.Шухевич співпрацював також з народовецькими часописами 
„Діло**, „Зоря“, „Зеркало**, „Нове зеркало**.

Він чимало зробив для поширення української культури за кордоном: 
організував подорож хору „Боян“ на виступ до Праги (1891) і приїзд 
чеських соколів до Львова (1892).

У 1903 році В.Шухевич запросив МЛисенка до Львова, щоб тут 
відзначити 35-річчя творчої діяльності композитора. У Львові Микола



Лисенко проживав у Шухевича в кімнаті, обладнаній у гуцульському стилі. 
На ювілейному вечорі в „Руській бесіді" вчений виголосив привітальну 
промову та вручив композиторові грамоту в різьбленій оправі роботи 
Василя Шкрібляка. Під час святкування десятиріччя „Бояна“ В.Шухевич 
запропонував заснувати „Союз співацьких та музичних товариств", який 
був створений 1903 року. „Союз" організував першу музичну українську 
школу „Вищий інститут музичний" у Львові. Через рік за пропозицією 
В.Шухевича було змінено назву цієї організації на „Музичне товариство 
імені МЛисенка у Львові". За порадою вченого в 1905 році Лисенко 
засновує хорове товариство „Боян“ у Києві. В.Шухевич був у складі 
Львівської делегації (О.Нижанківський, С.Людкевич, Ф.Колесса) на похороні 
М.Лисенка, де виступив з промовою.

В.Шухевич був діячем Української національно-демократичної партії, 
яку заснували 1899 року народовці та частина радикалів. У політиці 
В.Шухевич був непослідовним; хитався між народовцями та радикалами, за 
що критикував його Іван Франко.

У серпні 1914 року вибухнула Перша світова війна, Львів зайняли 
російські війська. У вересні В.Шухевич написав звернення до Шереметьєва, 
щоб російська адміністрація не нищила культурно-освітніх та економічних 
установ, не переслідувала української мови і Греко-Католицької церкви.

З цієї заявою В.Шухевич на чолі делегації у складі отця Й.Боцяна, 
який згодом став Луцьким єпископом, адвоката С.Федака, інженера 
Ю.Січинського, адвоката В.Охримовича, прибув до Шереметьєва й поставив 
вимогу видавати всі розпорядження українською мовою. Губернатор заявив, 
що є лише один „русский язьік" і що в Галичині і Буковині всі його 
розуміють. Він висловив здивування з приводу того, як наважився В.Шухевич 
прийти до нього з такими вимогами, коли він підписав відозву Бойової 
Управи УСС з закликом організувати добровольців — українських Січових 
Стрільців — до боротьби з російською армією. В.Шухевич відповів, що 
відозву підписував не він, а адвокат Степан Шухевич. Така .відповідь 
розсердила губернатора.

Після цього були заарештовані митрополит А.Шептицький, отець доктор 
Й.Боцян, В.Охримович, учителька і приятелька Терміни Шухевич письменниця 
Костянтина Малицька і відправлені на заслання. Царська охранка шукала 
і В.Шухевича, але Терміна зуміла вчасно сховати його.

Протягом серпня-листопада 1914 року він писав щоденник, де фіксував 
важливі події.

Страхіття війни і політичні переживання привели Володимира Шухевича 
до недуги, внаслідок якої він помер 15 квітня 1915 року. Похований у 
Львові на Личаківському цвинтарі.

Є.Олесницький в некролозі писав: ....минувся нам чоловік, щирого,
горячого серця, сильного чистого характеру, залізної волі і енергії, а 
передовсім чоловік діла, яких дуже небагато між нами, який свій активний 
патріотизм маніфестував не фразами, а цілим рядом довершених діл в 
хосен рідного народу".
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Володимир Шухевич, дружина Терміна, діти: 
Володимир, Дарія, Йосип, Ірина, Тарас.
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В хосен рідного народу
У своїй багатогранній діяльності Володимир Шухевич найбільше уваги 

приділяв етнографічним дослідженням, влаштуванню виставок і створенню 
музеїв.

Вивчати Гуцульщину почав 1873 року, подорожуючи Карпатами. Він 
полюбив цей мальовничий край, його жителів і так захопився тутешнім 
побутом, оригінальним мистецтвом і фольклором, що покинув ботанічні 
дослідження і з головою поринув у вивчення його духовної і матеріальної 
культури. Щоліта виїздить у гуцульські села, а найбільше до Космача і 
Яворова.

У перші роки В.Шухевич захоплювався переважно фольклором. Перекази 
про О.Довбуша та опришків, які він записав у гірських селах, були 
опубліковані у „Зорі“ (1882 р., № 11) та у п’ятій частині монографії 
„Гуцульщина**. Чи не найбільше матеріалів про народні промисли, відомих 
різьбярів Шкрібляків, весільні та інші звичаї зібрав у Яворові (1887, 1889 
та наступні роки). Збирав також гуцульські вироби для різних виставок і 
музеїв. На етнографічній виставці в музею Дідушицьких у Львові (1885) 
експонувався одяг і жіночі прикраси з Гуцульщини і Покуття, що їх 
зібрали Євгенія Озаркевич і Терміна Шухевич.

У 1887 році В.Шухевич бере участь в організації у Львові й Тернополі 
українських виставок, на яких експонувалися вироби домашнього промислу. 
Там же гуцули демонстрували свій одяг, фрагменти весілля. Завдяки 
старанням В.Шухевича гуцульський відділ виставки у Тернополі виявився 
найкращим і користувався найбільшим успіхом.

На промислову виставку у Відні (1890) учений з допомогою М.Колцуняка,
І.Герасимовича надіслав понад 300 виробів гуцульського домашнього промислу 
(зброю, топірці, палиці, люльки, писанки, вишиванки та різьбярські вироби 
Ю.Шкрібляка). Ці експонати користувалися великою популярністю, а в 
каталозі було вміщено обширну статтю про народні промисли українців 
Галичини. В.Шухевич, як керівник українського етнографічного відділу, 
отримавши певні державні асигнування, закупив експонати через вчителів 
і священиків: В.Черняховського — у Пістині, Л.Ковблянського — у Ростоках, 
В.Когута — у Березові, І.Окуневського — в Яворові.

Для створення на виставці у Львові (1894) гуцульського відділу В.Шухевич 
запросив народних майстрів з Яворова. Петро Копчук побудував гуцульську 
церкву, хату й усі господарські прибудови. П.Кошак поставив у хаті 
кахлеву піч, а також необхідні речі домашнього вжитку. Хата мала дві 
кімнати. В одній займалися своїм ремеслом різьбярі Василь і Микола 
Шкрібляки, а Катерина Столащук гаптувала і ткала запаски. На подвір’ї 
були встановлені різні знаряддя праці.

На виставці експонувалися вироби ткачів із Косова, учнів Коломийської 
гончарної школи та відомих гончарів П.Кошака, І.Баранецького, різьбярів 
Ю.Шкрібляка та його синів із Яворова, М.Мегединюка — з Річки, В.Якіб'юка
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з Криворівні, а також гуцульський одяг, писанки, музичні інструменти, 
модель гуцульської хати роботи М.Шкрібляка. До експонатів В.Шухевич 
додав детальні пояснення, низку фотографій. Його заслуги в організації 
виставки 1894 року у Львові відзначала тогочасна українська преса, зокрема 
й Іван Франко.

У 1909 році в Стрию відбулася перша хліборобська виставка, яку 
організував місцевий Господарсько-молочарський союз. В.Шухевич був 
членом ЇЇ журі. Були тут представлені експонати з Гуцульщини: ткацькі й 
килимарські вироби з Криворівні, Косова, Печеніжина, різьба на дереві й 
металі Шкрібляків із Яворова, І.Семенюка — з Печеніжина, М.ІЦ^гединюка
— з Річки, гуцульський одяг, модель гуцульської хати роботи ОЛучки з 
Уторопів. Експонувалися тут тканини, гердани, церковні ікони, етнографічні 
фотографії з Покуття і Гуцульщини.

На виставці домашнього промислу в Коломиї (21 — ЗО вересня 1912) 
був окремий відділ із колекції В.Шухевича, де, крім уже згаданих експонатів, 
були писанки, кераміка та його праці про гуцульщину. Виставку й участь 
у ній В.Шухевича, який давав фахові пояснешія, високо оцінила тогочасна 
преса.

Володимир Шухевич стояв біля колиски музеїв Галичини і плідно пра
цював із ними. В 1873 році у Львові створено промисловий музей, членом 
ради якого з 1880 до 1890 року був В.Шухевич.

Особливо велика заслуга етнографа у створенні й розбудові Музею 
Наукового товариства імені Шевченка. Він розробив проект етнографічного 
відділу, а також входив до складу комісії, що очолила збирацько-пошукову 
роботу. Чимало цінних речей для музею придбали І.Франко, В.Гнатюк, 
Ф.Вовк, Ф.Колесса, О.Роздольський, Б.Заклинський, Л.Гарматій, А.Оншцук. 
Завдяки Шухевичу музей придбав оригінальну різьбу Юрія Шкрібляка та 
його синів Василя й Миколи, М.Мегединюка й І.Семенюка, гончарські 
вироби О.Бахматюка і П.Кошака, твори гуцульських мосяжників, предмети 
народного одягу, зброї, інструменти та інвентар побуту із Голов, Довгоцоля, 
Криворівні, Космача, Печеніжина, Розток, Яворова, Зелениці та інших 
сіл. Але, на жаль, більшість цих експонатів пропала в роки Першої 
світової війни.

Володимир Шухевич брав участь і в організації Українського націо
нального музею, керівником якого був І.Свєнціцький. Він передав музеєві 
свої етнографічні збірки з Покуття і Гуцульщини — гончарні вироби, 
писанки, вишивки, килими та значну кількість фотографій.

Учений допомагав Ф.Вовку збирати експонати на Гуцульщині для Петер
бурзького етнографічного музею, М.Грушевському — для його приватної 
збірки, а також для Угорського національного музею, Віденського музею 
народів Австро-Угорщини та Празького музею.

Поряд із збиранням пам’яток народного мистецтва Гуцульщини для 
музеїв і виставок В.Шухевич продовжує вивчати матеріальну і духовну 
культуру гуцулів, цікавиться етнографією Покуття й Бойківщини. Матеріали, 
зібрані під час подорожей з Ф.Ржегоржем, він публікував у галицьких і
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чеських періодичних виданнях. Фотографії, які В.Шухевич надрукував у 
„Зорі“, свідчать про його зацікавлення різними сторонами життя селян, 
лісорубів, історичними пам’ятками.

На основі зібраних на Гуцульщині матеріалів вчений підготував 
повідомлення „Діалект і вірування гуцулів" для Археологічного з’їзду в 
Києві 1899 року, але на знак протесту проти дискримінації української 
мови на з'їзді вчені Галичини не взяли участі в його роботі, а свої 
реферати опублікували в „Записках НТШ“.

Згодом В.Шухевич обнародував ще декілька статей про гуцульські 
танці, народні музичні інструменти, писанки. Але найбільшим результатом 
його багаторічної етнографічної праці була п’ятитомна монографія „Гуцуль- 
щина“, видана в 1899 — 1908 роках Науковим товариством імені Шевченка 
у Львові і надрукована в чотирьох томах. Музей Дзєдушицьких видав 
монографію (1902 — 1908) польською мовою.

Володимир Шухевич майже виключно на основі власних багаторічних 
спостережень детально описав матеріальну і духовну культуру галицьких 
гуцулів.

У передмові до цієї праці він писав, що подає у ній „усе те, що сам 
бачив, чув, зібрав або списав“, що його праця є самостійна, бо з інших 
публікацій про гуцулів, крім праці Р.Кайндля про буковинських гуцулів, не 
знайшов таких, на які можна було б опертися. У листі до Івана Франка 
В.Шухевич зазначав, що подає тільки факти з життя гуцулів, а не свої 
особисті погляди на те чи інше описуване явище.

„Гуцульщина“ В.Шухевича
Перший том „Гуцульщини“, який редагував І.Франко за рекомендацією 

О.Колесси, був опублікований накладом Наукового товариства імені Шевченка 
під назвою „Матеріали до українсько-руської етнології4'. Виданнє етногра
фічної комісії за редакцією Ф.Вовка, т.ІІ. ГУцульщина. — Львів. — 1899. 
Складається том з восьми розділів: фізіографічний, етнологічний, статис
тичний огляди, гуцульське село, оседок, ноша, церква, харч.

Перший розділ — це фізико-географічна і геологічна характеристика 
Галицької частини ГУцульїцини: ріки, озера, клімат, рослинний і тваринний 
світ, корисні копалини.

В розділі „Огляд етнологічний*' автор дає загальну характеристику 
гуцулів, звертаючи увагу на їх архаїчні риси в культурі й побуті. Наводить 
різні припущення, щодо походження назви „гуцул" без свого ставлення до 
них. Від себе тільки подав пояснення гуцула-провідника туристів про те, 
що колись гуцулами називали коней, а відтак стали називати людей. 
Правда, В.Шухевич допустився неправильного твердження, що „гуцул" — 
поняття недавніого походження, бо, як відомо, це слово зустрічається ще 
в документах XVI століття.

Подаючи загальну характеристику життя гуцулів, їхній побут, звичаї,
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родинні й громадські взаємини, автор допускає ряд неточностей, на що 
йому вказував В.Гнатюк.

В.Шухевич з’ясовує причини злиденного життя гуцулів. Однією з головних 
причин розорення та зубожіння людей було лихварство — здебільшого 
лихварями на Гуцульщині були євреї. Вони застосовували різні відсотки 
лихви (на гроші, хліб, худобу), які інколи втричі перевищували позику. За 
позовами лихварів тільки 1894 року Косівський суд провів 23 ліцитації в
11, а Кутський — 17 у 6 селах. Спекулюючи на неписьменності та довір
ливості гуцулів, лихварі захопили в них майже всі полонини та більшість 
орних земель. Серед інших причин зубожіння автор відзначав той факт, 
що поміж гуцулами було чимало дуків, які володіли просторими полонинами, 
де випасали по кілька соток власних овець і водночас багато бідняків, які 
мали лише хату і маленький кусень городу, де годі було утримати й одну 
штуку маржини. З тої верстви дрібних посідачів витворилося і витворюється 
щораз більше число щоденних заробітчан, які працюють на бутинах, 
полонинах, ходять із сокирою в руці на заробітки або стають наймитами,

З економічними відносинами на Гуцульщині знайомить розділ „Статис
тичний огляд“. У ньому подаються відомості на 1880 і 1890 роки про 
кількість жителів, хат, землі (ріллі, лук, полонин, лісів), худоби, пнів 
бджіл у кожному селі. Ці матеріали свідчать, що гуцули, хоч і жили серед 
лісів, були добрими майстрами-будівельниками, однак через злидні будували 
собі дуже мало житла. Так, за 10 років в селі Бабин було споруджено 
тільки одну хату, в Устеріках — дві.

Таблиці дають змогу проаналізувати, як громадяни сплачували податки 
у 1886 та 1896 роках, а також види цих податків (грунтовий, домовий, 
зарібковий, доходовий), додатки до них на громадські витрати: адміністраційні, 
шкільні, шляхові, повітові й крайові та доходи громади.

Із цього розділу довідуємося, що на Гуцульщині наприкінці ХІХ століття 
було 92,7 відсотка неписьменного населення. Так, 1890 року в Косівському 
повіті було лише 25 шкіл і 67 учителів. На одного вчителя припадало 83 
учні, 4872 дітей шкільного віку взагалі не ходили до школи, у 12 громадах 
не було шкіл.

Про ставлення гуцулів до ніколи, умови, в яких доводилося працювати
1900 — 1912 років у селі Голови Л.Гарматієві, В.Гнатюк писав так: „...до 
Голов возової дороги не було... Громадяни Голов були самі темні анальфабети. 
Не було кому прочитати найменшого письма. Пошта до села не йшла. Що 
діялося в світі, державі, краю, або хоча в повіті, про те головці нічого не 
знали. Школа уявлялася ворогом, великим тягарем, новим підвищенням 
податків. І хоч під натиском уряду побудували вони школу ще 1890 р., та 
вона стояла 10 літ пусткою. Її точив гриб, а ночами, як говорили сусіди, 
гриміли по ній чорти так, що багато людей боялося вечорами проходити 
попри неї...".

У розділі „Гуцульське село" В.Шухевич подає назви 40 сіл Галичини, де 
проживають гуцули. Однак деякі з них (Баня-Березівська, Березів-Нижній)
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за мовою та одягом значно відрізняються від гуцульських, тому слід & 
віднести до перехідної зони, розташованої на межі Гуцульщини з Покуттям.

Великі гуцульські села складаються з присілків (кутів). Так, Криворівня 
має 18 присілків, а Космач — аж 33. Хати в них розкидані по горбах і 
долинах, коло струмків (потоків), від яких здебільшого присілок одержує 
свою назву. Подаючи опис доріг, транспорту, етнограф відзначив, що 
основним засобом транспорту на Гуцульщині є кінь, який відіграє головну 
роль у господарстві.

У п’ятому розділі автор подає характеристику гуцульського осідку, що 
складається з хати, господарських споруд, городу, обведеного плотом, 
всього нерухомого майна одного господаря. Він описує подвір'я та інтер’єр 
хати багача і бідняка, різні побутові речі.

З монографії довідуємося, що до середини XIX століття будинки 
споруджували тільки „у вугли“ з кругляків, а від середини століття почали 
будувати вже з протесів (круглого дерева, розпиленого вздовж навпіл). 
Наприкінці XIX століття набувають поширення хати, споруджені „в кані“.

У наступному розділі етнограф описує спосіб побудови дерев’яної 
церкви. Для прикладу подає план храму в Яворові, який будував майстер 
Л.Ковбчук. Не подано опису дзвіниць, хоч вони теж представляють інтерес 
з архітектурного погляду.

Найкраще у першому томі описаний одяг. Відповідно до географічних 
умов і занять гуцулів він легкий і зручний. Автор детально описує літнє 
і зимове, святкове і буденне, чоловіче і жіноче вбрання, його прикраси. 
Свою розповідь ілюструє численними фотографіями одягу із сіл Яворова, 
Росток, Брустур, ПІешор, Микуличина. Але етнограф не звернув уваги на 
локальні особливості й відмінності у вбранні окремих сіл, не вказав на 
спільні елементи в гуцульському і покутському одязі та на відмінності між 
ними.

У розділі „Гуцульський харч" В.Шухевич знайомить читача з їжею у 
пісні та скоромні дні, для бідних і заможних, подає рецепти приготування 
більшості страв. Але не описує святкових, весільних і обрядових страв, не 
показує місця плодів лісу у харчуванні.

Одержавши за першу частину „Гуцульщини" 200 корон гонорару, ПІухевич 
жалівся Б.Грінченку, що ця сума не складає і половиш коштів, витрачених 
ним на етнографічні поїздки і фотографії для видання.

Першу свою працю В.Шухевич надсилав багатьом діячам культури з 
своїм автографом. Так, у фонді О.Маковея зберігається титульна сторінка 
„Гуцульщини" (Львів, 1899) з написом: „Шановному товаришу Ос.Маковеєви. 
ІПухевич".

Праця зразу привернула увагу культурної громадськості і про неї було 
опубліковано в тогочасній пресі чимало схвальних відгуків. *

Окрилений успіхом етнограф продовжує збирати матеріал про заняття 
гуцулів і їх домашній промисел.

На засіданні етнографічної комісії 24 березня 1900 року говорилося,
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що В.Шухевич дістав нові матеріали з Гуцульщини і віддасть до друку, як
ІІ частину своєї праці. 7 травня на засіданні цієї ж комісії було вирішено 
просити виділ НТШ виділити Шухевичу 100 корон на експедицію для 
збору матеріалу, 120 — 140 корон — на виготовлення таблиць писанок і 
вишивок, 100 — 120 корон — на виготовлення фотоілюстрацій та 60 
корон — на виготовлення карти „Гуцульщина". 13 липня 1900 року на 
засіданні секцій було ухвалено видати В.Шухевичу на експедицію на 
Гуцульщину 100 корон. Ці гроші він отримав і на літо виїхав у гори.

Коли друга частина праці була в основному готова, Шухевич звертався 
до. Гпатюка, Грушевського і Франка, щоб Наукове товариство ім.Шевченка 
без затримки видало його працю окремо, а не в „матеріалах" разом з 
іншими статтями. І.Франко рекомендував Шухевичу давати свою працю 
відразу до друку, бо немає сумніву, що виділ НТШ затвердить рішення 
секції. Але Грушевський пропонував скликати спочатку спільне засідання 
історичної і мовознавчої секцій і лише після затвердження рішення секцій 
виділом НТШ давати працю до друку. Тому спочатку етнографічна комісія 
17 вересня 1900 р. ухвалила її друкувати. Потім працю обговорили на 
засіданні історико-філософської секції і доручили прорецензувати О.Колессі. 
Коли була одержана схвальна рецензія, секція НТШ 5 грудня 1900 р. 
вирішила її друкувати як IV том матеріалів до українсько-руської етнології, 
порадивши Шухевичу зробити деякі виправлення і доповнення про художні 
народні промисли. І етнограф розсилає листи в різні села Гуцульщини своїм 
знайомим громадським діячам, учителям з проханням подати йому відомості 
про розвиток народних промислів. Більшість кореспондентів з місць надіслали 
йому детальні інформації. О.Волянський з Криворівні в листах 1 і 9 лютого
1901 р. писав Шухевичеві, що найславнішим різьбярем в Криворівні був 
Андрій Дереюк (1817 — 1889), який для більшості церков робив свічники, 
трійці, хрести, патериці. До появи робіт Шкрібляка він був найбільшим 
майстром. Самоук Василь Якіб’юк, 1866 р.народження, виготовляє топірці, 
келефи, палиці, пістолети, а також займається різьбою. Василь Харук 
робить пістолети, а Лукин — перстені. Лукин Якіб'юк з Річки — порохівниці 
і ремені вибивані, Іван Гуцинюк з Жаб’я — мосяжні вироби, Павло Томащук 
з Ясенова Горішнього — люльки, Юрій Роскоршцук з Жаб‘я — топірці і 
палиці. Далі Волинський інформував, що в Криворівні токарями-різьбярами 
є Михайло Готич, який точить миски, ракви та Олекса Іванчук, що в селі 
майже кожний десятий займається промислом, але лише для своєї потреби. 
Ковальством займаються Харуки, виробляють ножі, а дротарством, теслярством 
майже всі. Ложок в Криворівні не виготовляють, а купляють в с.Річка, 
звідки люди носять продавати в Криворівню та інші села. З Брусторів 30 
січня 1901 р. Шухевича інформували, що в селі працюють мосяжники: 
брати Володимир, Гаврило, Филип Дручкови, Дмитро Дутчак, Петро Рабарак, 
Федір Боринський, Роман Петрів, столярі Володимир Габорак, Никифор 
Александрук, Гаврило Михайлик, Лука Яновський, різьбярі і токарі: Ілько 
Габорак, Павло Олексюк, Іван Петрів, Іван Юріїв, Степан Ваівджурак.

16



Порошниці і дзьобеньки школярські, вибивані ґудзиками, виробялють 
Володимир Дручків, Петро Г’аборак. В селі є лише один кушнір-єврей, 
ткачів — 5 і то самі жінки, які тчуть сукна і запаски, боднарів немає, зате 
є їх багато в сусідніх селах Річці і Космачі.

Як бачимо, громадськість Гуцульїцини радо відгукнулася на заклик 
Шухевича і етнограф одержав цінні відомості про народних митців. Але 
цих матеріалів йому було недостатньо. І він у лютому 1901 р. сам їздив 
в гори, щоб доповнити студії над народними промислами. І цього ж року 
друга частина праці Шухевича була опублікована, як IV том „Матеріалів 
до українсько-руської етнології*1, Львів, 1901 р.

Отже, другий том складається з матеріалів, що їх етнограф зібрав у 
1900 —  1901 роках, а також тих, що надіслали йому О.Волянський, 
Л.Гарматій, Т.Киселевський, І.Попель, Я.Окуневський.

У ньому розповідається про різноманітні заняття гуцулів і їхні домашні 
промисли, подано ілюстрації знарядь праці.

Через малопридатну для ріллі землю гуцули мало займаються 
землеробством, однак у них чимало знарядь та вірувань, пов’язаних з 
обробітком грунту.

Окремий підрозділ присвячений сінокосам. І це цілком закономірно, бо 
від заготівлі сіна залежить добробут гуцула. Розповідаючи про сінокоси, 
косіння трави, сушіння її та складання в стоги, перенесення чи перевезення 
сіна, автор звертає увагу на так звані толоки.

Одним з основних занять гуцулів була праця на лісорозробках: зрубування, 
трилювання, перевезення та сплавлення деревини. Тому В.Шухевич докладно 
описує життя і звичаї лісорубів, їхні знаряддя праці, веде мову про використання 
найманої праці 12 — 15-річних хлопців.

Дуже докладно описав автор полонинське життя гуцулів: заняття, 
побут, звичаї, пов’язані з виходом на полонину, випасом худоби, способами 
переробки молока.

Рибальство і мисливство були на той час ще досить поширені у 
Карпатах і В.Шухевич досить докладно описує способи полювання та 
знаряддя, що використовувалися при цьому.

„Домашній промисел*', що займає одне з головних місць у заняттях 
гуцулів, описав В.Шухевич чи не найповніше. Для цього використав він 
відомості, подані у виданнях Промислового музею у Львові та колекції, 
зібрані для музею імені Дзєдушицького. Широко висвітлено гончарство, 
мосяжництво та різьбярство і мало — кушнірство, ткацтво, боднарство, 
столярство, вироби з шкіри. Серед гуцулів було чимало майстрів широкого 
профілю, які виготовляли, наприклад, ложки, корита, і в той же час 
боднарські вироби. Такі майстри були в Космачі, Річці. Свою продукцію 
вони продавали в покутських селах.

У підрозділі „Гончарство*’’ В.Шухевич не тільки описує процес заготівлі 
матеріалу й виготовлення виробів із кераміки, знаряддя праці гончарів, а 
й подає народні назви всіх предметів та операцій. Розділ проілюстрований



знаряддями праці та виробами таких відомих гончарів, як О.Бахматюк і 
П.Кошак. Даючи загальну характеристику мосяжництва, етнограф зазначає, 
що техніка виготовлення виробів з кольорових металів чи прикрашання 
цими металами інших речей є однією з найстаріших у прикладному мистецтві. 
Численні ілюстрації дають змогу скласти уявлення про багатство 
орнаментальних мотрвів на різноманітних виробах. Серед майстрів цього 
виду В.Шухевич виділяє тільки Миколу Дутчака з Брустур.

Якщо про вироби зі шкіри автор пите згадав, то про різьбярство 
подав дуже докладні відомості, а також з’ясував причини розвитку цього 
промислу. Етнограф уперше подав українською мовою широкі біографічні 
відомості про видатних різьбярів Ю.Шкрібляка (його синів Василя, Миколу 
і Федора) і М.Мегединюка, детально описав техніку виготовлення їх 
виробів.

На жаль, В.Шухевич зовсім не згадує про різьбярів гуцульських сіл 
Надвірнянського і Печеніжинського повітів. Про них зібрав відомості у 
1960 роках краєзнавець М.Клапчук.

У третьому томі праці В.Шухевича описано обряди і родинні звичаї, 
танці, музичні інструменти. Тут же вміщені тексти пісень. Матеріали про 
весілля допоміг записати М.Колцуняк.

Шлюб у гуцулів був не лише потребою створеная сім’ї, але й засобом 
для одержання матеріальної виго}щ. При виборі подружньої пари виняткове 
значення мав соціальний стан. Весілля за звичаєм мало тривати п'ять днів 
і потребувало значних коштів, але через вбогість воно нерідко відбувалося 
за один день.

У підрозділі „Родини“ В.Шухевич слушно відзначає, що дорослі не 
завжди мають змогу займатися вихованням дітей, які часто ростуть без 
належного догляду, в антисанітарних умовах і злиднях, що було причиною 
великої дитячої смертності. Так, у родині гуцула з Голов Шекерика було 
36 дітей, але більшість з них померли відразу після народження.

На прохання вченого Ф.Колесса поклав на ноти мелодії танцюваль’них, 
весільних і похоронних пісень. Для запису він виїздив на Гуцульщину, або 
запрошував музикантів до Львова.

В.Шухевич перший з етнографів докладніше описав музичні інструменти 
гуцулів, подав спосіб їх виготовлення та використання.

Наступний підрозділ містить короткі відомості про гуцульські танці.
Описано в книзі похоронні звичаї та обряди, подано чимало забав при 

мерці — „играшок на грушці".
Для четвертого тому „гуцульщини", як і для попередніх, В.Шухевич 

частково одержував матеріали від своїх кореспондентів Ю.Амброзяка,
О.Волянського, Л.Гарматія, П.Дудєка. Та вчений користувався не тільки 
надісланими йому етнографічними матеріалами, але час від часу сам 
виїздив їх записувати. Так, у 1902 році під час Різдвяних свят побував у 
Космачі. Брустурах, Шешорах та інших селах, де записав на фонограф 
звичаї і обряди, яких дотримуються гуцули під час зимових свят, та
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сфотографував колядників, водохреще тощо. Залиси робив від найбільш 
обізнаних селян Ю.Соломійчука, М.Мегединюка, І.Грепиняка, П.Палійчука, 
М.гугшюка.

Упорядкувавши зібрані та прислані йому матеріали В.Шухевич просив 
Федора Вовка зважити на його хворобу і прискорити видання IV тому. 
Побажання були враховані, й праця побачила світ 1904 року.

Цей том має один розділ: „Обряди церковні". Однак ця назва не 
відповідає повністю змістові, бо тут мова йде не лише про обряди в 
релігійні свята, але й про народний календар, дотримання різних звичаїв. 
Подані народні назви місяців, ознаки для передбачення погоди. Окремий 
підрозділ В.Шухевич присвятив писанкарству. Четвертий том до певної 
міри дублював опис свят і звичаїв, які зробив В.Козаршцук на Буковинській 
Гуцульщині.

У п’ятому томі, що вийшов за кошти Т.Дідушицького 1908 року, 
вміщені народні загадки, приказки, перекази, вірування про рослин і 
звірів, матеріали про народну медицину, словник незрозумілих термінів з 
поясненнями. На жаль, Ф.Вовк відмовився дати для цього тому свої 
антропологічні дослідження про гуцулів, чим хотів звершити свою монографію 
В.Шухевич.

Рукописи п’ятого тому свідчать, що В.Шухевич опублікував майже без 
змін матеріали своїх кореспондентів Л.Гарматія, записані в Головах, Ростоках, 
Красноїллі, К.Лисанецької — в Космачі, Д.Єндика — в Гриняві, П.Дудєка. 
Значну частину тому становлять матеріали, що їх записував В.Шухевич 
протягом багатьох років у селах Барвінковім, Жаб'ї, Космачі, Криворівні, 
ІІІешорах, Горішньому Ясенові й Яворові від селян Ю.Шарабуряка,
О.Ковбчука, О.Копильчука, Ю.Соломійчука, В.Якіб’юка та інших. Допомагали 
етнографові люди, різні за своїм соціальним походженням і політичними 
поглядами, яких об'єднувало бажання посприяти збереженню для майбутніх 
поколінь цінних пам’яток матеріальної й духовної культури свого народу.

З приводу п’ятитомного віщання „Гуцульїцини" В.Шухевич писав: „Мою 
особисту пращо при сій публікації не вважаю за якусь особливу свою 
заслугу, а лише за довг, виплачений мною гуцульському народові за ті 
красоти єго чудової країни та й єго власної вдачі, яким я тілько 
налюбувався...*'.

' У редагуванні II — V томів „Гуцульщини“ брав участь М.Павлик. З 
листування його з автором бачимо, що В.Шухевич дбав, щоб мова 
„Гуцульщини" була наближена до літературної.
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Оцінка праці, яка і через 100 
років є неповторною

Сучасники високо оцінили роботу В.Шухевича. Іван Франко у статті 
„Огляд праць над етнографією Галичини в XIX ст.“ писав, що „...виробляться 
збирачі нового типу, такі як Іван Колесса, Осип Роздольський, Володимир 
Гнатюк, Володимир Шухевич, що, обіймаючи широкі наукові горизонти, 
рівночасно стараються вичерпати запас етнографічних фактів у певній 
околиці... Володимир Шухевич звертає головну увагу на вистудіюваний 
Гуцульщини з кожного погляду і являється головним впорядником 
етнографічного відділу на крайовій виставці 1894 р...“.

У статті „Українсько-руська література і наука в 1899 році** великий 
Каменяр відзначав, що про вартість праці В.Шухевича найкраще свідчить 
те, що вона ще в рукописі була перекладена на польську мову.

Згодом (1902 р.) І.Франко пише німецькою мовою розгорнуту рецензію 
на три томи „Гуцульщини", що вийшли на той час із друку. Ця праця, на 
думку рецензента, має більше описовий, ніж науковий характер, бо в ній 
відсутній аналіз описуваних явищ, не вказано праці інших етнографів, 
нема аналогії, а отже, не зроблено правильних висновків, наприклад, що 
характерне для гуцулів, а що — для всього українського народу, в чому 
відмінність гуцулів від бойків. Не зважаючи на ці зауваження, І.Франко 
дав у цілому позитивну оцінку видання.

В.Гнатюк, як секретар Етнографічної комісії та редактор її етнографічних 
видань, брав участь у підготовці до видання чотирьох частин „Гуцульщини" 
(1899 — 1904). У цей час Шухевич часто надокучував Гнатюкові дріб’яз
ковими претензіями, пов'язаними з виданням своєї „Гуцульщини". Він 
хотів опублікувати її окремим виданням, а не як „Матеріали до українсько- 
руської етнології". У листі до Гнатюка він писав „Дивина видається, мені 
і другим людям, що річ так об’ємисту, вичерпуючу до крайности товариство 
назвало „матеріали". З сего, мабуть, і шкода для Товариства, бо після 
моєї гадки скоріше хтось купив би книжку з написом „Гуцульщина", як з 
написом „Матеріали". Наколи б я справді зібрав лише матеріали, з яких 
хто другий взяв би ся писати річ етнографічну, тоді розумів би я і 
заголовок „Матеріали**, а так то повік життя не зрозумію, хіба що воно 
зроблене на те, аби обнизити вартість праці...**.

У заявах до виділу Наукового товариства ім.Шевченка, в листах до 
В.Гиатюка, Б.Грінченка та інших Шухевич жалівся, що за другу книгу 
„Гуцульщина" він отримав малий гонорар.

Так, у листі від 5 вересня 1901 р. просив, щоб йому виділили гроші на 
подорож в гори для збору матеріалу для наступних двох частин монографії 
„Гуцульщина". В цьому листі він розповідав, що працює над „Гуцульщиною" 
з 1874 р., про трудності в зборі матеріалу через відсутність доброї 
комунікації, віддаленість сіл. А щоб зібрати потрібні відомості, йому
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довелося побувати на весіллях, похоронах, сіножатях, бутанах і то не в 
однім селі, а по усіх закутинах Гуцульщини і понести великі кошти: „Хто 
тільки мав діло з гуцулами, знає, що їм за все треба платити і не раз, і 
дуже добре, а знає і те, що хто хоче бути гостем на весіллю, хрестинах 
та інших забавах, мусить принести з собою доволі напитку, харчу, тютюну, 
пороху. Майже за кожну пісню, оповідання, кожну примівку мусів оплачувати, 
а ідучи в гості, мусів прирівнюватися до інших в дарах для молодих, 
дружбів, берези, матки". І далі в листі розповідає, що їхав спеціально зі 
Львова на „калачіни“ — обряд нині вже дуже рідкий і витратив 40 зр., що 
хоче знову їхати в гори записувати колядки. Для того, щоб Ф.Колесса 
записав мелодії пісень гри на скрипці і флоярі, запросив Щухевич до 
Львова двох найкращих гуцульських музик і оплачував їм кошт подорожі 
і харч. Повідомляє також, що витрачав гроші на придбання окремих 
унікальних гуцульських мистецьких виробів. У кінці листа Шухевич просить, 
щоб за III і IV частини ,/Уцульщшш“ заплатили йому по £0 зр. за аркуш, 
як платять тим дослідникам, що нікуди не виїжджають, а пишуть в 
домашніх умовах, понабиравши книг в бібліотеках.

Коли стала виходити монографія Шухевича „Гуцульщина" польською 
мовою, Наукове товариство ім.Шевченка вирішило заплатити Шухевичу 
лише половину гонорару. Тоді він оскаржив таке рішення. Коли ж про це 
довідався Пгатюк, то написав 7 червня 1905 р. до виділу НТШ, що 
„вважає Поступок Вол. Шухевича в справі друку його „Гуцульщини" негідним 
дійсного члена Наукового товариства ім.Шевченка і мотивував чому, бо:

1) Шухевич надрукував польське видання „Гуцульщшш“ значно ширше 
без дозволу секції і виділу НТШ і тим самим знецінив українське;

2) не зазначив на польському виданні, що воно перекладено з української 
мови;

3) в польському виданні не зазначив, що ілюстрації, поміщені в книзі, 
є власністю НТШ тощо“.

Крім того, І’натюк вважав, що Шухевич одержав за свою працю 
зависокий гонорар, тому що „ГУцульщина“ є виключно збором мате
ріалів, а не науковою працею. Якщо перші два томи можуть здатися не 
фахівцеві науковою працею, то третій і четвертий ніхто не признає за 
наукову працю, бо це пісні (III т.) і колядки (IV т.), до того видані так 
лихо і так не критично, що в порівнянні з іншими виданнями можуть 
лише дискредитувати заслужену славу Товариства, а не піднести її.

Щоб вирішити суперечку між Гкатюком і Шухевичем, НТШ була 
створена комісія в складі Громницького, Білецького і Кобринського. Але 
комісія в своїй заяві від 15 червня 1905 р. більшість звинувачень Гнатюка 
визнала безпідставними і рекомендувала йому припинити суперечку, щоб 
не компрометувати НТШ, комісією було визнано, що видання „Гуцулмцини" 
польською мовою є позитивним фактором, бо з працею мали можливість 
ознайомитися не тільки українці, але найширші кола польського населення. 
Гнатюк, прочитавши рішення комісії', вважав, що вона необ’єктивно вирішила 
справу.
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Хоча комісія й виправдала Шухевича, вія у заяві на ім’я секцій від 17 
червня 1905 р. написав, що виходить з складу секції, бо не хоче з Гка- 
тюком, Ординським, Франком, Мочульським і Бурачинським, які його 
принизили, дальше працювати.

Крім того В.Шухевич разом з М.Павликом та іншими створив опозицію 
в Науковому Товаристві ім.Шевченка проти В.Гнатюка, І.Франка та інших 
Членів. Гйатюк 17 грудня 1903 р. писав О.Маковею, що опозиція хотіла 
змінити статут товариства і захопити всю владу в ньому.

Вище викладена поведінка Шухевича розсердила В.Гкатюка. І він, щоб 
трохи збити гонор Шухевича і його вИсокомірну думку про свою працю, 
пише під псевдонімом М.Р. в журналі „Киевекая старина" критичну рецензію 
на його монографію „Гуцульщина".

Це була об’єктивна, але різка рецензія на „Гуцульщину". Він критикує 
автора за поверховий виклад окремих розділів Л допущені неточності при 
записі матеріалу, нечітке визначення меж Гуцульщини тощо.

В.Гнатюк справедливо докоряв В.Шухевичу й за те, що не вказав, що 
книги видані за кошти Наукового товариства імені Шевченка, не подав 
прізвищ своїх кореспондентів. Останні зауваження автор урахував при 
виданні п’ятого тому „Гуцульщини". Цінним у п’ятитомнику, вважає 
рецензент, є малюнки, які пояснюють предмет краще від опису. Головне 
значення пращ полягає в тому, що в ній зібрані матеріали про різні 
сторони життя гуцулів, що можуть послужити для наукового вивчення 
Гуцульщини.

Володимир Шухевич дуже боляче сприйняв цю рецензію. Він писав 
Б.Грінчеикові: „Якби найшов іншого видавця, дав би до друку без оплати, 
аби тільки не мати діла з Грушевським Та Г'иатюком".

На рецензію В.Гнатюка він відповів гострою статтею, де писав, що 
чекав ділової критики і не думав, що за сумлінну працю, яку схвалило 
наукове товариство імені Шевченка, його зустріне така невдячність. На 
закид Про ненауковість праці учений писав: „Моя праця не є критичною, 
так як вона тільки групує зібраний матеріал не про те, що ми знаємо про 
людей, але те, що люд знає і що люд уміє".

Згодом В.Гнатюк змінив свою думку про видашія і в статті „Причинки 
до пізнання Гуцульщини", що з’явилася після смерті автора, серед 
етнографічних досліджень про гуцульщину на перше місце ставив п'ятитомну 
працю В.Шухевича, що вийшла з дуже численними і дуже гарно викінченими 
ілюстраціями, які не раз можуть заступити самий опис.

Позитивно оцінив п’ятитомник В.Шухевича відомий етнограф й антро
полог Ф.Вовк (1847 — 1918). „Праця Ваша — результат довголітніх 
студій, — писав він, — безперечно найкраща із наукового і артистичного 
погляду і з усього, що було досі надруковано про Гуцулів, не виключаючи 
і Кайндля. Ми можемо тепер бути спокійними, що усе таки маємо докладну 
монографію хоч однієї з наших земель. Поряд з тим він робить слушні 
зауваження щодо непереконливого пояснення етноніма „гуцул" і відсутності 
бібліографії."
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Мабуть, за посередництвом Ф.Вовка у французькому журналі була 
опублікована схвальна рецензія А Ван Женешш на третій том „Гуцульщини“.

Український фольклорист, етнограф і літературознавець М.Сумцов 
(1854 — 1922), кажучи про досягнення української етнології, вважав, що 
„Гуцульщина" В.Шухевича „має велику фольклорну вагу".

Звертаючись до В.Шухевича за допомогою в укладанні Словника 
української мови, відомий письменник і лексикограф Борис Грінченко 
писав: „Ваша велика коштовна праця „Гуцульщина" дає надзвичайно дорогий 
і багатий матеріал до словаря".

А український письменник Осип Маковей, дякуючи Володимирові 
Шухевичу за прислану книгу, писав: „Своєю „Гуцульщиною" Ви зайняли 
одне з найповажніших місць в історії нашої етнографії, подаєте сумлінно 
зібраний і прекрасно упорядкований матеріал про гуцулів, лишаючи наукові 
досліди і висновки з нього другим".

Український літературознавець, фольклорист і поет Василь Щурат 
(1871 — 1948) у статті з „Гуцульщини" до „Слова о полку Ігоревім" 
відзначав: „Професор Шухевич своєю „Гуцульщиною" дозволяє мені кинути 
світло не лише на лексику поеми, але й на деякі поетичні образи її".

Гнат Хоткевич (1877 — 1938) — український письменник, артист і 
мистецтвознавець, який у 1906 — 1913 роках жив на гуцульщині, у листі 
до В.Шухевича писав: „З нетерпінням чекаю на закінчення Вашої многоцінної 
праці. Ваша робота остається єдиною працею по Гуцульщині в усій нашій 
науковій літературі".

Праця Володимира Шухевича знайшла схвалення і серед музичної 
громадськості. Славетний композитор М.Лисенко (1842 — 1912), якого 
цікавили гуцульські мелодії, так відгукнувся на одержані від В.Шухевича 
томи „Гуцульщини": „Монументальна етнографічна праця Ваша заслуговує 
на саме високе визнання, і я сам захльобуюся та читаю її, якби знайшлися, 
послідувачі Вам у роботах етнографічних, часткових по Галичині, то це б 
була взірцева праця. Вам випадає велика честь, що зазнайомили публічність 
з так мало знаним краєм й його людом, цікавим, оригінальним, і 
талановитим...".

Позитивно оцінив монографію В.Шухевича і видатний український 
фольклорист і музикознавець (1871 — 1947) Ф.Колесса, допомагав у її 
виданні. У листах до вченого та в своїй праці „Історія української етнографії", 
він писав, що В.Шухевич своєю знаменитою монографією здобув собі 
почесне місце між українськими етнографами, що „цим виданням можуть 
українці похвалитися і перед заграницею. І далі треба, мабуть, ще довго 
чекати, поки й інші частини українського народу знайдуть таких пильних 
і залюблених у своєму предметі дослідників, яким показався В.Шухевич 
для Гуцульїцини. Від попередніх збірок українських етнографічних матеріалів, 
як констатує Ф.Колесса, „Гуцульщина" відрізняється тим, що автор звертає 
увагу на витвори народного промислу гуцулі», на їхній побут, господарські 
відносини. Цінність книг підносить й велика кількість ілюстрацій —
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фотографій В.Шухевича або малюнки, виконані на їх основі. Вадою 
монографії Ф.Колесса вважав неправильне систематизування пісень і колядок, 
відсутність паралелей і порівнянь. А ще: „Розглядаючи докладніше „Гу
цульщину", пізнаємо, як багато матеріалу не достає до того, щоб ми мали 
повний образ побуту, світогляду і творчосте українського народу на всіх 
його частинах широкої етнографічної території".

Позитивно оцінив монографію В.Шухевича й австрійський історик та 
етнограф Р.Кайндль (1866 — 1930), який теж займався вивченням 
Гуцульщини, але в основному, буковинської. Правда, він твердив, що 
В.Шухевич його наслідував, з чим автор „Гуцульщини" не погоджувався.

На появу монографії В.Шухевича схвально відгукнулися в пресі польські 
дослідники О.Мединський та Мокловський. В Англії теж зацікавилися 
працею про гуцулів. На засіданні етнографічного товариства в Лондоні 
(17 січня 1905) професор Гатнер зреферував „Гуцульщину", а педагог 
М.ГУдзон ілюстрував його виклад фотографіями, які надіслав В.Шухевич.

Свідченням популярності праці „Гуцульщина" є звертання до її автора 
вчених, культурно-освітніх діячів України, Росії, Франції, Англії, Чехії, 
Словаччини з проханням надіслати їм книгу.

„Гуцульщина" Володимира Шухевича користувалася популярністю і 
серед простого народу. Культурно-громадська діячка, дружина священика 
з Космача КЛисинецька в одному з листів повідомляла автора: „Жодна 
книжка так не курсувала по селу, як ті книжки о Гуцульщині. Формально 
рвуться над ними. Вже кілька неділь мандрує по селу, що один принесе, 
то вже три ждут, щоб їм дати".

Поділяючи в цілому думки рецензентів, хочемо ще раз підкреслити, 
що, незважаючи на окремі недоліки, на які вказували І.Франко, В.Гнатюк 
та інші дослідники, праця В.Шухевича має велике пізнавальне значення. 
Жоден з етнографів, що займався вивченням Гуцульщини, не зміг так 
детально і всебічно описати матеріальну і духовну культуру гуцулів, як це 
зробив В.Шухевич. Праця В.Шухевича й досі єдина і найповніша, в'якій 
вперше детально і об’єктивно висвітлено матеріальну культуру гуцулів. 
До неї звертаються українські вчені, які продовжують вивчати і розвивати 
цю тему.

Петро АРСЕНИЧ,
доцент-історик, Заслужений працівник 

культури України, лауреат премії ім.П.Чубинського.

Знімки В.Шухевича і його сім’ї 
з приватної колекції автора.



І ' у ц у л ь щ и и а ,  се вислїдок моєї більше як 20-и  літної 
п рац ї; в нїй подаю усе те, що я сак бачив, чув, зібрав або списав; 
проте е вона самостійною працею з виїмкою фізиоїрафічного 
огляду, який зладив я на підставі праць д-ра Цубера*) і д-ра 
Ремана**).

З иньших нублїкаций, які про Гуцулів появили ся, не 
користав я просто длятого, бо кромі праць д-ра Кайндля, які 
впрочім дотикають властиво буковиньских Гуцулів, не найшов я 
таких, на які можна би оперти ся.

Кромі кількох образків (ілюстраций), які зазнаную в тексті, 
всі иньші споряджені з фотографічних знижків, доконаних мною 
або таки в Гуцульщині, або тут у Львові з таких предметів, 
які я в Гуцульїцинї зібрав а опісля умістив у музею ім. Дїду- 
шицьких у Львові, або з тих, що лишили ся моєю власністю; 
деякі в образків, як пр. нутро хати, суть вірними перерібками 
моїх оригінальних фотографічних знимків, яві задля недостачі 
сьвітла або з иньших причин не були йа стільки докладними, 
як сего вимагає ціль, для якої вони поміщенї в тексті.

У відповідні місця тексту вложив я много гуцульских слів 
і їх  форм а вимовою і наголосом так, як я їх  чув, не менче 
старав ся я з усею силою придбати народню термінольоїію, 
що усе зазначу» у тексті' курсивом; осібний словарець, поданий 
при вінці сеї праці, містить усї гуцульскі слова, які мені лише 
удалось зібрати, а по при них і сторону, на якій їх  у тексті 
віднайти ножна.

Праця моя обнамае цїлу галицьку Гуцульщину, а не по
одинокі її села, проте представив я при описї обрядів і пр.

*) Вг. КийоІГ 2иЬег. Аііаз $ео!о§ісгпу Сгаїісуі. — \Ууйате,пісі»о 
Котізуі йгуодгайсгпез Акайетіі итіе,). Кгако\у 1888.

**) Бг. Апі. НеЬтапп. Каграіу роб. йгусгпо-^еодга-
Йсхпут. 1895.
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в одній цїдости усе те, що бачив по всій Гуцульщинї, хоч деякі 
авячаї, обряди і пр. не всюди однакі, бо як каже Гуцул:
У нас (Гуцулів) що грунь, то інша установа. Току, не і 
ленче і в тої причини, що давні'щими роками не вважав я річию 
потрібного ваписувати кісця або особи, від яких удалось минї і  

що почути чи списати або зібрати, особливо в випадках, коли і 
якась пісня, звичай і т. і. в загально звісною в цїлій Гуцуль- ! 
щивї —  неіга в моїй праці назвиськ місцевостий та осіб иід 
усею збіркою пісень і  пр., а тільки під спецяально місцевими 
та тини, що зібрані в остатніх роках.

■ Не годить вя мені на сї*  місці промовчати факту, що пою 
йрацю  в значній мірі завдячую помочи у с їх  людий і властнй, 
з якими я  кав пагоду стр іч а ти -с я  в Гуцульщинї, або до я к и х  | 
я  відносив ся письмом; насьлі'ДКом того наход ив я усюди і у  кож - ; 
дого не тільки пом ічну р у к у , але і незвичайну готовість служити | 
П р а ц ї, за я к у я В8ЯВ с я ; тону то і  прош у вибачити, що не в и 
писую т у т  специаяьио н ік о го , але всім разок, що минї в який 
небудь спосіб були пом ічні, складаю прилю дну под яку.'

Тут позволяю собі специяльно з подякою вгадати про поміч, 
якої дізнав я зі сторони звісного нашого композитора, дбр. Фї- 
лярета Колесси, що зібрав у нотне письмо піснї, коляди, дуккн 
і музику, яві тут поміщені, на основі оригінальних сьпівів згаядно ; 
гри і трембітаня Гуцулів, яких я еиу на ту цїль достарчував | 
"у Львові.

Для вровукіня тексту подаю знаки укорочень, яких я уживав.
І  так означає: г. =  гора, гг. =  гори, і. їі. їрунь, (— ї), к . =  
місто, с. сс. =  село (:— а), р. рр. =  ріка (— и), п. =  потік, 
пох. =  полонина, див. =  диви ся, ет. == сторона, об. — обра

нок (ілюстрация).
Н ехай»» моя Гуцдльшт, присьвачена пакяти моїх Родичів, 

буде 8 одного боку молодший на науку, а старшин нехай 
послужить за доказ, що кожна при добрій волї і охоті ганятись 
не одною 'хосенною працею, що виходить поза заводові п р а ц і,—  
з другогож боку нехай наша суспільність прийке Гуцульиіту 
так щиро, яв щиро я над нею працював не вважаючи нї на 
великі видатки, нї на трудносте, що виходили вже з самого 
терену, який я собі вибрав за ціль моїх студий.

У Львові в день Собору Пр. Богородиці 189 9  р.

Володимир Ш ухевич.
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І. Огляд ФІзиоґраФІчний.

(Ороґрафія, гідро/раф ія, /еольоґіп, клімат, плоди мінеральні,
фльора, фавна).

■— —

олуднево-східне крило галицких Карпат 
знесло ся горі до альпейскої висоти 
помежи жерелами Черемоша, Прута 
і Тиси. Усї, переважно рівнобіжні пасма 
гір, прямують від північного-заходу до 
полудиевого-сходу а висота їх зростав 
в міру, як зближаємо ся до головного 
вододілу допливів Тиси і Прута а по 
части і Дністра. Найвиешим ґрунем  
(хребтом) того вододїлу вв ся границя 
Галичини і Угорщини. Лінія того ділу 
в майже рівнобіжна з загальним на
прямом тамошніх гірских пасмів і по
одиноких їеольоїічних утворів, з яких 
витворились ті пасма; тільки в закутку 

полуднево-східнім над жерелами Черемоша викручує ся тота лінія 
в сторону полудня, перетинаючи майже в иівперек напрям утворів 
ґеольоґічних. В тій закутку не бачимо вже рівнобіжно уложених 
гірских пасем, але порозривані їрупи гір, до котрих належать: 
П аленщ я, ґрупа гір внсунена на полуднє, з найвиешим шпилем 
Команове (1734 т . ) , Ротундул (1571 т .)  на північ від Паленицї, 
П урулуй  (1620 т . ) ,  Мстун на захід від Ротуадула (1646 па.), 
Мокрим з величавою вапняною скалою Мокринів камінь (1563 гп.), 
Попадя  (1526 т . ) , Ш у л їґу л  (1694 т . ) , Чтчин  із вершком Гомул 
(1769 т . ) ,  Вудийовска (1684 т .) .

ЯткольоЯШ Матерняли т. Н. 1
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На північ і захід від тої їрупи старокристалїчних гір тягне ся 
значний гірский обшар здвигнений утворами третичними, іменно: 
верхне-олїґоценськими. В тім обшарі визначує ся передовсім пасмо 
Чорногора, найвеличавійше в цілій тій части Карпат. Ґрунь 
Чорногори представляв з далека одностайну слабо вигнуту лїнію, 
що тягне ся звиж 20 кш. від північного заходу в сторону полуд
нево-східну ; в однім тільки місци, коло жерел Шибеного, вигинав ся 
сей хребе» до полудня а рівночасно обнижуе ся до 1498 т .  Ідучи від 
північного заходу виходимо на слідуючі шпилї чорногірского пасма: 
Говерлю (2058 т .) , з під котрої в північну сторону іде віднога Ко- 

■теска (1575 т.) з клавзою, а в сторону заходу: Пвтрос (2022т.), 
найвисший вершок угорских східних Карпат, Данциж  (1822 т ) ,  
Туркул (1935 т .) , Опицї (1866 т . )  з Марішевскою великою (1564 т .)  
і М. малою  (1451 т . \  Мунчел (2002 т .) , Погане місце (2028 т .) , 
так зване з причини ненастанних вітрів і протягів (властива Чорно
гора), Ц іп Іван  (2026 ні.).

2. Вид на Говерлю і чорногірске пасло з гори Марішевска мала.

Про будову сего чорногірского пасма дав найлїпше поняте 
те, що нема на нїм нї одного вершка, на який би не можна до
їхати верхом.

На північно-східних склонах чорногірского пасма випливають 
жерела численних потоків; з тих, що бють межи Говерлею і Спи
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цями, повстав Прут — а  межи Спицями і Мунчелем Бистрец; 
на схід від Мунчела бють жерела Дзембронг.

Ложбнща ті лежать в амФІтеатральних кіїловинах засипаних 
з одного боку камінвм, що спадав з бігом ріки немов по ступнях, 
а з других боків замкнених прямовисними скалами. Кітловинн ті 
зовуть ся улоги  (в них каміне лягав, укладав ея).

Найкрасші велитнї скали зносять ся під Спицями на полудневий 
захід; вершки тих скал стирчать немов шпилі веж (див. інїциял), вони 
утворені з узковер- 
ствованих пісков- 
цїв олїґоценських і 
перегороджених 

покладами мяг- 
кого лупака, кот- ! 
рий звітрівши по
лишав прямовисні, 
висові а вузві ка
мінні таблиці Фан
тастичних Форм.
Подібні скали, Ре
бра, видно теж на 
захід від Спицїв.

І  під Мунчелем 
в подібні К амінні 
т ія т р и на увагу 
заслугу ють ту т ека
ли К ізї Улоги на і 
північ від Мунчела 
і жерела потока 
Дзембронї. В тих 
кітловинах видно 
малі озера, а серед 
літа білїе там де
куди снїг.

Від чорногірско
го шпиля П іп Іван 
обнижує ся на по
луднє гірский їрунь, що творить угореко-галицку границю; з того 
хребта вихоплює ся ще до 1655 т .  стіжковатнй шпиль Стіг.

В продовженні чорногірского пасма розтягає ся поміж обома 
Черемошами, Білою  і Чорною рікою, розгалужена ґрупа гір

3. Камінні тіятри.

29



з котрих виріжняють о я : найдальше на північ висунений шпиль тої | 
ґрупи Лудова (1466 га), дальше довгий ґрунь Отефулщ (із шпилем | 
1600 т .  виє.), Пнївв (1585 т . )  і Гости» (158В т .) .

Долини північних боків того цілого пасма так само скалисті 
і пропастисті, як під пасмом чорногірским.

Рівнобіжно з тими пасмами тягнуть ся на північнім сході 
в тім самім олїґоценськім обшарі три коротші, дуже рівні ґрунї, 
іменно: Форесек ва північ від Говерлі з найвисшим шпилем К укул  
(1542 т .) ,  Костриця (1585 т .) ,  К р и т а  (1352 т .) ,  котра на полудні ; 
вяже ся з ґрунем горн Лудова. Північні склони Костриці, се і 
скалисті пропасти.

Дальше на північний схід іде плоскогірске пасмо, 5 -  7 к т . 
широке, з котрого мало котрий шпиль вихоплюв ся горі по над 
1000 т .  В тім пасмі лежать гуцульскі села і оселі: Яблониця 
над Прутом, Ворохта, Кривополе, Красний Луг, Жабв, Красноіля, 
Довгополе, Полянка, Ферескуля, Яблониця над Черемошем.

На північний захід від того обшару тягне ся ряд карпатских і  
ланцюхів, у котрих визначують ся крейдяні верстви. Ямнєнський 
пісковець, котрий тут творить майже всі високі, скалисті, рівнобіжні 
пасма, надав цілій околиці орографічний характер. І так поступаючи 
від Жабя на північний захід маємо сильне пасмо, де визначують ся 
шпилі: Великий Погар (1314т.), Китулош  (1382т.), Ворохтен- 
ський верх (1325 т .) ,  Ребровач (1292 т .) ,  М а ґур а  (1270 т .) ,  Хомяк  
(1544 т .) ,  довгий і екалистий Ґо р ґа н  із шпилем Сенік (1664 т .) , 
а  дальше над жерелами Солотвинськоі Бистриці С ивуля  (1818 т .) ,  
по чорногорських найвисший вершок наших Карпат.

Рівнобіжно з тим поясом ямненського пісковця розпочинав ся над 
Черемошем коло села Бервінкова другий пас, у ороґрафії так само 
характеристичний як і тамтой. Значнійші його вершки суть: Мор»-, 
лева (гора) (1224 т ) ,  Писаний камінь (1224 т ) ,  найвисший шпиль 
високого і довгого ґруня Буковец, Игрець зо шпилем Чорний Ґрунь  
(1374 т),Хрегіт  (1471 т ) ,  Лисина (1404 т )  з величезною скалою 
Пожеретор, дуже стрімка і скалиста гора Явірпик (1467 т ) .

Дальше на північний схід нема вже таких довгих гірских лан
цюхів, порозривали їх ріки; рівнобіжність ланцюхів ямненського 
пісковця показує ся тут ще сильно, але вже на менчих просторах. 
Таким пасмом в пр. Сокільский межи Черемошем і Рибницею, що 
не досягав 900 ш .; він визначує ся величньою скаЛистою стіною, 
одною з найбільших у Карпатах, подібною до звалищ; дальше 
Брусний, що в продовженая Сокільсного і тягне ся від ріки Риб
ниці до р. Шстиньки, Камениста (г.) межи м. Коссовом і с. ІІІешо-
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рами, Рокита мала  і велика на схід від м. М икуличина , Чорно
горець (1402 т . )  на захід від с. Дори, ІІідсмерічок ( і276 т . )  на 
полуднє від с. Пасїчної, Чортка на північ від с. Зеленої.

Крайній карпатский пояс, зложений переважно з менїлїтових 
лупаків і олїґоценського пісковця, тягне ея через с. Маркову, м. Де- 
лятин, с. Ослави, Текучу, Акришори до долини р. Иістиньки, де 
майже цілком пропадає; в тім иоясї нема рівнобіжних ланцюхів, 
тільки без ладу порозкидані і порозривані їрупи гір, котрих шаилї 
не вихоплюють ся по над 800 т .

Майже всі ріки і потоки, що перерізують землю заселену 
галицькими Гуцулами, се допливи Дунаю; тільки мала полуднево- 
західна часть вли- І 
вав ся до Дністра.
Головні ріки пер
шої ґрупи: Чере
мош , Рибниця,
Пістинька і Прут, 
другої: Бистриця.

Черемош 
складав ся а двох 
р ік : східної, Б іло ї 
р .  і західної, Чор
ної р . Головний 
жерельний потік 
Білого Черемошу 
називав ся Перка- 
лаб; його жерело 
бв під самою угор
ською границею на 
східних склонах г.
ІІаленицї. Сім кіп. 
поиизше свого же- 
релалучйть ся П ер  
калаб  з потоком 
Саратою, а  даль
ше з н. бловічора, 
що випливає в Бу
ковинських горах;
ажвідсимабсярікя 4. Гук на Гранітній великим.
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назву Б іло ї або Білого Черемоша. Перкалаб а відтак Білий Че
ремош творить політичну границю між Галичиною і Буковиною. 
В селі Гринява вливав ся з лівого боку до Білого Черемоша досить 
значний потік П робійна ; її доплив, Грамітний велцкий, визначує 
ся дикими і гарними гуками  (водопадами).

В с. Уртвріках сходить ся Білий Черемош з більшим і довшим 
Чорним Черемошем, що вииливав близько жерел ІІеркалаба, але 
на північно західнім склонї г. Иаленицї.

До Чорного Черемоша вливають ся більші потоки: Албінец 
і Попадя між гг. Лостуном і Чивчином, Добрин з під г. Чивчин, 

'Ш ибениіі, що випливав між гг. Стіг і ТІіп Іваном; 5 к т . від жерела 
творить сей потік озеро, ще заливав коло 60.000 т 2. Давнїйше були 
тут луги та лісп; сліди лїса видно ще близь гати (слюзи), там 
стирчать з озера вершки смерік, що росли перед повстанем озера. 
Перед кількадесятьма роками усунула ся східна часть гори Руский 
Д їл, наслідком того утворила ся поміж горами Ґрофа, Погорілец 
і насипом усуненої гори Руский Д їл  природна гать, котра , здер
жала відплив потока Ш ибений, творячи озеро Шибене. Озеро те 
збільшено ще штучною гатею в цїли сплавленя дараб і сплавів. 
Отся штучна гать мірить у горі 80 ні. а в долині 20 т .  Вода 
спущена з сего озера допливав в 4 годинах до Жабя*). — Даєм- 
броня і Бистрец випливають з під північно-східних склонів чорно- 
гірского їруня; Ильця, найбільший доплив Чорного Черемоша з лі
вого боку, вливавть ся до него з півночи повисше е. Ильця (Жабя).

Коло с. Ясенова горішного вливав ся з правого боку до Чор
ного Черемоша короткий але досить великий потік Чорна ріка, 
що повстав з кількох потоків ловисше с. Красноілї.

Понизше с. Устерік пливе злучений Черемош широкою долиною, 
в котрій творить численні, часто острі закрути і крутіші (вири) та 
плеса (місця з тихою плиткою водою) і ковбирг (глубокі тихі води).

З правого боку допливав до него ще одна ■ значна річка, Пу- 
тилівка. Під г. Сокільский коло Ріжна творить Черемош на великих 
скалах гуки  (пороги), нинї в більшій части вже розсаджені дина
мітом, а помежи місточками Кутами і Вижницею покидає Черемош 
Карпати, щоби понизше Снятина доплисти до Прута.

Рибниця, ‘значно менша ріка від Черемоша, випливає під 
гг. Буківцем і Ігрецем на північ від с. Ясенова горішного; понизше 
с. Яворова творить она прегарний гук (водопад), а під с. Соколівкою 
лучить ся з р. Річкою. Під с. Городом творить Рибниця на пісковцях

*} Подібне озеро, утворене таким самим способом яеред 10 роками, тілько да
леко менше, е також на потоці Ґікачи, що вливає ся до Б, Черемоша в с. Гриняві.
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і зліпленьцях малий гук, — перепливає м. Коссів, щоби межи м. 
Заболотовом і м. Снятином доплисти до ІІрута.

Долина тої ріки і її бічні галузи ведуть в півперек покладів 
їеольоґічних, в- наслідок чого відслонюють ті поклади в многих міс
цях їеольоїічні верстви.

Пістииька. Її творять: жхіднаПістингма Космацка і східна 
Пістинька Врустурска. Обі вони вишшвають під високим хребтом 
Ґрегіт-Ледескул на північ від Жабя, пливуть вузкими, иропасти- 
стими долинами, творячи множество гуків і шипотів (порогів), і збі
гають ся коло с. Ирокуравп в одну більшу ріку Пістиньку, котра 
спадає в с. Шешорах прегарним гуком, а дальше коло м. Пістиня 
покидав Карпати, збігає ся з Лючкою, щоби під Коломиєю влити 
ся до Прута.

Прут. Ложбища се! ріки розложені на північних склонах 
чорногіреького пасма межи Говерлею і Спицями.

На північно-східних склонах Говерлі' бв одно з найбільших 
жерел Прута; недалеко від жерела творить Прут дуже гарний, на

5. Перебій йоло Ямна (перед розбитем).

кілька порогів поділений, звиж 10 ю. високий гук. В тісній і ска- 
листій долині помежи гг. Кукул і Кострицею .творить Прут цілий 
ряд гарних гуків. Коло с. Ворохти стає його біг лагіднїйший, а ціла 
долина, котрою він тепер пливе, ширшою, —- так як долина Чере- 
моша коло с. Ж абя; долини ті повстали з крухих луиаків і марґлїв
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олїґоценських, яві переважно складають ту просторонь, а котрі 
вода легко вимиває і забирає.

Від с. Ворохти до с. Дори ве ся Прут майже заедно посеред 
ямненських піековцїв, у котрих вія виполоскав собі глубоке, пропа- 
стисте русло, а з котрих вистають поперечні скалисті запори, на
слідком чого витворили ся гарні гуки і типоти (пороги). Найкрасшим 
був до недавна 20 т .  високий гук Перебій в сел! Яремчи коло Дори, 
в недавніх часах значно зменшений динамітом, через що утратив 
много своєї первісної краси.

Гарний е теж Капливец, високий гук на малім потоці Капли- 
вец, що вливає ся до Прута межи м. Микуличином і с. Ямною.

Доперва понизше с. Ланчина став долина Прута ширшою, 
через що тратить він уже гірский характер.

Допливами Прута кромі згаданих потоків суть іще: Прутец 
Яблоиецкий, що вливав ся з лівого боку під с. Тартаровом, Прутец 
Микуличинський з правого боку в м. Микуличинї, Жонка під с. 
Яремчем, Камінна в с. Дорі, Перемиска в с. Лузі, Лубіжна під 
м. Делятином і Ослава, що вливав ся до Прута напротив села 
Добротова.

Бистриця Надвірнянсьиа. Жерела її лежать на угор- 
скій границі; під с. Зеленою вливав ся до Бистриці майже більша 
від неї ріка Зелениця, почім біжить вона до м. Надвірної майже 
простою долиною, перерізуючи прямовисні ґеольоґічні верстви і лан- 
цюхи гірскі. Наслідком того показують ся дуже гарно скаїшсті 
берега під с. Пасічною, де вливав ся до Бистриці від заходу потік 
Бухловец, що творить 7 к т . горі від свого устя прегарний 15—20 
метр, високий гук.

З д о п л и в ів ,  щ о  випливають у горах і вливають ся до Бистриці 
на долах  помежи Надвірною і Станіславом, належить згадати по
токи: Бітковчик, Бгтковец і кілька Стримб.

Кромі рік суть ще в Гуцульщинї озера. В Поганім місци, 
властивій Чорногорі, в два малі плиткі озерця, виповнені чистою 
водою. Літом допливав до них вода із снїгу, який у тих місцях, 
звернених до півночи, лежить заедно. Одно з них в 9 ю. довге, 
7 т .  широке, а О'З т .  глубоке. Коло тих озер в великий мочар,' 
зарослий сїтником, здаєть ся колишнє озеро. На полонині Даемброня 
понизше хребта Чорногори в також мале озеро.

Найбільше е Озеро Несамовите під г. Данцижем, до 100 ю. 
довге, в однім кінцї 44 т . ,  у другім 80 ю. широке; при березї 0*2 т . ,  
дальше 3 т .  глубоке, а дальше ще глубше; кромі снігової води 
засилюють його ще й власні жерела.
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В тих озерах но жиють риби, тільки жаби. При 14° С в повітрі 
показував термометр, вложений у Озеро Несамовите, 8° С.

Гуцули кажуть : „як в Несамовите Озеро вергти камінь, настає 
зараз в і х о л а (буря і бють громи). Сей їх присуд походить правдо
подібно відси, що ш‘ї хмари, бурі, блискавки надходять з поза г. 
Даицижа, під котрою як раз лежить те Озеро Несамовите. На 
полонині' Марішевска під г. Данцижем стоять хрести на місцях, де 
громи побили людий; се вказує, що справді туди з поза Данцижа, 
понад Озеро Несамовите, через Марішевску іде до Жабя і дальше 
шлях бурі та грому.

Про озеро Шибене була згадка при потоці Ш ибений.
Жерел у Гуцульщинї премпого. Всюди, не тільки по долинах, 

але і на вершках та узгірях бють великі і малі жерела, а вода із? 
спадає нераз із значної високости в нропаетисті долини, щоби утво* 
рити потік. Жерельна вода всюди ладна  (чиста), студена і солодка 
(смачна).

В многих місцях ідуть головйцї (теплиці), в які Гуцули закла
дайте кадовби (серединою порожний нень дерева) на керяицї.

Цілий обшар обнятий областями рік Черемоша, Рибниці, Пі- 
стиньки, Прута і Бистриці' належить до систему карпатских утворів, 
на які головно складають ся пісковцї, лупаки і марґлї так третин
ного як крейдяного походженя. Виняток становить тільки часть 
обнята жерелами Черемоше, утворена із скал кристалічних часу 
архаічного, іменно з ґнайсів.

Із сего виходить, що обшар Гуцульщини складають утвори:
1) архаїчні, 2) крейдяні, 3) третинні, а надто 4) четверичні (те
перішні).

I. А рхаїчні утвори є тільки частиною великого кристалічного 
острова, що тягне ся з Марморошу через Буковину і Семиград до 
Румунії. Утвори ті мож поділити на два поземи: глубший, в котрім 
переважають блищакові лупаки, і висший з ФІлїтами (пралупаками). 
Ґрупа гір від Паленицї до Будийовскої утворена з тих архаїчних 
скал.

II. Крейдяні утвори складають ся з ріжнородних цісковцїв, 
лупаків пісковцевих і марґлевих. Ґеольоїи розріжняють тут три 
верстви:

а) ропянецкі верстви так названі від гори Ропянець ; се тонкі 
уверствовані пісковцї, дуже потріскані, синї, попеласті або зеленоваті, 
поперерізувані жилами білого кальциту з численними гіероїлЇФами.

Етнольоіічиі Мат ери жди т. II. 2
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Версгви ропянецкі бувають найчастїйше знїзаковато поломані. 
Гарно розвинені вони при дорозі' над потоком Варатин, що 

біжить з г. В ук іщ я  на полуднє і вливав ся до Чорного Черемоша 
межи с. Ясеновом і с. Криворівнею.

Верстви ронянецкі вкриває на г. Игреци негрубий поклад 
верств плитових.

Гарно виступають ті верства теж з правого боку Черемоша 
коло устя р. ІІутилівки, в руслі потока Грамітний, в руслї Чере

моша коло с. Усте- 
рік; видно їх на 
гуцї р. Рибяицї між 
сс. Яворовом і Со- 
колівкою, верхами 
від гори Мел над 
р. Иістинкою, аж 
до с. Маняви над 
р. Солотвинською 
Бистрицею; видно 
їх на Добошевій 
скалі', пря гостинця 
перед с. Ростова- 
ми. Згадую про них 
тут, бо декотрі з 
них в головними го- 
різонтами ропищ, 
або мають, особли
во лупаки, значну 
скількість цїлицї 
(кухонної соли);

б) верстви пли
тові, з гуцульска 
звані плоскі, у- 
творені помежи 
типовими роїіянец- 
кими верствами і 
иісковцем ямнев- 
ським. Головну ро- 

лю мають тут пісковцї виразно уверствовані, плоскі (плитові), сірі, 
сині або зеленаві, з рідшими жилами кальциту як верстви ропянецкі, 
і з гіероґліфами переважно простими і валковатими; верстви ті 
розвинула ся на хребті Плоске, оеїдкови Шкрибляків у  е. Яворові ;

6. Добошева скала вад Черемошем коло с. Ростоки
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помежи верствами плоскими (плитовими) виступав зЛіпленець дуже 
міцний з многими, як горох великими зернами кварцу. З сего злї- 
пленьця роблять млинське каміне.

в) верстви ямнепського пісковця, ее один із визначних утворів 
Карпат заселених Гуцулами, бо він надав тим горам властивий 
вигляд. В їеольоґії названо його ямненським від с. Ямна над 
Прутом, де гарно розвинув ся. В головній масі є сей пісковець дуже 
грубо верствований (до 20 метрів), дрібно-зернистий, ясно-жовтавий, 
рідко рожевавий, крухий; скоро звітріє, покриває ся звичайно 
крух^ю, брунатною або сірою верствою, розсипує ся часто на милкий 
і дуже чистий пісок, тріскав великими відломами або творить ве
ликі скали подібні до звалищ. Йому товаришать майже всюди темно- 
зелені, кременисті лупаки, що кришать ся в дуже острі, дрібні від- 
ломки. Прикладом сего є величезна скала Сокільский над Чере
мошем коло е. Ріжна.

Грубість верстви ямненського пісковця дуже змінна: близько 
карнатского берега виносить 20—50 ю., на полуднє в долині 
Прута доходить до кількохсот метрів, а розтягає ся широко 
і далеко. Віадукти в Яремчи збудовані з того пісковця, надто 
гори Хомяк  (1544 п О , Сенїк (1604 т . ) ,  Ґор/ап  (1595 т .) , 
водоиад Перебій, Камінь Краттера, Добошеве крісло і т. и. На 
цілій ііросторони поміж сс. Устєріками і Білоберезкою перетинає 
Черемош виключно крейдяні верстви і то переважно пісковець 
ямненський.

Но лівім боцї р. Рибниці в с Городі' творить пісковець ямнен
ський поклад до 50 ю. грубий: Ґрупь Каменистий (мальовничі 
скали, подібні до звалищ). Рідко коли лучає ся в Карпадах бачити 
ґеольоґічний перекрій так виразно від вершка до споду гори, як 
власне на Каменистім.

Здовж цілого Сокільского ґруня від р. Рибниці до р. Черемоша 
творить ямненський пісковець, покладом до 100 т .  грубим, Церковці, 
величні і прегарні скали. Позаяк нахилене його верств доходить 
70—80°, а упад б рівнобіжний до склону гори, наслідком того 
площина верстви став на поверхні кількасот квадратових метрів 
чиста, і творить неперебиту, стрімку, гладку стіну, потріскану в ріж- 
них напрямах і порослу зрідка мохом і поростами. Ті скали явля
ють імпонуючий вид особливо з місць висунених більше на по
луднє.

На дорозі до Жабя, де потік Вережниця вливає ся до Чере
моша, ведб дорога по під црямовисну, величезну скалу з ямнен- 
ського пісковця.

37



На полудневих склонах вершка Оигленого над потоком Пі- 
стинькою творить амненський піс. великі і мальовничі пропасти, осо
бливо в місці' Облав, на вузкій і стрімкій дорозі, що веде з с. Про- 
курави до с, Космача.

Ямнєнський пісковець творить коло с. Прокурава на лівім бе
резі Піотиньки, коло місця званого Ровсохата, невеличку іроту, 
М алий Склеп.

Незвичайно гарні і мальовничі скали, подібні до звалищ, тво
рить ямнєнський пісковець на східних склонах гори Сїсна межи 
с. Лугом і с. Дорою.

III. Утвори третинні обнимають верстви еоценські, олїїоцен- 
ські і міоценські. Найхарактернїйші тут верстви олїґоценські; го
ловну їх масу становлять крухі, лупливі лупаки живичні, брунатні, 
майже чорні, котрі вітріючи поволікають ся ясно-жовтим або майже 
білим пилом; в них бачимо завсїгди численні остатки риб, а осо
бливо їх луски. З утворів олїґоценських бачимо в Гуцульщинї дуже 
часто верстви пісковцїв зеленавих або жовтавих. Найцїкавійішши 
суть пісковцї клївскі, названі від гори Клїва коло с. Заріча (на 
правім березі Прута під Делятином), де той пісковець творить ве
ликі поклади, надто в сс. Космачи і Ростоках над Черемошем. Той 
пісковець мав в собі ропу, як пр. в с. Текучи коло Акрешор, де ропу 
зовуть текучкою; звітріла ропа стинав ся місцями в аемпу смолу 
(асфальт). Такий поклад смоли находить ся на північ від с. Космача 
при жерелах потока Рушор.

В глубокнх Карпатах близько угорскої границі утворений олї- 
ґоцен з пісковця маґурского (від гори М а /ур и ) ;  се обік пісковця 
ямненського найважнійший орографічний чинник у тій части Карпат. 
З того пісковця зложене пасмо Чорногори з Кукулом, Кострицею 
і Кринтою.

Типовий маїурский пісковець найліпше розвинений на самім 
пасмі чорногірскім; він грубо-зернистий, звичайно виразно увер- 
ствований, ясний, зложений з круглих зерен кварцу і многих бляшок 
білого лищака/

Майже серединою олїґоценського обшару тягне ся широкий 
пас чорних лупаків. Се верстви шипітскі. В долині Чорного Чере
моша бють з тих верстов три жерела гиеви (щави), з котрих най- 
важнійше називав ся Буркут.

Коло сс. Ферескулї і Явірника бють з тих самих верстов також 
сильні жерела сїрководеневі. О

Пісковець маїурский творить головну масу цілого чорногірского 
пасма: се було причиною, іцо полишались до нині такі високі гори
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в тих сторонах, коли тимчасом у иньших пасмах вода позбирала 
їх вершки, як і збирав до нині, та уносить материял із них з собою 
долі ріками, через що значно обнижув їх. В місцях чорногірского 
хребта, де пісковець тратить свою одностайність і грубість верстви, 
спадають вершки гір з 2000 т .  від разу на 1200—1400 ш.

IV . Утвори четвертні обнимають а) ділювіум  і б) алю віум ; 
вони витворились по цілковитім видвигненю Карпат і по уступленю 
міоценського моря.

Ділювіум  рік повстало переважно з перенесеня глини, зві- 
трілого пісковця і ріняків, що все уложило ся здовж нинішніх рік. 
Ділювіум, ріняки і оточаки зчіплені жовтого або червоною глиною 
виступають гарно в долині села Лілоберезка, дальше над Рибницею 
і т. и.

На Чорногорі маємо ще сліди ледової епохи , котрі не сяга
ють висше як 1500 ш. над позем моря. Майже у всіх кітловинах 
на північнім склонї того хребта видно дуже виразні, хоч малі, бічні, 
середні і чільні морени, ^ но при них і великі відломи скал вигла
джені і порисовані рівнобіжно, що все сьвідчить, що були тут колись 
ледпяки, які бачимо в Альпах.

Алювіум  (земля наплавна) обнимав ті утвори, які повстають 
тепер через дїланє води.

Отеє в коротцї важнїйше з оро- і гідроґраФІЇ і з будови 
ґеольоґічної галицких Карпат, заселених Гуцулами. Під петро- 
ґраФІчним зглядоді бачили ми, що та часть Карпат збудована го
ловно а мягких (менїлїтових) лупаків і твердих пісковцїв. Де ви
ступають мягкі лупаки, що улягають лекше знищеню, там творились 
долини ширші, а гори ставали низшими; надто визначають ся ті гори- 
лагідними склонами. Противно тугі (тверді) пісковцї, котрі силь- 
нїйше опирають ся дїланю води і повітря, змінили менше первіс
ний вигляд гір, наслідком чого долини вижолоблені в тих нісковцях 
нора» дуже вузкі, а гори з них збудовані висші і визначують ся 
еьмілїйшіши склонами. Таких пісковцїв маємо в Гуцульщинї два 
роди: старші, ямнепські (утвору крейдяного), обнимають глубший 
позем і держать ся близше краю гір, противно пісковцї м аґурскі 
(третичний утвір) витворили найвисші ґр у п ї  властивого чорно
гірского пасма. При краях Карпат маємо молодші верстви третичні 
(міоцен), важні з того погляду, що мають у собі сіль, уголь бру
натний і земний віск. Уеї скали, що входять в склад чорногірского 
пасма, улягли сильному врішеню (поФалдованю), а різки  (Фалди) 
були в горішній своїй части, як усюди в нісковцях, змиті і зни
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щені, наслідком чого обннзились усї гори. Взагалі не мають гори 
гуцульскі вигляду диких, нагих, скалистих вершків, але вигляда
ють як округлаві чуби.

Долини північної сторони чорногірского пасма визначують ся 
взагалі’ значнїйшою шириною, а гори, що замикають ті долини, 
спадають лагідними еклонами, через що дно тих долин стає дуже 
часто багнистим і творить мочврі. Долини звужують ся тільки там, 
де ріки мусять передирати ся через тверді пісковцї; в тих місцях 
бувають боки долин стрімкі, з руслів рік стирчать пороги, а в самих 
ріках творять ся гуки, як пр. на Пруті коло с. Ямни, на Че- 
ремоши коло Ґ. Сокільского, на Рибници коло с. Соколівки, низше 
коло с. Города і т. д. Гори, що роздїлюют'ь ті долини, покриті 
лісами; скал видно тут мало; скалисті тільки боки гір над.пере
ломами рік: Ямна над Прутом, Сокільский над Черемошем, До- 
бошева гора над Черемошем і ин. Чим більше наближаємо ся до 
головного хребта, тим частїйше зміняють ріки свій напрям, долини 
стають вузші, а краєвид ріжнородяїйший.

Води, що зливають ся з головного хребта до Чорного Чере
моша і Прута, розрили глубрко його боки і витворили численні по
перечні долини, дуже вузкі і недоступні з причини густого заросту 
і забагненого дна. З того поводу ведуть усї плаї на Чорногору мало 
де тими долинками, але спинають ся стрімко по пропастистих скло
нах г ір ; під самим хребтом розширюють ся ті долини і творять об- 
ширні кітловини. Дно тих кітловин звичайно вогнуте, покрите румо- 
вищем порослим жерепом (косодеревиною) або терниною. Стіни тих 
кітловин рідко коли скалисті. Найкрасше виступають такі ска,ли 
в К івіх Улогах, на полонині 1 а джині, під г. Спицями і г. Говерлею;

• вистаючі части скал, а часом і цілі скали, звуть Гуцули ребрами.

Кяїмат Гуцульских гір більше континентальний, бо впливав 
на него континент азийський, наслідком чого в там зима студена 
а літо горяче, про що сьвідчить найліпше те, що в Гуцульщинї засі
вають кукурудзу ще під самими вершками гір, прим. : у Бистрецю 
(850 і».), над Шибеним (925 ш.), при Буркутї (930 ш.) а пшеницю 
навіть висше: в Яблоници (1005 т .) . Взагалі- росте кукурудза і пше
ниця в Гуцульщинї в такій висоті, в якій у західних Карпатах до
ходить лише овес і бульба.

Після мапи Д-ра Ромера не доходить середня скількість опадів 
на Чорногорі до 1200 ш т . ; наслідком сего погода на Чорногорі 
взагалі тривкійша і певнїйша, як прим, у Татрах.
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Ропа (нафта) находить ся в многих місцях Гуцульщини, по 
більших або меньших ропищ ах  (ропяних теренах). Згадаю тут ваяс- 
нїйші місця. В лупаках менїлїтових межи гг. Плоский і Вижций 
Середний між є. Яворовом і с. Білоберезкою, виступають заедно 
сліди ропи. В Білоберезцї пробовано копати ропяний шиб на захід 
від гори Пасічної, однак без добрих результатів, як звичайно в лу
паках менїлїтових.

Широкий пас] помежи Рибницею і Черемошем, іменно ґрунї 
Буковець (883 т .)  і Ропянець (877 т .) , визначуеть ся теж богатими 
стТідями нафти, які найбільше показують ся в місці' званім Межи- 
ріки, належнім до с. Річки і на г. Ропянци. На тім остатнім 
верчено за ропою досить глубоко, однак мимо красних слідів і силь
них ґазів показало ся її дуже мало.

На схід двора в Жабю виступають близько лазнї один до 
кілька метрів грубі лавиці попеластого пісковця, з котрого витїкае 
ропа; трохи дальше з правого боку Черемоша добувають ся в руслї 
ріки від давня запальні Гази враз з краплями ропи, котрі творять 
на поверхні' води блискучу поволоку. 1

Ропа виступав теж на Грабівци, під Погаром, в Роціннику, 
Криеополи і и. І коло с. Красноїлї (красна іля, ялиця) в місці 
званім Голови, а з відси в одну сторону на захід через гору Ма- 
їу р у  до Жабя, а в другу сторону на полудневий схід тягне ся 
обшар ропищ на Буковину, де в с. Дїхтинци  (назва споріднена 
з словом' деготь). черпано вже з давна ропу.

І в области ріки Пістиньки в с. Прокураві в ропа, котра 
в кількох місцях добуває ся на верх; так само поміж вершками 
Брусний  і Сиглепий коло с. Прокурави.

Ідучи горі потоком Рушор, допливом Ііістиньки, надибуємо 
під г. МаҐурою  посеред еоценських верстов гарні і богаті слїди 
ропи. На північний захід від жерел Рушора, в місці званім Рхи- 
лиця  [належить до гром. Текуча] розпочато коло 1885 р. добу
вати ропу, однак з малим результатом.

У підніжа гори Запуст в области ріки [Іістиньки Космацкої 
заложено копальню ропи в пісковци клївскім, пересяклім ропою.

Однак супротив Факту, що утвір, лупаків менїлїтових (мягких) 
помимо найкрасших слідів ропи, ніколи ще не видав добрих 
результатів, згадані ропиіца не надають ся до експльоатациї. 
Інакше представляв ся терен над Бистрицею, де коло с. Пасічної 
находимо в верствах ропянецких  много доброї ропи. Рід тої роаи 
знаменитий (т. і: —  56° В.), приетуп до ропищ легкий; значний 
простір ропищ і ґеольоґічні обставини віщують, що Пасічна буде
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мати яко копальня роїш сьвітлу будуччину. Там іетнують копальні 
вже від ’кільканайцяти років, іменно в долині Бистриці' понизше 
устя потока Коаарки і на горі, на північ устя того потока.

В долині' потока Вітковець, допливу Бистриці', помежи г. По~ар 
і М акотця, добувають ся запальні ґази углеводеневі враз з краплями 
ропи. Подібне бачимо і над потоком Бітковчиком на північ хребта 
Риковиско. Також під с. Вітковом єсть копальні ропи; тота громада 
мав надто свою еировицю. Взагалі терен поміж Пасічною і Маня- 
во#> має много ропищ, а ті свою запевнену будучність.

Сіль і  сировиця. З лівого боку р. Рибниці в перед самим м. 
Коссовом сільна баня. Давні'йше була тут копальня ц їл и ц ї; 
поклад чистої соли напереміну з верствами илу і пісковця в тут 
до 20 т .  грубий. Нині' не вибирають тут уже цїлицї, але впуска
ють воду в відслонені хідниками' сільні поклади; вода сполоснув 
сіль, а з так одержаної штучної сировицї виварюють сіль кухонну. 
Кромі тої штучної сировицї допливав у ті підземні хідники щіли
нами від північного заходу теж природна сировиця.

З лівого берега Пістиньки помежи с. Космачем і горою Мел 
в поклад камінної солн і гіпсу. Колись була і тут баня; нині чер
пав громада еировицю, що випливав з тої вільної гори. І в долині 
потока В а т ка  в той сам поклад сільного илу.

Сільне жерело бв теж з пісковця ямненського в місці, де до
рога опускав долину Прутця і тягне в напрямі полуднево-західнім. 
В с. Бітькові в також жерело сировицї.

Води мінеральні. В місці' званім. Микулівский, з правого 
боку Чорного Черемоша під горою Лукавщ  бв дуже студена швва 
(щава). Теплота тої зелїзної води виносить 13° С. при температурі 
повітря в тїни 28° С. Вода сего жерела мав в часі погоди смак 
острий, трохи стягаючий; скоро порушить ся її, виділяють ся з неї 
баньки дву-кисняка угля (С08).

Ідучи дальше горі Чорним Черемошем приходимо до Вуркута 
[назва з угорского бор =  вино і кут =  жерело; боркут =  винне 
(квасне) жерело]; бв він теж з під гори Лукавщ  (1506 т .) .

Перед 1848 р. був тут заклад купелевий і 10 приватних домів. 
В р. 1848 спалили австрийскі війска ті будинки, щоби в них не 
могли хоронитись угорскі повстаньцї. Від р. 1851 в жерело бур- 
кутске власність ц. к. скарбу і з того часу находилось воно в не
звичайнім занедбаню. Доаерва в новійших часах старае ся заряд 
камеральний в Явірнику піднести значінв Буркута, і в тій цїли по
ставив одно-поверховий будинок і покрив жерело.
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Смак сьвіжого буркута е приємний, квасковатий і по трохи щи
пучий а температура студена (8° С. при тем. воздуха 21'5° С в тїни). 
Ще студенїйша е во
да подібна смаком 
до Буркутекої в же- 
релї на лівім боцї рі
ки нротив гори При- 
сліп.

Над Фсрескульским 
потоком, 1 кш. від 
його устя до Білого 
Чєремоша, бв сильне 
жерело сїрчаиої води.

Вода буркутска в 
швва (щава), в склад 
її входять: зелїзо, дву-кисняк угля і їаз сїрководеиевий.

Р уди металеві. На полуднево-західнім еклонї г. Чивчин 
(1760 т . )  воло найвисшого жерела Добрина видно слїди копальні

9. Заклад «упешшй в Буркутї.

ґалвнїт у  (руди олова), що мав містити в собі і срібло.' Гуцули 
називають се місце: Двори. Сліди робіт і дорога, що служила до 
вивозу тої руди, остались до иинї дуже виразно.

ВтвоооЙчяі Н кервш я т. Ц. З



В с. Пасічній була колись гута зелїаа, яке витоплювано із 
тамошніх сферосидеритів; вони мали всего 20% зелїза, через те 
і не оплатила ся робота.

Скло. Пісок, що повстає із звітріня клівского пісковця, надає 
ся дуже до виробу скла; вожено його до гути в Микуличинї, котра 
вже тепер перестала томити скло.

Каміне млипьске роблять із кварцево-вапняного зліпленьця, 
який находить ся над потоком Ставиш (доплив ІІістиньки), як також 
в дорічю Черемоша на нолудневпй захід від Ріжна великого.

Ростиппість гір заселених Гуцулами розвинула ся тут як 
і її других горах, з тою ріжницею, що деякі ростини сягають тут 
висше. У нідніжя гір розвинув ся дуб; він росте або у  дубровах 
чистих, або підшитих ліщиною, а теж по сполу з березою, трепетою, 
берестом, клепицею =  кленом, грабом, липою  і обмйлою (омела); 
місцями по гірских долинах сягав дуб до висоти 520 ю. н. п. моря. Лїси, 
в котрих сумішкою ростуть бук, улем, смерека, лей дерево—мудрина  
(Ьагіх еигораеа), ялиця, береза, явір  і ясень, сягають до 1300 т .

В туршукуватих лісах (молодих густих) росте імшбдь (мох), 
котра часом заввле ся  і на пустім поли, на котрім мече ся і па- 
дйволос (Едиізсіит).

Ш корух  (рябина) росте аж до Жабя, свид (Согпиз запдиіпеа) 
при дорогах, верба над потоками, з нею ива, надто гліг і сверби
гуз (дика рожа), бзина, а по лісах папороть. Смереки, ялицї і лен- 
дерево сягають до 1670 т . ,  т. в. до границі лїсів. По мочарах на 
краю гір росте чорна вільха, а здовж берегів рік і по ріияках 
творить біла вільха  гарні запусти. По скалистих зломах над пото
ками росте кромі сего ще й т(іволга (Зрігаеа иІтіСоїіа), корч гар
ний з китицями білих чічок (цвітів). Яловець звичайний нале
жить на Чорногорі до дуже рідких ростин. Зру£и лїені заростають 
тут на краю гір карлеватою грабйною, а в середині лїщйною. 
З того поводу не видно тут таких неужиточних пасовиск покритих 
ялівцем, яких сумні краєвиди дають нам низші гори. Повисше го
рішньої границі лісів (1670 т .)  росте ж4реб (Ріпиз Ритіїіо) аж до 
найвисших вершків, а посеред жеребу кидрйна  (Ріпиз СетЬга), 
особливо на Кйдроватім узгірю з Добошевим кріслом під Чорно
горок); невідступним товаришем жеребу е женбпин (яловець кар- 
леватий) і лелеч (вільха зелена), котрі творять по глубших па- 
ровах запусти, посеред котрих ростуть малини  і дряпаки  (ожини). 
Кромі жеребу росте тут омеґа  (КЬосІосіепсІгоп тугііґоііиш) і шипбк 
(Ахаїеа ргоситЬепз),
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Омбґа, дуже розгалужений корч, дорастав до 1 т .  високости. 
Гони його лежать то нрн земли, то пнуть ся горі, долішні части 
вкриті бородавками (слїди листя, яке відпало); листе тримав ся 
лише на вершках гонів, де воно росте густо і без ладу. Гарні рожеві 
чічки виростають по 4—5 на коротких хвостиках в ресках  на верш
ках гонів, Омеґа росте на скалистих місцях в високости 1300— 2000 т .,  
Вона в найкрасшою ростиною властивою лише Чорногорі.

9. Оийа. 10. Шипок.

Ш ипок, се непозірний, сильно розгалужений 15—45 с т . розпо- 
стсртий, радше до моху подібний приземний корчик, густо порослий 
дрібними, 4—6 шш. довгими листочками; рожеваві його чічки стоять 
в коротких ресках  на кінцях гонів. Ш ипок росте по сухих невро
жайних скалах висших ґрунїв (1600—2200 т .)  покриваючи, посеред 
гірских трав, як на Піп Івані, значні простори. Цвите від мая до 
серпня.

Де нема жереба, там верхи гір, покриті буйною травою, творять 
полонини. Тільки 2/10 чорногірского хребта покриті жеребом, 
а реціта -  полонини, зарослі переважно травою з малою домішкою 
ростин двопрозябцевих.

Полонини занимають усї верхи не тільки головного пасма 
чорногірского, але иньших насмів повисше горішньої границі лісів, 
котра в Гуцульщинї важить ся між 1100 а 1300 метрами. По поло
нинах росте лвлеч (зелена вільха), малий, найбільше 3 т .  високий
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корч, котрий в виключною властивоетню східніх Карпат; лелеч 
росте над потоками і не забирає стільки місця, що жереб, наслідком 
чого достарчують полонини буйних, просторих і свобідних пасовиск. 
З иньших корчів надибуємо на полонинах зрідка женбпин (карло- 
ватий яловець), шкор'ух, деревнйк (Ьопісега) і боа коралтий, а міс
цями покривають землю: Згоди (суниці), афини (Уассіпішп Муг- 
Шіиз) і ҐбҐодзи  (Уасс. Уіііз Иаеа).

• Гостинність зїльна полонинська, хоч не богата на роди, зміняє 
свій склад і зверхній вигляд відповідно до властивости землі. На 
землі сухій, не дуже ситій, ростуть переважно трави: русавка п а х-  
иївка (Апіохапіит ойогаіит), мітлйця біла  (А^уозОз аІЬа), мітлиця 
звичайна  (Адгозііз уиІ£агіз), чербтниця (Саіагаа^гозііз Наїїегіапа), 
овес ріжноцвітний (Ауепа тегзісоїог), дрожачка (Вгіга тейіа), 
вйбіжка лугова (Роа ргаїепзіз), грястиця звичайна фасіуііз #1о- 
тегаїа), костерява овеча (Гееіиса оуіпа), мохнаток білавий  (Ьи- 
гиіа аІЬа), з котрими мішають ся звичайні лукові ростинн, пр. де
ревнйк (АсЬіІІеа), решітнйк гадинець (Уегопіса СЬатаесІгуз), дзві
нець (КЬіпапІиз тіпог і та^ог), гбловатень (Сепіаигеа), падйволос 
(Едиізеіит агуепзе), бл4котиця ( Нуозсуатиз підег), беш4зник 
(Рагіз ^иа<1 і̂£о1іа), нитбта (Ьусоройіит зеїа^о) і и .; по вохкнх міс- 
цях переважае рбзвлать подірниця  (Аіга саезрііоза), посеред котрої 
росте висока чемериця жовтава (Уегаігат ЬоЬеІІіапиш). Де земля 
ялова, там заглушує псвнка (Шпіиз зігісіа) усї вньші ростинн. 
Такі зарости служать за пасовиска. Де поріст трави буйнійший, 
там пасуть ся воли і корови; де трава коротша, там увивають ся 
вівцї від сходу сонця до смерку.

Роетинність тих пасовиск була певно колись ріжнороднїйпіою, 
але наслідком щорічного спасаня много родів ростин цілком за
гинуло, тільки ростинн зимотривкі, що не розроджують ся з насїня, 
але з відземків та коріня, отже передовсім трави, могли через те 
тут утримати ся. -  .

Роетинність кішнйць (місць призначених на сїно) незвичайно 
ріжнородна і чічката. Тут бачимо чудові гірскі рослини я к : пйска- 
вец (НуросЬаегіз шіШога), пувка великоцвітна (Сгеріз $гапсІШога), 
корсатка гірска (Ніегаііит атаапііасит), дїдик підальпейский 
(Вепесіо зиЬаІріпие), перстач золотник (РоіепІіИа аигеа), сьвічурнйк 
(бепііапа азсіеріайеа), постілки (ЗсаЬіозае), деревнйк (АсЬіІІеа), 
мевістулькй (СЬгузапіЬешит), кульбаба (Ьеопіосіоп), побороднйк 
(Тга£0р0£0п), капш уш кй  (Сатрапиіа), гбловатень (Сепіаигеа), ко
зельці, жовті чічки (Капипсиїиз), конюшйпу (ТгШ іит), бети (бо- 
дакн) (Сігзіит), бриндюгйкй (Сгосиз Ьапаіиз), коейтень (Ігіз &ег-
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шапіса), нечуйвітер (Веіііз регеппіз), серпівнйк (СісЬогіит ІпІуЬиз) 
і иовисше згадані трави.

Посеред тої мішанини Форм, розностертих широко по цілій 
середній Европі, виступають тут уже роствни властиві східнім 
Карпатам, а чужі західнім, як йрнїка, у Гуцулів високо цінена 
з причини лїчничих прикмет, змийдвипа (Зсоггопега гозеа), ввоадик 
(БіапШиз сотрасіиз), топїрчики (Уіоіа сіесііпаїа) і др.

Роетинн ті повтаряють ся майже без зміни і по всїх го р ш к а х ,  
огороджених місцях посеред сел, призначених на кішницю.

Веґетация на полонинах коротка, бо трівав лише від половини 
червня до половини вересня; вона убога на роди, за те буйна.

Подаю тут ще гуцульскі назви ростин, які я зібрав над Пі- 
стинькою Брустурскою в липни 1899 р.

Деревнйк білий (АсЬіІІеа шіІІеГоІіит), лабуштін (Асопііит С ат- 
таги т), косйтень (Асогиз саіатиз), зрадзїле (Адгітопіа Еираіогіит), 
полйн (Агіетівіа АЬвіпіЬит), дика Фасолька (Азіга^аіиз дІусурЬуІ- 
Іоз), матриґан (Аігора Веііайопа), звоздики пільскі (Веіопіса оШс.), 
хлез'інь (Випіаз огіепі.), л&скавець (Виріеигию гоіипйіїоііит), кап- 
шушкй (Сатрапиіа діотегаіа), чортбполох (Сагііпа асаиііз), само- 
кбша (Согопіііа), осбтнй (Сагйииз пиіапз), ростбпасть (СЬеИсІопіит 
та^из), гбловатень (Сепіаигеа Суапиз), бурівнйк (Сепіаигеа зеаЬіоза), 
земена грань (Сеігагіа ізіапсі.), нітина (СЬепороііит аІЬит), бор- 
шбвка (Сопіит тасиїаіит), невістка (СЬгузапШетию ІеисапШ.), 
брендуша (Сгосиз заііуиз), серпівнйк (СісЬогіит ІпІуЬиз), мате- 
рйнка (Сііпоройіит уиі^аге), вовче личко (РарЬпе тезегеит), черсік 
(Бірзасиз Іасіпіаіиз), крутовбжа (ОуапіЬцз аирегЬиз), падйволос 
(Е^шзеїит зііуаіісига), Іван зїле иільске (Еепіит уиїдаге), молочій 
(ЕирЬогЬіа сураг.), самбзелень (ЕирЬогЬіа ату^сіаіоісіез), золотий 
Іваньчик (баїіит іиіеит), підбйма (Сгегапіит ріепиш), золотнйк 
(Сгегапіию зап§иіпеит), кучереве зїле (Оегапіит тоїіе), чорнббіль 
(бепііапа саграііса), сьвічочкй польові, Божа сьвічка (Оутпасіопіа 
ойогаіійзіта), Божа рука (Негасіеит зропсШіит), кровнйк, прозірнйк 
(Нурегісит ^иа<і^ап^!;и1ит), Іван зїле (Нузориз оГЯс.), блекотйця 
(Нуозсуатиз пщег), осетнйк, золотопйра (Іипсиз еіїизиз), дурбць 
(ІіОІіиш Іеюиіепіиш), зановать (Ьоіиз согшсиїаіизї, зебр/й (Ь ат іи т  
^аІеоМоІоп), городовий мблоч (Ьеопіойоп Іагахасит), любйсток (Ье- 
уізіісоп оШсіпаїе), леитйця (ЬусЬпіз), милость Божа (Муозоііз раїи- 
вігіз), куряча лабка (ЬусоросНит), брат-сестриця (Меіатругит агу.), 
заяча капуста (МепуапІЬез ІгіГоІ.), вовк (Опопіз Ьігсіпа), бодйк (Опо-
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ропЗа асапШіига), багнбвицї (Охусоссиз), заз^лині чоботи (ОгсЬіз 
шіиіаіа), коровяче зїле (ОгоЬапсІїе еріІЬгуиш), заячий квас (Охаїіз), 
бешйзнйк (Рагіз ^иас^гіГоIіа), земяне серце (ТиЬег сіЬаііит), подо
рожник (Ріапіа^о ілесііа), кременйця (Реіазіїез оїїісіпаїіз), иівоня 
(Раеопіа оГйсіпаїіз), криве зїле (Роїу^опит Ьівіогіа), дрестун (Роїу- 
£опит ІараІіГоІіит), ростбпасть (РугеШгит рагіепіит), и&пороть 
лїсова (Роїурогііит), раст (Р іітиіа уєгіз), грушка лїсова (Ругоіа 
зепігоіа), звонок жовтий (Шііпапіиз тіпог), куряча сліпота (Напип- 
сиіиз асгіз), шева сїльска (Китех сгізриз), кохігннк (ШюсІосІешЗгрп 
Гешдіпеит), дідове сало (Закіа уегіісіїїаіа), мідушиця (8а1\іа £ІиІі- 
поза), хоозіі (ЗатЬисиз еЬиІиз), підойма челедйньска (Запісиїа 
оигораеа), татарнйк (ЗапдиізогЬа оШсіпаїіз), смйкавка (Зсігриз раї.), 
чсенок гадечий (Зегішп асге), пук (Зеїіпит сагуііоііа), молочГй 
(ЗопсЬиз аврег), свиньекий молочій (Зоп. оіегас-еиз), кбловатне зїле 
(ЗіІуЬиш Магіапиш), емд.гпика біля (Зііепе пиіапз), черевець (Зіеі- 
Іагіа тсчііа), гавезь (ЗутрЬуІит оШсіпаїе), букова грань (Зіісіа), 
остуда (Тапасеїит уиїдаге), підбіїма, денниця (ТогтепШІа егесіа), 
горішок червоний (Тгіґоііит ргаїепзе), горішок білий (ТгіГ. топі.), 
ясна злря (ТгіГ. а&гагішп), живокість (ТгіГ. осіїгоіеисаш), чйбрик 
дикий (ТЬуншз топіапш ), чйбрик полонинський (Тііутиз зегруїіит), 
підбіл (Тиззіїадо ГагГага), гербатка (УегЬазсит Ьусітіїіз), девена 
біла -(УегЬазсит ріііотоісіоз), тот'рчики (Уіоіа Ігісоїог), аотйчий 
горошок (Уісіа сгасса).

По глубоких лїсах, далеко від людских осель, заплекав ся  
і заложии собі гпіінб медвідь =  вуїто =  тот старий =  тог великий, 
що бе маржнну, але не гОрдип і мсргисю; туди забігає вовк — тот 
м алий — звірак =  декуди флоа, а жив там р ш ь , дик, олень, сернюк, 
близше осель увихають ся: лисиці, куниці, тхорі, б ілицї — ла- 
сичкп, чорблге (Муохиз СІіз), мідиця  (Муохиз ауеНапаїіиз), мече ся  
у земли ка%иевбк (Нурисіаеиз агуаііз), по під траву пре пора (Ку- 
рікіаоиз £Іагео1из), а глубоїсо в землі нре кертіщя; по полі скачуть 
паяці, вечором плетут сі коло хат лилики, над потоками ме- 
чут сї видри  та нурці, по землі бігають йщірки (Ьасеїіа сгосеа), 
фоваают сї: софія =  довга =  довганка — поганка =  гадина 
чорна (Реііаз сЬегзеа) і сороката (Реііаз ргаезіег), супет сї вщ ір  
(Заіапіапсіга шасиїаіа), скаче жєбк зелена (Капа Іешрогагіа), же б а  
їдальна (Лапа езсиїепіа), кумак  (ВоіпЬіпаїог ідпаеиз), лізе рапавка  
(ропуха), в водї колотет сї пуголовиці, но землі лізуть слимуш і 
(слимаки).
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По недоступних скалах осїв сї: орел (Афіііа ГиЬа) і ґа н я  
(Сігсаеіиз даііісиз).

Ґаня, се рід орлій характеристичний для Гуцульщннн; нона 
70 сш. довга, а широка з розпогтертими крилами 180 сіп.; голова 
вкрита брунатними кінчастими відста
ючими перами з ясними берегами; 
крила темно брунатні з чорними нере- 
пасками; чоло і шия біляві, груди ясно 
брунатні, сиід білин з брунатними 
поперечками. Довкола ока вовнистий 
пушок; око жовте, клюв синяво чор
ний, ноги ясно сині. Ґаня живе в лі
сах, де веде тихе житя; скоро хто 
до неї приблизить ся, натутурить сї 
зараз вовнистий пушок в округ очнії, 
а надто кінчасті пера на голові підно
сять ся, через се став голова біль
ша і подібна до сованої. Головною 
її поживою в всяке гаде, з якого 
поводу Гуцули, що гадину ува
жають за нечисту силу, називають 
Ганю паськудною птахою, бридять 
ся нею і мають про неї много ио- 
вірок.

Поруч з вірлом і їанею живуть ц  {ан;1
іще птахи (великі): пугач, сови, —
пускають сї ріжнородні половини, — довбают у деревах за дру- 
бакам и: жбнви =  довбачг, — гатять сї на тйрвах: готурі (са
миця: ґотка), тетервакй, літають: снігурі, зааулї, джівороши 
(Согасіаз ^аітиіа), круки, ворони (С о гу н з  ігидіїе&ііз), ворони (Согуиз 
еогпіх), чайки (кавки), сороки, з ґо ї  (сойка, баггиіиз діапсіагіиз), 
шандарикч — погарцї (вудвуди), — вабе с ї : брібки, ҐріСжй 
(куропатви), — свиїцуть, дрозди ) но сїтниках на мочарах і млаках 
гнїздять ся дикі качки, кулики, солукви (слонки), — по еїножатях 
пітькають: перепелйцї, деркачі, — над водами цївкають і пле
туть (скачуть) білогрудії (Сіпсінз гщиаіісиз), і тюрконять: плиски 
білі і жовті; коло хат літають птиці: воробцї, конопельники, си
нички, щиглики, а під хатами ліплять гнізда і сьпівають: ластівки.

Літом увихають сї бжоли, а совають сї оси і бендекй (ВотЬиз 
ІеггезШз), а над водами комарі (Саіоріегух зріепйеиз), мухарицг 
(Сиіех ріріепз), по полях фуркоче: кобилиці, підскакують коники
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пільні, — в бульбищах норять медв4дики, а беліґи (відходи керо
вані) пер&гочув: ґуджулйя (беоігарез зіегсогагіиз).

У потоках і ріках Гуцульщини живуть: струги, стружки (ма
ленькі) (Тгиііа Гагіо), нереспйцї (РЬохіпиз гіуиіагіз), слижі (СоЬіІіз 
ЬагЬаІиІа), бабкй (СоЬіиз), головачі (молочар) і головбтиця 
(з икринкою) (8а1то НисЬо), підуства, свинка (СЬопсІгозіота 
пазиз), плетйця біла (Ьеисізсиб гиіііиз), марина (ВагЬиз Я тіа- 
Ііііз),- швея, яМць (АІЬигпиз Іисісіиз), мпюх (Ьоіа уи1§агіз), клень 
(Бдиаіиз серЬаІиз), коза сикавка (СоЬіІіз Іаепіа), пискір (СоЬіІіз 
Гоззіїіз), веретімниця, гаде слїпе (Реіготугоп Яиу.) і инь. Риби 
живлять ся перваками, пввками і іір.
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II. Огляд етнольоґічний.

оееред тих ФІзиоґраФІчних условин жи
вуть галицькі Гуцули, щеп українсько- 
руського народу, котрі по нині' задержали 
найбільше знамен оріґінальности, а то за
вдяки недоступності! гір, а з сим і цівілї- 
зацийних впливів. Наслідком того виявля
ють Гуцули не тільки в своїй зверхній 

І подобі, але і в подробицях житя ще много 
таких властивостий і ирикмет, які у инь- 
ших іценів українсько-руського народу 
вже затерли ся, а надто виріжнюють ся 
ще й оріґінальними, гуцульськими власти
востями , що були викликані природою, 
посеред якої вони живуть.

Про походжене назви „Гуцул“ пода
ють всяке: і так виводить Й. Корженьов- 

ский*) в передмові до драми „Верховиньцї", виданій в мові велико- 
рускій н р. 1841- 1845 в Харкові, назву Гуцул від кочувати; іменно 
мали в часі татарских і турецких нападів мешканьцї ІІодїля хоро
нити ся в гори; кочуючи туди назвали себе Кочулами а відси 
Гуцулам и.

Др. Кайндль**) подає, що на питане про походжене назви Гу
цул Гуцулка МарФа Дучик з Селеіина (Буковина) відповіла йому 
ось що : „ вк Волохи пас уздріли , тай тогди кричвли: Гуцан ! 
Г уц а п !“ [готоман (рум.) — великий злодій], з чого витворила ся 
назва Гуцул.

•),Д. К о г г е п і о у г в Ь і ,  О НисиїасЬ, г гокуІ5кіе{»о рггеїогуі Иг. Сгагпік, 
Ьигода 1899 (ст, 21).

**) Иг. К а іп г ії, Оіе Нигиіеп. \\гіеп 1894 (ст. 3).
ЕтнольоіИяІ Натерняал т. П. 4
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Иньші виводять слово Гуцул від румунського гоц =  злодїй 
і кінцівки ул.

Мені самому довело ся чути про сю назву ось що. В р. 1870 
відбув я з моїм шкільним товаришем першу прог^льку на Чор- 
ногору. Провідника і двоє шкапвт мали ми з Ж абя; одно з тих 
шкапвт був низший, скорий і гарний кінь; фока кликав його 
провідник; друге пікапе було виеше тамтого, худе і лїниве. На 
наш# питане, як його кликати, відповів провідник: яШєк, от 
собі ш капв!“ Ми назвали його Розінанте. Фока ішов сьміло напе
ред, за ним волїкла ся Розінанте при ненастаннім накликуваню: 
Ц и шкапе, ц и ! а часом і з додатком: Ци, Бог би те побив! Аг і 
на тебе! Я спитав провідника: Чому се у вас один кінь такий 
скорий та круглий, а другий лінивий та худий ? — Бо тамтой прав
дивий гуцул, а цес н ї! — Як то, то у вас і люде Гуцули і конї 
гуцули ? спитав я. — Та то у нас конї гуцули, а від коли по горах 
ходе усекі шарапатки з окенами (сурдутовцї з люнетами), уже і нас 
рнібних так прозивають!

Що справді назва Гуцул новіїца, доказує те, що кали Гаке*) 
з порученя австрийського уряду в р. 1793 об’їздив східні Карпати 
в цїли пізнаня плодів мінеральних тих гір, він не знав назви Гуцул, 
називав їх „6еЬіг£згизвеп“, „сііе тсаіігеп Рокиїіег". Не знав тої назви 
і польекий уряд, до котрого до р. 1772 належали східні Карпати, 
з чого виходить, що назва Гуцул недавня, придбана новійшим ча
сом, надто гуцульский кінь має бути турецького походженя, тож 
можливо, що назва коня (раси) перейшла і на людий.

Самі Гуцули називають себе : крескени, Руснаки, руслі люде:, 
вони всї віри рускої (обр. грець.).

В їх мові подибуємо чимало фонольоґічних (звукових), морфо- 
льогічних (ФО*рмальних) і лексичних (словарних) прикмет, що нада
ють їй характер окремого говору спорідненого близько з говорами 
покутскими.

І. Звуки. І) Самозвуки: а) в замість а, я :  єк =  як, егода — 
ягода, еблуко =  яблуко, ейце, ермарок, теле =  теля, дробета =  дро- 
бята, шепка — шапка, кепелюх =  капелюх, Річчени, Гринева, Отво
рів, Жебє, чери, зачєв; — є замість и  в едеш =  йдеш, ешли =  
ишли, едїм =  идїм (особливо в колядах в Жабю), ед нам «  ид нам; — 
б) е замість и : абес, абесте, (Річка, Брустури); — в) и  зам. *: 
Йван == Іван, йду =  іду, из =  із, зийшла =  зійшла; — г) и  зам. я  
в сполучених: забаривсми-см =  з -с я ; най си =  най с я ; але

*) Н а ч и е І, Кецезіе рЬузікаїізсЬ-роїШзсЬе Кеізеп. III. 1794.
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рівночасно подибуємо в ся  ї  зам. я  в сполучених : я забив сї, він 
находив сї, як сї мавте; д) у  зам. ю : суда =  сюда; вівцу, кішницу; 
е) і  зам. и : вібрати — вибрати, війшов, вг'нести, хлопчгще.

2) Співзвуки: а) Ґ  зам. д : /івк а  — дівка, /єрка =  дїрка, 
/едьо =  дедьо, Лікую, не/іля, поне/івнок, складім, еи/ів, по/іла; —
б) ть зам. к : доньтя =  донька, (Тюдїв); — в) д, зам. /  (г ): ле- 
дінь =  леґінь =  легінь; — г) к зам. т перед е, і, а часом і на кінци 
слова: крескеня =  крестяни, коке =  коте — котя, кашко — тешко =  
тяж ко; повікягати, Ускеріки =  Устеріки, свєкі =  светі =  сьвяті; 
кіло — тїло; по свікі =  по сьвітї; смеркь =  смерть; — д) змягчені 
співзвуки шипячі: чьо =  чо — чого, нічьо =  нічо, челедь =  челядь; 
шепка, чери, взети, Ж вбв; — е) ц  зам. ч і на відваріть: цн == чи, 
а чибук =  цибух; — з) тверде с зам. мягкого: шос, дес, заба- 
ривсми-си, най-си.

II. Форми. 1) Іменники: а) ім. муж. роду І декл. твердо зак. 
мають в 1. відмінку ч. мн. деколи таке закінчене як ім. мягко 
зак., пр. ангелі'; — б) подибуємо також прояву відворотну: ім. муж. 
р. І декл. закінчені на мягкий співзвук, мають 1. відм. ч. мног. 
утворений під виливом анальоґії закін. ім. твер. зак .: Жєбівцм, Со- 
колївцм; — в) особливо в колядах подибуємо Форму: лїсбве, во- 
дбве, гостбви — ліси, води, гоетї; — г) 6. відм. ім. і прикметників 
жень. роду має закінчене ев, ов зам. вю, ою : землев, горов, долинов, 
під віворітев, пречистов ґівов, светов землев; надто в/кни — вікнами, 
сліди =  слїдамв,. коледйй =  коляд, корбвий =  коров; гблубий =  го
лубів, молбдций =  молодців, рйбий =  риб; 2) Дієслова : а) дуже 
часто подибуємо Форми: ораю, ораеш, орае; їхаю, їхаеш, їхав, їха- 
ете, під впливом анальоїії Форм: співаю, співаєш... Впливови ана- 
льоґії не підпадають такі Форми, як тчу, тчеш, тче; б) лучав ся 
часами, що дївеловб задержує в 3 ос. числа один, закінчене т : рцет, 
а в иньших випадках тратить його: ісходе (сонце); в) в 3. ос. ч. 
мног. подибуємо за те часто Форми без закінчена ть, при чім а, я  
переміняють ся згідно з загальним наклоном Фонетичним гуц нарічя 
на в : держй, біжє, боле, приносе', ходе, гоне і т. д.; г) в гуцуль- 
скій мові бачимо сліди давнього аоріста в снолучсню з нричасником 
минулого часу підметного стану-(рагІ. ргаоі. асі.) на означене Ф о р м и  

способу можливого (сопсШіора1): пішов (їих, продав бих, я бих  
просив і т . 'д . ; д) куилс =  купає (в колядах: дитя купле); е) час 
будучий творить ся в говорі гуцульскім тим способом, що до дїє- 
іменника (іпйпіі.) додає ся слово му, меш, ме зам. йму, ймеш, 
йме; від анальоїічних Форм в говорах україньских відріжнюєсь 
Форма гуцульска тим, що слово му, меш, ме кладе ся перед дїє-
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словом до котрого належить а не по дієслові: те  їсти, мемо їсти, 
мете знати; з) часті суть Форми: єли, єв-сї, ели-сьмо сї =  взяв с я ;
и) запримітити також треба Форми способу приказового (ітрегаї.): 
уодГмо. несімо, підведімо, а не ходім, несїм і т. д .; замітна також 
Форма спос. приказового : свачі =  скачи І

III. Гуцульский говір має й деякі свої прикмети синтактичні 
і в способі вислову. На пр. хотячи означити довше тріване якогось 
дїйства, говорить гуцул: їхавмо шо їхаємо; гуторимо шо гуторимо; 
ішов шо ішов; спали шо спали і т. д .; для порівнаня уживають 
гуцул» вставку: май, май білілий, май ліпший*).

Декуди вимавляють сивно, пивно замісь: сильно, пильно і т. д.
Живучи посеред обставип відмінних від иньших щепів укра- 

їнсько-руского народу придбали собі Гуцули многі відрубні понятя, 
а потреби відповідні услованам житя викликали також відповідні 
назви не знані мешканьцям долів, як : корчага, клїть, мішенник, 
м&занка, опасане, прит^ла, поббдрина. погірнйк, стбіще, зимарка 
і мн. и.**) Надто приняли Гуцули живцем або зрусчили много слів 
чужих народів, з якими мали зносинр, особливо румунських, я к : 
арк&н, берФЙла, ббвгар, букат, фін, флєкйв, тбкма; німецьких, я к : 
басар^нок =  АиГЬеззегип§, кальман =  КасЬеїтап, ци =  гіеЬ’ (поклик 
на коня), і иньших, як боклаг, в болгарскім ббкліца ; деякі слова 
вказують на походжене грецьке, як колйба (хаЯіїрц), ґлєґ (уАбуод), 
або . латиньске: кулйстра (сиіаз(гит), (ґлеґ і кулястра уживають 
в тім значіню як у Гуцулів, і над Дністром), Фортуна (£оііипа) і т. и.

Гуцули виговорюють ш агом  (повільно', наслідком чого чути 
в їх мові певне перетягуване звуків, котре особливо в устах жіночих - 
звучить незвичайно мило, немов би співно. Є ще й та особливість 
у вимові Гуцулів, що вони в 5. відмінку не виголошують остатнього 
складу, лиш кличуть прим.: Марі 1 Семе! Ону! Мико! Гяфі ! замісь 
Маріко або Маріє, Семене, Ону®ре і т. д. Се походить з обставин 
ф із и ч н и х , бо таке урване накликуване чути дальше, як цїле, довге.

В співанках зміняють Гуцули часто наголос, бо так Мнше 
віфодит, прим.:

, Ой шо так мало на евікі црбжив...
6к си вібйрав в неґілю рано, —
І сказав собі лудйне внести...
На першім возі голбені дзвони...

•)  Ніколи для виражена найвисшого степеня замісь тії, як мильмо подав 
Коворнїцкий.

**) Осібний словарець, який подаю при кінці сеї працї, містить ті слова 
і їх зпачіна.
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Я взели, взвли, попровадили...
Тогди він ^став тай людем сказав...
Я встаньмо братя, ми сї підв&ім, -■- 
Підвеґімбсї та руки скл&ґім...
Цюлювалйсї, обнималйсї... ^

При колядах замітним в тс, що де тільки дасть ся вставити 
там чути його в сьніві. Ось прим.:

Й„а в йодний, в іюлиий рубять ся^й двори^й 
Рубять ся„й двориий на штири„й угли„й 
На тотіий угли„й росица^й впала^й 
З тої росициуй сталими керницї^й,
Йиа в тих керницях купав сяий Хрйстос,
Купав сяий Хрйстос яий з свйтим Штром.
Купаючі сі0й иеречіли сїий :
Й„оий Петре^й Негре„й не иеречмо спий 
ОзмімОуй собіуй два„й три^й янгелї і т. д.

Пісень у Гуцулів, богатих Фантазиею і пречудними природними 
порівианями, дуже много; однак мельсдия тих пісень, які вони зви
чайно висмикують за скрипкою, вправдї в мотивах гарна, але мало 
ріжнородна.

Кожда мельодия, пригравана на Фуярцї або на скриицї, визна
чує ся незвичайним богацтвом прикрас, мельодийннх мережанок, 
котрі суть так субтельні і при нонторюваніо мельодий так зміняють 
ся, що стають для уха майже невловимі, через що лише в прибли- 
женю мож їх уняти в нотне письмо.

В співах Гуцулів визначують ся головно три типи мельодий, 
іменно: коломийкова, весільна і колядницька. Мала ріжнородність 
мельодий походить від значного віддаленії хат, рідких товариських 
зносин, через що не виробило ся у Гуцулів музикальне чуте, не 
вважаючи на богацтво пісень. Натомісь витворили ся посеред них 
спщпялїсти мувикапти, яких, скриппків, аа оплатою наймають на 
хрестини, всоїля, толоки, таньцї і т. и. а трембітапників на по
хорони.

Пбрекла (2ипате) Гуцулів чисто рускі; е вправдї дещиця 
нїмецких, румунських і мадярських, я к : Щлехтюк, Штурм, Урседюк, 
Фока, Мснґераіп, коли однак зважимо, Що в- цїли ексильоатованя 
плодів гуцульских гір з дерева, /аденіту, ропи, сировицї, надто 
в цїлях торговельних оеїло посеред Гуцулів чимало чужиньцїв, го
ловно Румунів, Мадярів та кольоністів Німців, котрі зросли ся 
з гуцульскни жигам і самі стали Гуцулами, коли надто зважимо,
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що деякі з тих пореклів е тільки прізвищ ами  (Зріїгпате), як пр. 
тепер в Жабю живучий богатир Б лїщ ер  називає ся властиво 
Грицько Илюк, а тільки Жидами прозваний Блїндер, бо на одно 
око сліпий, а Гуцули се підхопили і кличуть його так, — то про
цент чужих слів, як і чужі пбрекла у Гуцулів не повинни нас ди
вувати, тим більше, що і в иньших мовах находимо чимало чужих 
слів і пбреклів придбаних такою самою дорогою.

'Сьвітогляд народній Гуцулів, їх звичаї, обичаї, казки, в пісь- 
нях простота мови, поетичні образи і природні прегарні порівнаня 
а в мові складня, доказують, що Гуцули — племя з правіку славян- 
ське. Про них повідає В. ІІоль ось що: „Простір, на якім живуть 
Гуцули, дуже великий, а племя саме набрало тим більшого зна- 
чіня, що осїло на пограничю славянських держав. Іменно стикають 
ся на східнім крилї Карпат оселї Дако-Румунів з державами сла- 
вяньскими. Колиж на иньших нограничах затирають ся родові цїхи 
двох віддільних щепів, або творять нову мішанняу, виступає у  Гу
цулів з цілою силою незатертий ще славяньский тип, що в міру 
гірської природи виріжнюе ся сьмілими і сильними рисами. Велика 
мусить бути племевна сила Гуцулів, скоро Гуцул на погра
ничю иньшого, цілком чужого щепу не тільки остояв ся цїлі віки, 
але навіть перебрав ся через хребет гір і розложив свої оселї ще 
на просторі Сучави посеред чужого племени. Гуцули суть на по
граничю осель славяньских в карпатекій країні тим, чим в иньших 
часах і під впливом иньших обставин була козаччина на Запорожю, 
чим іще по нині суть Чорногорці на пограничю полудневої Славянь- 
щини, тільки що гуцульске племя не підняло ся до сили відрубг 
ного політичного житя.

Найвисшим пунктом на обшарі гуцульських осад в Чорногора, 
після якої Гуцули називають себе з думою Чорногірцями, хоч і чва- 
нять ся назвою Гуцула; о скільки Бойки не суть люблені на су
сідній обшарі рівнин Руси і Буковини, о тільки в Гуцул люблений 
і відгривав в пісьнях люду руського подібну ролю як козак"*)

Гуцули визначують ся сильною і красною будовою тїла, не
звичайною енергією і свободою в поставі і рухах. Статею своєю 
ріжнять ся вони виразно від усїх иньших мешканьцїв наших 
Карпат.

М ущіни бувають більше високого, ніж середнього росту, а низь
ких рідко подибати; білввих (бльондинів) між ними нема, тільки

*) ЧУ. Р  о 1. Щці ока па рбіпоове зіокі Каграї, 1877. Какі. КісЬІега
(«тор. 115, 116).

56



самі чорневг, за те часто подибати між мужчин ;» ясціііші очима, 
що отінені густими бровами; лиця мужчин <нііілі.кі, .ч ісоліі нї, тлі: 
частїйше подовгасті як кругліші; носи прості; голову і \  шфпвак 
довгий, по середині’ по за вуха розчесаний, сильно маслом намаще
ний волос; вуса, тільки у старших легко підстрижені, звисають 
у долину.

Челвдь і жіноцтво) теж звичайно сильної будови, гарної стати, 
в рухах звинна; між ними більше середнього росту чим високого; 
много молодих дївчат і жінок визначує: си незвичайною красою; 
між челедею трафляє ся більше бглевих, особливо в сс. Костячи, 
Брустурах, Прокураві; за те очи у них переважно темні.

Тїло своє достроює Гуцул до краси природи, що імго «кру
жав; тож не диво, що він в убраню такий вітдлнвніі, як нїхто 
иньший, в чім піддержує його ще і вроджена гордовитість, котра 
доводить до того, що Гуцул абн показати ся перед ииьшнм, аби 
ночванити ся своїм богацтвом, любить пое.іїітн ся (прикрасити ся), 
набрати на себе особливо на свята стільки всякого лудиня  (убраня), 
що воно замісь піднести красу зраджує нераз брак естетичного 
ночутя. Дївка прим, ідучи до шлюбу убирає дві сорочцї, дзьобню, 
сукню, запаску, кептар, поверх негц сердак, а верх того ґуґліо, на 
котру накидає ще що найменше дві великі хустці'!

Замилуване до прикрас у Гуцулів велике. Нони украшають 
навіть такі предмети, на котрих окраси підпадають скорому зни
щенні, як: кушки, бабчєрі, коновки, дійницї і т. д. На жаль дба
ють вони тільки про зверхню, для ока видну прикрасу, а самого 
тїда ніколи не миють окрім лиця і рук; тільки під неділю миють 
мужчини волос лугом, а женщнни та кучереві мужчини додають 
до лугу ще буракового борщу, щоби волос пускав, бо він за цілий 
тиждень склимакбвапий (збитий). Те саме треба сказати ирр лад 
у хатї, де тільки про неділю та сьвята навішують чистого лудиня 
по жердках, а стіл укривають чистою скатертею; поміст і стїни 
у хатї миють ледви 3 рази у рік, а декуди лише раз у рік під Ве

ликдень ! Коли зважимо, що по при людий у тій хатї ховає ся т4лв, 
егнв, а під припічком кури, а знов те тблв та бгнв мають посеред 
хати настелену солому, котра перегниває нераз через кілька днів, 
заким її змінять* надто що вікон у хатї ніколи не відчиняють, 
а дим з під комина стелить ся по хатї, куди заходить і задуха 
з притул, у котрих ховає ся маржина, — зрозуміємо, що воня 
і нбяеарь панує особливо зимою в гуцульских хатах і то на жаль 
з малими виємками майже у всїхі
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На тій нехарности терплять особливо діти, котрі не маючи до- 
статочного одіня, пробула ють цілу зиму в тій атмосфері, через що 
незвичайно скоро підпадають заразливий хоробам, з яких рідко 
виходять.

В родині в ґазда (мущ іна, мущенйн) паном усего; жінка 
(ч4лбдь, челядина) мусить безумовно слухати його і віддавати йому 
належну честь; дївка, іцо віддає ся за удівця, не сьміє до него 
інакше промовляти, як ви, аби дїтва учила  ся, аби набирала  
розум у у  хатї. Мужчини гордують челединською роботою; так 
прим, мужчина не принесе води, бо се робота челедйнеька І Коли 
жінка втручає ся в справи мужа, каже її той: пазь своє! (пильнуй 
свого!), або ваткай си\ (мовчи!).

Жінка кличе чоловіка по імени, а як про него говорить з дру
гою, каже: цес, м ій ; чоловік знов згадує про жінку словом: моя, 
а коли жінка старша, стара або бабаї

Родичі, се стармія. Вітця кличуть дїти : тату, таточку, Ґбдю, 
/єдину, лвлю ! (в Космачи, Ворохтї, Микуличині); мати, се мама, 
мамка, пеня, ненька.

Про дїтий кажуть родичі: /іти, чєда, /лбта; син, донька, 
доч, донечка, а з пестощів на доньку чи сина кажуть: синку; внуче, 
унуки, унучка, пра(у)нучка. Діти з сумішного супружя назива
ють ся: аведеніїта,; дальше: аеть, невістка, котра називав сестру 
мужа абвицею, а брата дівером; муж сестри, се шурбк.

Родичів вітця або матери кличуть діти: / ід у , /ід и ку , бабо, 
мамко, бабунько, а говорячи про них кажуть: неня /едева, неня  
мам ина , Ґедик /вдів, свекор, свекруха. Иньших з роду як ііо 
отцеви так і по м амі звуть кревними, свояками, своїми, пред
ками, пращ урам и; вітчимом, мачухою ; вувм, вуйком, вуйпою, 
тетою, кіткою. Дитина неправого ложа, се байстр4, байстрюк, 
бахурь.

Родичі хрестні, се куми, а окремо батько, матка; похрес- 
ники називають с я : фіїн, фіїиа.

Хлопець до 10 років, се хлопец, старший: хлопчіще, вели
кий : парубок, а той що мрже вже працювати у бутинах: ле ґін ь ; 
хлопці, що ходять до школи: шкільники. Подібно: дгвче, дівчина, 
дівчище, дївка, а тота що може віддавати с я : дївка у  ааплїтках, 
дївка у  ббвтицях. Хлопець збиточний: ворозкйй, а йойлик такий 
що часто плаче; ровесники, се верстакй.

У розмові поміж собою уживають Гуцули звичайно здрібнілих 
Форм, я к : Марівчко або Марічко, Николку, Гпатику, Петрику, до
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чого додають любчику, братчіку, а жінки між собою душко, душко 
люба, серце, Маріечко душко.

Старий чоловік, сс сїдйй, його присіла сгдина, він не сї/іти. 
Убогий, се прошак, а коли пін старший: старець, стариця; тем
ного водить старчик (малий хлопець, звичайно калїка), а лгверника 
(лірника) водить дідовід; лупаний  вечором нічого не видить, бо луна  
очи йому наставить; бокоайНпик се зизоокий, а призбристий, при
морим, сс недобачаючий (киггзісЬІі^); хухнавий  той, що говорить 
через ніс, лопітлйвиіі, котрого не мож розуміти, а гиклйвий, ко
трому іг.ши спирав. Добрий чоловік =  щіриіі, а у людий шанований =  
чесний, уч(іний=2//тм , письменний =  грамітпйй, розумний =  умібт- 
ний, кречний=ч&м9шй, уцтивий = рахм аипий, богач=д$ка (дуксір), 
заздрісний — ііависливиіі, лакомий =  беяжерпий, сухий =  утлйй, ра- 
біят — гулнний, гулйвец, з таких ставали опришки, бо гулавий за 
пінащо утопить сокиру в кропи другого, а як допустить ся голов- 
пйцтаа (убійства), утікав у гори у опришки; злодій =  фацарний, 
чустий—друкарнйк, інтриґан г—фаріби, а ф і/л6виіі= с е  Фальшивий; 
той що добре дапцуе — дапцівиш; нероба, то пустий друк, лихун, 
попільний =  т іняви й ; Словаки, що ходять із склом по селах, се 
олвиники ; чужий чоловік в апйдей, а чужий сурдутовець =  лентюх 
або шарапатка, а той, що забогатїв між Гуцуламіи, був торбебм. 
Жінка кокетка =  ф щ ї/б р п а , молодиця, що заходить собі з па
рубками , се п о д а ла , а нарубок штуцер, се подуфалий  або 
джус. Такий, що вмів грати на губі, як у скрипку, називав ся 
джуфб.

Знайомі витають ся щіре і довго, заким розведуть бесіду про 
якусь нову учутку (поголоску) або що иньше. Близші знайомі, як 
тільки зійдуть ся, зараз і цїлюють ся в лице, а декуди і по руках 
(молодші старших), мущйни жінок а ті мущйн, потім здорбвка- 
ють ся:

Добрйдень! — Добре здорове І або: Дай Боже адорове! — 
Єк сї мовте? — Гаразд! Єк ви, ліпш е? — Шо ваше жінка? — 
Нічьо собі! або: А шож би? Гаразд Богу с’етому деку вати! — 
Мамка, татко дужі? — Дужі, вк ваш і? Ш о чути коло вас? — 
Нічьо, а  шо коло вас? — Шо Бог дав, Парасочко люба! — А  чи 
мирбм, братчіку? — Миром, ф алабу! -  Єк спали? Єк днували?  
Єк с’еткували? Єк гостйли? Єк ермаркували? Добре, ек ви?  
Єк сї вам літує? Єк вимували? Маржинка, дробєта ци дужі? 
Гаразд, Богу деку вати, ек ваш і?  Коли добре не знають одні 
одних, кажуть: Слава Сусу Христу! — На віки Богу слава!

КтноаьоЛчлі Матсрвялн т. ЗІ . 5
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Як увійдуть у хату а застануть кого при їдженю, кажуть: 
Споживайте здорові! — Д ай Ложе идоровя, просимо і  вас ршв- 
п и х ! їжте здорові, я  вже, попоїв, деку вати Богу с'втому!

В хатї, де лежить умерлий, треба у перед помолити ся а потім 
спитати: Ци. ви ду >кі люде у  сїрш в ні (хрещені) ? — Гаразд, шо в и ! 
Добрий день або подібно не вільно при мерци казати, бо як би хто 
так сказав, або привитав ея у перед, заким номолить ся, того би 
із  сіла висьмівли!

Мимо тої щирости п поиитаню та її розпитуванні про рідню, 
маржинку і т. и. Гуцул недовірливий.

З сердечністю в иовитаню, в розпитуванні про рідню, маржинку 
і іір. вяже ся також і незиичайна гостинність Гуцулів; у кождій 
норі привитав він радо у себе прихожого; хоч лентюхів, шара- 
пйток, (сурдутовців), що тягають ся по горах та не вміють з людьми 
(себ то з Гуцулами) говорити, він не любить і не радо звірюе ся 
перед ними, всеж таки угостить він їх у ха.ї, як може найкраще, 
ие жадаючи заплати; от дайте дитипї, я  сего не требую, каже 
Гуцул, як йому хто хоче заплатити за гостину. Говорю тут про 
села, куди ще не йде зелїзниця. Правда, « й такі, що кажуть на сур- 
дутовцїв: „Ади! мало є своїх з’їдунів, іще он якис лентюх іде!“ — 
а про те стрітить він у своїй хатї того лентюха завеїди гостинно!

Гостинність перейшла у Гуцулів в повірку, що не дозволяй їм 
брати заплати за молоко подане гоетеви, бо би маржина вигинула .

Гуцул з натури честолюбний, незвичайно вразливий на зневагу 
і кривду заподіяну йому; він говорить тоді без обрізків, а урази 
хочби найменшої не забуде довго; тож не дивно, що Гуцули заеднр 
навіть за марну уразу доправеють ся, подають ся до суду, твгают 
ся по судах, почім звичайно єднають ся по коршмах, наслідком 
того тратять на ті їднапкй много часу, а ще більше гроша.

Ся вразливість є причиною, що Гуцули часто вадять ся  (сва
рять ся), особливо сусїди мають часто до себе гнівниксі, пізьму 
(гнів), що дає їм нагоду гептати ся (сварити ся), причім уживають 
різких виразів, усе з закраскою порнографічною, обкидають ними 
себе поспільно, а не бракує тодї й проклонів, як: Тфу, пек ти та 
ц ур ! Агій ти на ли ц е! Щ<-з бис та скаменїв! Лихе на твою 
голову! Б іда би ти на голову уп а ла ! Щез бис у  озеро та 
в тріски! Ш ляҐ  би тї трафив! А в голові би ти заскіш іло! Не 
діждав бис завтрішної днини! Смага би те втела! і т. и.

Челвдь знов клине по свойому: Деволи (себ то дїти) би в тобі 
виздихали! Ігі на  тебе! Ти суко! Ти віволанко! Ти торбо! Ти 
недонбшенице! Ти галяпо! Помийнице! Керйнице! Корбставко!
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Підпоро жидівсш! То не до. му котвчий! Нешвстє би ти сї жати 
плело! Нешєсте би ти на голову упало! і т. и. Між чбледю бере 
сї сварка найбільше га з а  курий та любасів.

Із сварки доходить до бійки, при котрій перший лїпшнй кіл 
з плота служить за оруже, а тодї вже не щадить Гуцул нї здо- 
ровля нї житя супірника, але й не дорожать своїм!

В бійці або з пімсти допускають ся Гуцули головмйцтва, 
котре давнїйше заводило їх у опришки.

Польський писатель І. Корженьовский, що пробував у 20-их 
роках сего столїтя в гуцульських горах, а в р. 1830 жив навіть 
довший час у найглубшім закутку гір у Буркутї, і котрий оснував 
свою драму „Верховинці'", як сам повідає на основі лично Йому 
звісної пімсти Антося Ревізорчука над мандатором, подає в перед
мові до тої драми ось що про причину повстане опришків*): „Гу
цули мають дванайцять днїв панщини; надужигє учинило тих
12 днїв елястичними і розтягло їх на кілька місяців* (ст. 23). 
„Лучає ся, що серед танців і весїля в коршмі і иньших місцях 
топір утопить ся в груди зневажця. Гуцули уважають такий по
ступок цілком нриродним, то й нозволяють убійцї втікати в гори 
і там хоронити ся посеред опришків. Через те Гуцульщина майже 
ніколи не вільна від опришків; се однак не иоходить із склонности 
Гуцулів до розбійництва, як їм неслушно закидають, але просто із 
сліпих, та зовсім не низьких пристрастей. Ті самі пристрасти вро
джені кождому лоловікови; ми знаємо, що вони повинні уступати 
перед розсудними вимогами правлїня і перед силою закона. Але 
сего не розуміють ті діти природи, і через те гинуть. До того треба 
додати, що низші урядники, як Фервальтери, мандатори, присяжні, 
пушкарі і т. д., заєдно готові до надужить, не шанують вродженої 
гордости Гуцулів, через що доводять їх  до зухвалости, насильства, 
а нерідко і просто до згуби!” (ст. 26).

І. Ірегорович, що жив довгі роки в Жабю посеред Гуцулів, 
так повідає про ту справу: „Дсморалїзация Гуцула не тяжить на 
ні'м самім; брак правдивої і щирої опіки, природний наклін видо
бути ся з під опіки гіршої від неволї, брак чесного ноступуваня 
з Гуцулами^ брак заохоти посиланя дїтий до школи, і взагалі’ брак 
узнана в нїм (Гуцулі) чоловіка і брата впливали і впливають на 
него некористно"**).

*)  ̂о 2 е /  І( о г 2 е п і о \у .ч к і, О НисиїасЬ, Іл\’о№ 18!)!) (стлр. “2'А і 20).
**) 6  г е £ о г о № і с 2, Рггеигскіпік Й1а 2\УІЄ(І2:ііасусЬ Сгагпоіюг^, ііУУоиг 

1881 (стор. 41).
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Розумів ся, що такі утікачі, не маючи відки жити, брали ся до 
розбою, засідали по гірских плаях на Жидів, що торгували маржи- 
ною, та на Вірмен, що спродавши виправлені козячі шкури (сафіян) 
в Угорщині, вертали домів з чересами твердо набитими червінцями. 
А коли з часом промисл виробу саФІяну зачав упадати, нападали 
опришки панів та богатших хлопів. Нині і слід по опришках загиб, 
скрізь по горах безпечно кождому іти, про що найліпше сьвідчать 
прогульки слїдичів природи, що самі навіть без провідників міся
цями сходять усї гори.

Потреби Гуцула на заспокоєне житя не великі; бідний леґеді/в 
сї (вдоволяв ся) стравою зготовленою або випеченою з кукурудзя
ної муки і розведеної г$сьлянкою, а бурбшка (бульба), фас$ле, 
капуста, молоко і брицдаа становлять по при кукурудзяну страву 
головну поживу богача.

Млаві кукурудзяні страви нриневоляють Гуцула уживати много 
і острнх приправ, я к : соли, перцю, чеснику, цибулї і сильної на
перченої горівки з значним % фузлю; з тої самої причини оаме сї 
скоро кождий Гуцул до люльки; мущйни курять з мосежної люльки, 
старі жінки з черепахи (черепяної люльки), лютий тютюн з так 
зв. круче нки, за котрою ходять ночами до сел долїських, де заку
повують або міняють за бриндзю засушене листе тютюну, дома 
скручують те листе у скрутки і набивають їх у барівки від го
рівки, аби тютюн вамоцував сї від неї; заднену барівку ховають 
у лїсї в мурашковину, де тютюн переходить горівкою і мурашко
вим квасом, наслідком чого став він лютий; таким тютюном наби
вають люльки і запікають їх у грани, а закурюють доперва як 
зачне тютюн фушкати (дим з люльки іти). З такої люльки іде 
лютий (горячий) дим, що відбере тому, хто його перший раз уживав, 
притомність, а шкура з язика злазить; у хатї, дС Гуцули курять 
такий лютий тютюн, годї висидіти, а у кого є спір (астма), той 
утікав зараз із хати. В Жабю, Криворівни курять майже усї мо
лодиці' та старші дівчата гусекіі (циґарета).

Орного поля мало в Гуцульщинї, а те, що в, невистарчило би 
на виживлене і десятої части всеї тамошньої людности; від управи 
ситої землі здержує ще до нині многих Гуцулів пересуд, мовби то 
рріх було землю пороти, бо там сидить арідник (чорт). Додаймо 
до того що Гуцул з природи вигідний, лїнивий, а царинка та по
лонинка дає йому вигідний, певний, легкий заробок, то зрозуміємо, 
длячого плекане і торговля маржиною є головним занятем Гуцулів. 
Про маржину дбає Гуцул найбільше, для неї жертвує власну ви
году, своє та дїтий здоровле, ховаючи •добутки (ягнята, телята)
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в хатї, в якій живе сам. Особливо вівцю цїнить Гуцул високо. 
„С’єтила би сї Божа овечка“, повідає ґаздиня, „з неї усе: молоко, 
вурда, жентиця, гусьлєнка, бриндза, кожух, сердак, ліжник, щей 
буджениця (вуджене мясо)“. Богатїйші Гуцули закуповують весною 
по ярмарках худу, зимою змарнілу худобу за дешеві гроші, випа
сають її лїтом на полонинах, а в осени продають з добрим за- 
рібком. •

Як з одного боку такий Гуцул, котрому не брак маржини 
і можности її вікохати, не возьме ся до ніякої иньшої роботи, лиш 
лотбшить (дармує), так з другого боку той, котрому хвб$в (недо- 
стае), хапав ся за всяку роботу а нераз за таку заплату, яка не 
покривав навіть коштів подертої одежі при тій роботї, аби лише 
придбати собі ґрейцар. Так пр. нобирала в р. 1895 почтарка 
в Яворові, дівчина 16 лїтна, 12 зр. в рік за те, що щодень, чи то 
були тріекучі морози, чи спека, плова (злива), в сьвято і в будний 
день ходила до Соколівки на почту 4 к т . там і 4 кю. назад!

Многі Гуцули працюють з сокирою по б^тинах (зрубах) в на
шім краю, а значна часть, особливо з сс. Ясенова, Криворівнї, Бе
резова і ннь. блукає царами (цара — чужий край), звідки тільки 
на великдень повертають на короткий час до ріднї, щоби полаго
дити усякі справи, особливо оплатити податки.

Ті Гуцули, що живуть над більшими ріками, плавлять ковбкй, 
що йдуть водою, або пускають ся літом долї ріками з дар&бами, 
та кермуючи ними обминають з незвичайною зручністю каміне, що 
вистав з води, круті береги ріки, шипоти та водопади. Притомність 
ума при тій роботі, сила і сьміливість заслугують на тим більшу 
увагу, що таким плавачам  та керманичам грозить майже заедно 
небезпека, так що очи і руки їх не спочивають анї на хвилинку!

Ті біднїйші, що остають дома, занимають ся майстерством 
коло х а п ій  і церквйіі, боднарством, виробом ложок, ткацтвом, 
кушпїрство.ц, а в деяких селах виходять біднїйші цілими родинами 
у камеральні ліси, де за оплатою 4 ар. від особи збирають афини, 
що закуповують у них Жиди або таки у селі або в Коломиї, щоби 
відси розіслати по сьвітї з добрим заробком. (В р. 1898 мали Гу
цули з Брустур за аФиии 2000 зр. доходу).

Деякі галузи домашнього нромпслу видали з посеред Гуцулів 
талановитих робітників; назвемо тілько звісну родину Шкрибляків, 
надто Марка Мсгеденюка; вони хоча не витворили, то вдосконалили 
невнин стиль народньої різьби та орнаментики, що зветь ся ПІкриб- 
ляківским або просто гуцульским.
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Осібні уступи отсеї праці пояснять близше всї роди і способи 
виконаня гуцульских робіт.

Гуцул дуже богомільний; скоро рано встане, йрстит ся 
(хрестить ся 3 рази) і молить ся ось так: „Декувати Тобі Господи, 
що Господь Бог допоміг ніч переночувати. — Поможи Господи днину 
зоднувати всему народови православному тай минї“. Почім гово
рить Очекаші. У вечері кіньчить Оченаші ось як: „Декувати Го
споду Богу, що Господь Бог допоміг днину зоднувати. — Поможи 
Господи ніч переночувати, завтрішної днини дочекати, всему наро
дови православному, хрескенскій худобі і моїй, тай минї“. — Вихо
дячи з хати у дорогу хрестит правою рукою поріг і каже : „В’імя 
Отца і Сина! Господи Боже прошу тебе на перехід будь добрий, 
заступи мене, заборони мене від усєкого злого, від припадку кєш- 
кого на рбсах, на вбдах, на кєшких иерехбдах! Заступи Господи! 
Николаю величний, угоднику Божий, поратівнику Божий, поратуй 
мене і помилуй мене, всей нарід православний і мене грішного!" — 
Сідаючи до обіду йрстит ся і говорить Оченаш, а попоївши каж е: 
„Декувати Тобі Господи за дар святий і земли с’етій, мамі нашій. 
Заступи те (землю) Господи від тучі, від граду, від лихих очий! — 
Декувати Тобі Господи за дар с’етий! Земли с’етій, мамі нашій за 
врожу твою, за тото, щос нас погодували. Просимо Господа Бога 
і тебе будь добра погодуй нас і далі! Декувати Тобі Господи за 
дар Божий, с'етій земли, мамі нашій за твою росйцу, за твій дар, 
за твою благодать, що ес нам наблажила. Декуемо Господу Богу 
і тобі, що отримуєш хрескенску худобу і нашу. Просимо Господа 
Бога і землю с’єту, аби Господь Бог заборонив хрескенску худобу* 
і нашу від звіри, від поганої віри, від усєкого злого, від припадку 
кешкого. Заступи тебе Господи, заборони тебе Господа. Николаю 
величний, угоднику Божий! Прошу тебе заступи і заборони хре- 
екенску худібку і мою“ !

Гуцули обходять з незвичайною пошаною не тільки церквою 
установлені сьвята, але надто й иньші, як св. Юрия, Ілиї і инь.. 
які в їх ґаздівстві і віруваню мають важне значіне. Ерім церковних 
обрядів* які в сьвяточні дни припадають, мають Гуцули в ті дни 
ще свої осібні обходи, полишені з часів поганських або розвинені 
на тлї чарівництва та людових вірувань; навіть при церковних 
обрядах обходять вони ще чимало таких непризнаних церквою цере
моній, головно на те, щоби устерегти себе від $років а також 
аа прощу.
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В недїлї і сьвята ходять Гуцули радо до церкви; вже досьвіта 
видно по плаічках (стежках), плаях  (дорогах для їзди конем) 
і дорогах (для возів) муїцин і жінок в мальовничих строях, що 
прямують до осередка села; ті, що живуть по дальших верхах, 
ідуть звичайно конем, мущйни одягнені в прилюдне (святочне), 
а челедь (подальша) в буденне лудине (убране); прилюдне несе 
челедь на плечах у бесагах; близько церкви привязуе, хто має, 
своє шкапе до плота: мущини ідуть просто під церков, де завішу
ють на клинках під опасанвм (у огорожі церковній) або в ґань- 
чику церкви свої кресані', полишають там палиці та тоїіірцї і зараз, 
не витаючись ні з ким, входять до церкви, кождий на своє місце; 
тимчасом челедь іде одні під тінисте дерево, иньші під близьку 
хату, під дзвіиницю або у кут цвинтара, там виймають з бесаг 
прилюдне лудинє, а скинувши з себе все буденне, иераз до сорочки, 
убирають чисте, убуват ь  ся  в нові постоли чи чоботи, потім вий
має кожда жінка, молода і стара, маленьке зеркальце, причісує ся 
при нїм, порядкує на собі намисто; тепер завиває її друга жінка 
перемітку чи рантах, а поправивши на собі все до ладу, огля
нувши доньку та уділивши помочи иньшій жінці, спішать у церков 
кпжда. на своє місце. Тут навколішках кромі молитов церковних 
відмовляють мущини і челядь ось яку молитву:

„На осиянцкій горі сиянцке зїле, с’єте праведне сонце схо
дить і заходить; там Божа матка легла спати, спочівати. Прийшов 
єї син: „Мати моя, мати, буде час спати, спочівати. Йім Божу 
службу мати". — „Синку мій любий, прелюбий, який ми сї на тебе сон 
снив, шо тебе Жиди взели, твої ручки, твої ніжки на хрест розпє- 
нили, звоздами прибили, тернинкою оперезали, тернинкою ти голову 
з’езали, кровцу твою розливали!“ —„Мати моя, мати, нема чого сї стра
хати і жєхати, тоби минї незабавком часом за християнский народ 
муку відбувати". Встала мамка рано в неґілю, озмила сина за праву 
ручку, пішла на ранну службу, а з ранної на пізну, а з пізної на 
воду; а на тій воґі каменец, а на тім каменци манастир, а в тім 
манастирі пристіл, а на тім престолі Сус Христос лежить крижом 
пораненим, стоїтколо него Павло й Петро. „Павле й Петре, не стійте 
коло мене, не здивуйте з моїх ран. Беріт хрест у руки, іґіт по 
усему світу розповідаючи, ци найдете старого, ци найдете сліпого, 
ци найдете кривого, хто буде Божу матку спомняти, тот не буде 
без сакраменту вмирати. Абиж мав тілько гріхів, як листу, як 
трави, як звізди на небі, буде ему Бог душу простити, не буде му 
звір поїдати, не буде му чадо кров посисати; як буде умирати, 
буде ему матка конец голови стояти". Злекіли два ангелі, озмили
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душку до світлого раю, до супокою вішного, де всі с’етки спочі- 
вають і на віки амінь пробувають*).

В Жабю знов відмовляють ту молитву ось у якім вариянтГ:
„На горі сиянскій матер Божа в зїлю заснула. Приснив сї її 

сон дивненький: Сус Христос, син маленький. „Мати моя, ти спиш, 
нїчо не чуєш, мої муки не видиш“. — „Сину мій возлюблений, я сплю, 
все чую, твою муку вижу. Ніжки ручки звіздем розбивають, терно
вий ‘вінок на голов вкладають. На голов вкладають, на хрест роз
пинають, у ніжки у ручки звіздї забивають". В неґілю рано сонце 
сходе, Пречиста Ґіва по небі ходе, Суса Христа, свого сина, за 
ручку воде. Привела на утрене, а з утреня до манастирв, а в ма- 
настири три столи стое, три свіццї горе, сиДить Петро й Павло, 
книжку читав, Суса Христа квшко благає. „Петре, Павле, не жа
луйте мові муки, беріт розпвте в руки, розносїт по всему сьвіту, 
■научай "»рого і малого і вбогого і богатого, хто ме цей оченаш 
уміти, не ме в пеклї горіти, анї на мори анї на жовтім піску, нїхто не 
ме мати гріху 1“ На тім мори злота церківці, в тій церківци три столи 
стое, три свіццї горе, сидить Петро й Павло, книжку читає, Суса 
Хреста квшко благав. „Петре й Павле, не давіть сї на мої муки, 
беріть хрест і книжку в руки, розносїт по всему сьвіту, научайте 
старого й малого і найменчого за пвтнїшне співане, за суботїшне 
невмиване, за неїілїшне снїдане. Хто ме цей оченаш говорити за- 
рань і в вечер, то ме Господь Бог з неба сходити, гріхи одиускати 
рай отворети, пекло заперати, на віки віков, амінь0**).

Помолившись здоровкають ся поспільно мущини і челвдь, при 
чім цїлюють ся близші знайомі. В церкві самій важнїйшою в при
сутність, як участь в богослуженю; нема тут звичаю, як на долах, 
щоб усї присутні в церкві втурували співови дяка; деякі розмов
ляють , особливо старші, розсївши ся на ступнях або лавках 
таки в церкві, иньші виходять на двір, де збирають ея в Групи 
оДні в ґаньчику, другі під опасанвм церковним, а знов иньші на 
цвинтаря, або під дзвінницею, де г^торять, розповідаючи одні одним 
про те, що чули, що виділи, що перебули, випитують ся про події 
в селі, про маржину, поліг, торги, ціну маржини і т. и. Жінки 
оглядають поепільно своє убране, говорять про домашні і родинні 
справи, та вівбдять сплетнї; дівчата звіряють ся одна одній тай
ком, з залицяня, оповідей, вр-^ль; парубки, позакурювавши дзиґіїрки, 
розповідають про свої парубоцькі пригоди, висьмівають дівчат. Одним

*) Записано вія Параски Харик а Брустур.
**) Записано від Юрия Бендейчука з Жаба Слупейяи.
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словом маємо тут громадські сходини. Тільки Євангелив, проповідь 
з оповідями, Квхаристия та голос дзвінка на Вірую переривають на 
хвилю розговір, збирають деяких на той час назад у церков, а всіх 
разом заставляють перервати гутірку.

По скінченім богослуженю збирають ся ґазди перед церквою, 
або перед громадським урядом, щоби з уст війта вислухати ріжні 
урядові накази або відобрати яко візванє до суду чи староства. 
Челедь приводить свою туалету назад до такого стану, в якім ішла 
до церкви, по чім розходять ся всі ґрупами, одні в свої верхи, иньші 
в гостину, а знов иньші, сумішкою старі й молоді, мущини і челядь 
прямують у коршму, щоби у вбросї (купі) погуторити; там обговорюють 
церковні і війтівскі дповіди, та те, що хто почув, причім набува
ють ся  (пют), що дав часто нагоду до хвиль зворушень, в яких стає 
Гуцул дикий як тота природа, що його окружае, а тодї перетворює 
ся часто гірска ідїлля в драматичні і траґічні сцени, *?<» остаточно 
оиирають ся о суд. Тому то і не дивно, що суд у Жабю, до котрого 
належать три громади, Жабв, Криворівня і Ясенів з числом меш
канців коло 10.000, мав від р. 1895 до 24 липня 1899 ось які 
справи до полагодженя:

В році: 1895 1896 1897 1898 до 24 лип
ня 1899

злочинів 148 141 125 150 100

пянства 108 87 83 57 49

провин*) 407 426 415 397 441**)

Говіт  (пости) обходять Гуцули дуже строго, а вже дївчата, 
певні того, що говінє принесе їм скорше мужа, спбщують ся до 
крайности. Я мав нагоду сконстатувати, що дівчина, котра в сиро
пу стну неділю важила 58 к&., по шести неділях стратила О йО к£. 
на вазі'.

Крім постів уставлених церквою закличе собі Гуцул по пере- 
бутій хоробі або з вньшої нагоди осібну божку (піст) в скоромний 
день; таку божку перестерігав він більше, як церковні поети, в  й 
такі, особливо' богачі, що аабожйли «я не їсти мяса нпр. на пу
щене або на великдень, а се на те, щоби їм маржина вела ся,

*< Викликаних по більшій часта гіінньствои.
**) В півроцї 1898 викрито о много більше провив і злочинів, ак аа цїлі 

попередні роки наслідком збільшена числа жандармів в р. 1899.
Вішмпойчяі Натерши т. її, 6
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щоби її ніщо не вкусило, аби не мали черев цїлий рік шкоди 
в марясинї.

Гуцули шанують усякі зверхні ознаки і місця християнські, 
як хрести, каплицї, церкви; вже здалека перед кождим таким міс
цем здіймають кресйню (капелюх), та перехрестившись говорять 
Оченаші, зачинаючи: „Слава тобі Господи Сусе Христе сину Бо
жий. Оче наш іт . д.“ а кінчать: „Заборони Господи від усєкого ли
хого, від припадку кежкого всей нарід православний тай мене!“ 
Однак ті Оченаші не переіикаджають їм, особливо в дорозі, накли
кувати на конину або маржину, при якій нагоді мояс нераз почути 
і не конче приличні вислови. Ось примір. Вертав Гуцул з голодним 
шкапем до дому; близько церкви здоймив кресаню, перехрестив ся 
і став говорити Отче наш; голодне шкапє почало скубсти траву, 
а Гуцул його підганяв; з того вийшов ось який Отче наш: „Оче 
наш, оже єси на небесах,... птрруу ршена!... і на земли, да с’етить 
ся имя твоє... ци ршена, Бог би те побив!... хлїб наш насушний 
даш нам днесь... ци ршена, агі на тебе! і т. д.“

З причини многих поганських вірувань а надто длятого, що 
Гуцули задля територияльних причин не можуть точно приходити 
до церкви, а тим меньше посилати до неї дїтий, виробили ся 
у них подекуди дивовижні понятя на тлї християнської релігії. І так 
Богородиця а Пречиста Дїва, се у Гуцулів дві відрубні особи, що 
бачимо з леґенди про писанку, яку подаю понизше; на дарабах 
і взагалі при водї не вільно згадувати Богородицу, бо вона важить 
на потопельників (чекав на них), ее її душі, тому загонить вона 
умисне дарабу у таке місце, де чоловік легко може утопити с я ! — 
Ось іще розговір двох Гуцулів: „Ива! — А гов? — Хто ме варе 
богувати, ек цес Бог умре? — Иги, який єс дивний! Нї мене, нї 
тебе, а свою якус шарапатку вткне!“ — Не мала причиняють ся 
і родичі до того, що вже з малку не виробляє ся у Гуцулів релї-' 
ґійне почуте, бо не то що навіть найблизші сусіди не беруть дїтей 
у церков, але й відстрашують їх ксьондзом, як по містах комина- 
рем, говорячи до них: Не йди там, бо ті ксьондз озме! — Тож 
не дивно, що ось яка пригода лучила ся о. Окуневському з Яво
рова: Іде він вулицею, в тім надбігла дитина, а побачивши сьвя- 
щенника — в плач: „Ой йой йой ксьондзнку, любчику, не бери 
мене — душко, душко, дам ти ґрейцар! “ — Нічого не помогло при
вітливе успокоюване дитини, вона йойкала, тиснучись по під пліт, 
а скоро тільки пролїзла, далї на втікача!

Фізиоґрафічні обставини, які здержують у Гуцулів розвиток 
інтеллектуальних сил, підтримують у них старі віруваНя. Всі зміни
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і пригоди в житю вони приписують впливам злих духів: нявбк, 
нічниць, лісйцї, юдів; ті духи випивають молоко у коров, насила
ють сон на чоловіка, коли він хоче пильнувати чого, вівертають де
рева, провалюють каміня з гори, насилають громи та лискавки, 
бувають причиною того, що вівця розчбхла ся, іцо земля не вро
дила, що дитина вродить ся нїма, що корова дістане на вимени чи- 
раки, що в дереві є два серця, що чоловік упе ся, що дитина дістав 
вогник, що вкусить софія (гадина), юдине племя, яке ховаеть ся 
у землю, де зциве юда і т. д.

Гуцули вірять, що поміж людьми бувають богй земні, не
прості (люде), котрі знають цїлий сьвіт духів і можуть ворожити 
будуще. Вони вірять в силу слова чародійників, котрі можуть 
спровадити бурю, град і громи; вірять в те, що Мамупй, уводять 
жінок, манять людий так що ті відразу остовпіють; що Мавкй 
роблять дівчатам при куделї збитки, слинять, мотають і плентають 
нитки; що на 40 сотих Нявки учепладоть ся спячого чоловіка 
і ссисають його так, що часом і здурів: він уже ніколи вбселости 
не мав, так Нявка карає его; що Мольфарі накликують усяке 
лихо на людий, на їх маржину, на їх майно!

Кождий чоловік може стати таким земним богом, треба до 
того лише незвичайної сили волї і сьмілости, а надто треба знати 
тайну, як се зробити. Так нпр. аби стати градівником, треба укра
сти в церкві патик (палицю яку, або дручок від запалюваня сьві- 
чок); над тим патиком Мусить відправити ся 12 службйй, так аби 
ніхто про се не знав і аби патика нїхто не бачив.

Але і против дїлаия тих людий непростих в розлука. Щоби 
прим, не зайшла чарівниця у кошеру та не счарувала маржини, 
треба на дверех кошери зробити дсхтем знак хреста. Гакке оповідає, 
що в часі його побуту в горах уживали Гуцули дехтю против па
скудника (карбункула), мазали дехтем не тільки заражену мар
жину, але і здорову, іцоби від неї відвернути хоробу; віра в силу 
дехтю мала правдоподібно первісно на цїли відвернути і від кошери 
енідемию); длятого кладуть ще до нинї Гуцули на дверех кошери 
і на воротах хрест намазаний дсхтем. Ся розлука (хрест на дверех) 
легка, її може доконати кождий; але н иньші розлуки вельми 
трудні, на які треба способу осібного, надто треба все дуже до
кладно робити, коли хто хоче, аби віповчувако сї (сповнило ся) так, 
як собі загадає, або аби лихе відвернути.

Ба, але і против розлуки знає чародїнник розлуку. Ось прим, 
від граду оплачують ся Гуцули градівниковщ та Коли не вважа
ючи на його чари побє град у селї, мав градівник зараз розлуку:
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„ То тамтой, Бог би го побив, навернув а піаьми па нате село!“ 
Гуцули вірять сему, вірить мабуть і сам градівник.

Крім оттавих вірувань полишило ся ще у Гуцулів много слі
дів двоевіря, про котрі буде теж мова в окремім розділі'.

Позаяк анї чародїнник, ані чари самі, а вже тим меньше лі
чене не може обійти ся без зїля, проте збирають його Гуцули пильно. 
До того надає ся найбільше день сьв. Івана,' коли то серед опів
ночі цвите папороть, котрої цьвіт принесе тому, хто його знайде, 
рай "на земли !*)

Одною з замітних черт гуцульської душі є тужливість, що від
биває ея в їх жиио, звичаях і в поетичних творах. Гуцул любить 
дуже свої гори, і невважаючя на всю сво® непосидючість та 
рухливість не радо покидає їх, а коли приневолений до того обста
винами, бан#е (тужить) заедно за ними; у війську часто хоруе 
звісною хоробою — ностальгією, а нераз западає в тусок (шеіап- 
сЬоіїа), що доводить його до самовбійства.

Гуцули вірять, що скрізь по горах є закопані скарби, осо
бливо полишав їх богато Довбуш, а щоби не забути, де їх укрив, 
поробив знаки на місцях сховку. Тому й не дивно, шо як тільки 
де в горах є трохи визначнїйша скала, а найде ся на нїй і якийсь 
знак, там уже є гроші укриті. Про скалу Кедроватий і скарб там 
укритий подам понизше, тут згадаю про Довбушеву скалу над Че
ремошем перед самим селом Ростоками. Там на грубій плиті ви- 
стаючій із скали находить ся знак подібний до оленя, видовбаний 
правдоподібно якимсь туристом; Гуцули кажуть, що сего оленя 
поклав Довбуш на знак, де він укрив гроші. „Чомуж не шукаєте, 
за тим скарбом?" спитав я Гуцула. — „Не мож, його пильнує Іюда, 
там бєОДк хто тоти гроші копає. їх не можна доти взети, аж они на 
Василений вечер 3 рази чисто згоре; они стануть чисті, тогди може 
їх брати лише цей, хто видів як они горе. Гроші ті заклинені, 
бо той що клав казав: котра рука поклала, тота най їх озме. Отже 
той ааклйн мусить вігоріти, бо з гроший іде пр4^ужа, як она ві- 
горить, то гроші будуть чисті. Як би хто нечистих гроший хотів взєти, 
зараз заслабне, обпухне, може окалїчіти, удуріти, може сме^ти по
жити". — „А чогож він їх пильнує?" — „Він дає гроші тим, що душу 
свою ему записали! Оно так буде, що скала отворить ся сама, як вже 
буде неставати людям з чого жити, тогди наберуть собі они з відтам 
злота, тай знов забогатїють, як колись було...8 Таке повірє походить

*) Про ті пересуди, чари, промівки, розлуки, збирапй зїди та ужитковане його 
див. далі а осібних ровдїлах.
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певно з часів, коли в тих сторонах були копальні, а з них викопу
вано скарби землі, особливо ґаленіт, в котрім як сказано в ч. І., 
було і значно много срібла.

Повістують про Гуцулів, що вони ведуть неморальне житв. 
Хоч таке зґенералїзованв опирав ся на поодиноких немногих слу- 
чаях, всеж таки годї заперечити, що суспільне жите у Гуцулів 
значно вільнїйше, особливо в селах глубше в горах положенні, 
як у Жабю, Криворівни, Ясенові гор. і и. Деякі жонаті Гуцули 
утримують собі по при жінцї любасбіе, а жінки любасів; бував 
і так, іцо жінки стають любасками Жидів, ба навіть бував і так, 
що батько жив на віру з донькою, а дїд з внучкою, а в деяких 
закутках мав отець просто обовязок постарати ся бездітній сгіновій
о дїти! Найінтереснїйше те, що таке пожитв не разить Гуцулів, 
вони уважають се просто природним.

На сї незвичайні відносини складають ся ось які обставини: 
дуже часто силують родичі побирати ся таким дітям, що ніякого 
привязаня до себе не мають; многі Гуцули женять ся в віці стар
шім і беруть собі за жінки 15—17 літні дівчата, (взагалі' віддають 
ся в тім віцї гуцульскі дівчата), котрі скоро, часто вже в 1-ім році 
пожитя, а'урйтять (збридять) собі чоловіка, покидають його і ста
ють любасками другого. Кілько разів завертають жонатого (покли
кують до війска на вправи), вдав той цїле майно з родиною на 
опіку якогось товариша, щоби той сокотйв їх (вступав ся за ними); 
легка хвилева цраця, частий і довший побут по за хатою, на поло
нинах, при сплавачцї, на кішници, ріжнородні звичаї на весїлях, 
похоронах, острі приправи до страв, значне віддалене хат, а тим 
самим далеко від очий людских, легке укрите по лісах, деморалї- 
зация, яку вводять чужі люде, (звісний е прим. Факт, що один панок 
з с. Криворівні, удержує собі цїлий гарем, з якого видав замуж 
свої любаски вивіновуючи їх кавальчиком землі, маржинкою або 
якою незначною квотою), вкінці віра в чари, а з сим і віра в спосіб 
легко усунута насьлїдки вільнїщого житя — причиняють ся без
перечно до того, що посеред тайн гуцульскої природи укривав ся 
також много тайн житя самих Гуцулів!

В Гуцульщинї дуже розповсюднена потвр^ха (зурЬіІіз). Устами 
посла д-ра Т. Окуневского оперла ся тота справа о сойм, де був 
поставлений внесок, щоби коштом краю поставити в Жабю шпиталь 
для сифілітичних; наслідком того виїздив протомедик д-р Меру- 
нович сего року в липню у гори, де в присутности тамошніх ліка
рів провірював справу загніждженя потерухи. Завдяки ввічливосги 
протомедика д-ра Меруновича подаю понизше зібрані вислїдки його
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поїздки; на жаль представляють ті дані о много гірший стан річи, 
як змогли ее сконстатувати статистичні данї по шпиталях, а то 
просто для того, що многі Гуцули цілком не лічать ся, а коли лі
чать ся, так найбільше у своїх чароді'нників та знахорів, а тільки 
маленька часть удав ся о порятунок до шпиталів; се передовсім 
для того, що Гуцули не розуміючи просто хороби, толкують собі 
кождий її прояв інакше; і так прим, скоро потеруха кине ся на 
ніс* кажуть, що се волбкниця, яка бере ся з води, — прояв знов 
на піднебіню називають раком, котрий бере ся з пороху, а ви
рахує ся чоловік з него лише лютим тютюном, як його зараз ку
рить, — колиж виступлять рани по тїлї, се знов інша хороба, бе- 
ги&ґа, на яку помагав листе бешбзниш і т. д:

Ось і вислїдки розслїдів д-ра Меруновича: комісія веліла 
припроваджувати до себе таких людий і їх рідню, що були по 
шпиталях лїчені, або про котрих у селу люде знали, що вони хо- 
рують на подібні хороби, яких частину я навів повисше. В 14 се
лах було візваннх звиж 600 людий, однак коло 200 не ставило ся, 
бо або не було їх дома, або просто не хогїли явитись. Наслідком 
чого оглянули лікарі тільки 378 людий з таким результатом:

в с е л і оглянено
осіб

аайдеао хорах, що 
потребують зараз 

лічена

Жабю 109 25
Ясенові гор. 23 6
Кріворівни 23 8
Гриняві “ 2
Яблоницї > 64 2
Ф.ерескули ~ 1
Головах 2 1
Перехреснім 12 4
Полянках 8 1
Монастирску 36 9 1 не Гуп™Мосвалївцї 50 І» |  не і уцули

Яворові 20 8
Річцї 11 7
Космачи 20 12

І! 378 91

На 378 оглянених потребує зараз лїченя 91! Прочі були 
або вилїчені в шпиталях, або стан їх не був грізний, але всі' 378 
були сіфілїтичні ! При тій нагоді сконстатувала комісия, що поте
руха виступав дужо часто в цїлій родинї, де навіть малі діти за-
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ражують ся від старших; розвиткови тої страшної хороби сприяв 
нечистота тїла; і нехарність у хатї, про що я згадував висше, а пере
носить її по більшій части ложка і люлька!

Подам на тім місцї ще дати про Жабв і Космач призбирані 
в шпитали в Коломиї.

І так лічено:

в роцї: з Жабя з К о с м а ч а

1896
1897
1898 

ДО ’/» 1899

8 осіб 
13 „ 
28 ,

6 ,

10 осіб 
27 ,, 
31 ,

1 .
разом 55 осіб 69 осіб

між котрими було 2& мущин, 
26 женщин а 5 дїтий. В р. 
1868 була одна цїла родина: 
мати і б дїтий, з котрих одно 
5 - дїгнгі умерло. — Хоробу 
приніс отець з Румунії, а з ма- 
тері уділилась она всім дітям.

3 одної родини в Космачи було 
в шпитали 8 осіб: 55-лїтний 
батько, 40-лїтна мати і 6 дї
тий від 5 до 15-ти літ. — При
чина хороби як у Жабю.

З роком 1899 зменшило ся число хорих в шпитали Коломий- 
скім, бо в Жабю осїв лікар, у котрого недужі шукають поратунку.

Повисші дані зовсім не вичерпують числа хорнх, а то з при
чин вже згаданих, іменно що многі хорі лїчать ся самі, або у зна- 
хорів, або й цілком не лїчать ся, а надто, що шпиталь Коломий- 
ский мав всего 80 ліжок для сифілітичних, про те шукають ті, що 
хотять ся лічити, помочи також у шпиталях у Снятинї, Надвірній, 
Станіславові і Львові.

Зароди тої страшної хороби приносять Гуцули найбільше з Ру
мунії і Росиї, де многі з них пробувають на заробках нераз і цілими 
роками. Послухаймож тепер іще в тій справі двох голосів, одного 
з року 1793, а другого з р. 1896.

Гакке сконстатував у р. 1793, що в околицю над Черемошем 
занесли московські жовніри потеруху з нагоди війни Росиї з Ту- 
реччинною; надто повідав Гакке, що по над Черемошем провадив тодї 
головний шлях, яким переганяли всякі купцї худобу з Волиня, По
діли і України на Угорщину, а Вірмени, що для торгу маржиною 
осіли в Кутах, в осередку того шляху, стали головними винуват
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цями деморалїзациї посеред Гуцулів. Так писав Гакке І793 р. 
Сто літ пізнїще подає про повстане нотерухи „Справозданє ц. к. 
Ради здоровля про санітарні обставини в Галичині в р. 1890“ (ви
дане р. 1893) нй. стор. 78 ось що: „Від кількох років загнїздила ся 
(значить переділе не було) потеруха також у гірских місцевостях 
повіту Надвірняньского, як в Зеленій, Пасічній, а від р. 1896 по
казала ся також у Дорі і Делятинї, куди заволікли її робітники 
заняті в рр. 1893 і і 891- при будові зелїзницї Станїславів-Мармо- 
рош-Сіґет“.

Як бачимо оба урядові документи стверджують, що посторонні 
люди заносили і заносять зароди страшної хороби поміж наших 
людий. А наслідки тої хороби ? Ось як і: 1) велика смертельність 
дїтий, особливо в перших днях житя; є родини, де вимерло 12-0 
дїтий; 2) бездітність; Я) неплодність, а наслідком її 4) деморалї- 
зация, 5) упадок зросту людности, 6) перехід гуцульского майна 
в жидївскі руки а в слід за тим 7) скорий упадок Гуцульщини, — 
як се покажу зараз, а надто в статистичнім огляді'.

Давнїще було поміж Гуцулами чимало дуків, дукарів, що 
мали свої просторі полонини, де випасали по кілька соток власних 
овець, а у кождого навіть найбіднїщого була своя маржина, овечки, 
царинка і добрий кавалок огорода; скрізь по горах орудував 
Гуцул, там чув ся він вольним, як козак на степах.

Описуючи добробит Гуцулів подає В. ІІоль ось який опис за- 
можности Гуцулів: „Увійшовши у хату виділи ми, що ґазда був 
маючий, ціла одна стіна була покрита дорогою зброєю, рушницями, 
яничарками, турецкими ножами і кінджалами викладаними сріблом, 
слоневою костею і перловою матицею, — обік висіли пістолети, ми- 
сливскі роги і боклаги на горівку і молоко. Усе те висіло на килимі, 

^-що покривав цілу стїну. Про богацтво Гуцула сьвідчить також скіль- 
кість ліжників, порозвішуваних на жердці перед ліжком. Ліжниками, 
що висіли, можна би оббити кілька хат. Та про те не легко купити 
лїжник, стрільбу або коня.... бо як Гуцул сказав: „Бачите, пане, 
у нас люди не кохають ся в грошех“, і виняв із скринї капелюх, 
котрий довкола був убраний перепаскою з кавалків золота! На 
нашу прозьбу, щоби нам ґазда вистарав ся 18 коней, загнали його 
сини з близького пасовиска на подвірє стадо зложене з 46 коний...“*)

*) \У. Р о 1, ОЬгагу г іусіа і г .паіигу. Какіай Тотс. рггу]. о з и г . Кгакоте 1809. 
Т. І. 224 ід .
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Нині змінили Ся ті обставини; дукарів поміж Гуцулами майже 
нема, їх нерухоме майно роздроблене, маржини у них мало, число 
коний зменшилось так, що й на цїле село годі їх найти 48, килимів 
дасть Бог, словом Гуцули з’убожіли, а вроджена їх бута зломана. 
Натомісь забогатїли Жиди, що стали тепер власниками майже всіх 
придоріжних царин, піль, та найкрасчих, найдоступнїйщих полонин. 
Жиди орудують нині' по горах та полонинах!

Ось примір: Десять років тому назад жив у Ворохті один 
однїський Жидок у лихій коршминї; нинї заняли найдогіднїщі при
дорожні місця самі Сальпетри, Фертільґери, ШаФери і инь., що не
давно зайшли туди торбеями, а поклавши там кільканайцять гар
них самотрісків в роді шинків, крамів, складів стухлої муки і т и. 
і живучи з 629 гуцульских ворохтяньских душ стали панами най- 
красшої верховини!

Чогож воно так? На се склали ся і складають ся ось які, 
в части природні а більше неповинні обставини:

1. Зріст числа людности в загалї, котрої після спису з 8,/и  1880 
було в гуцульских селах 64.634 а 81/'і8 1890 уже 63.265, значить
о 15-79°/0 більше. (В тім самім часї виносив у цілій Галичині при
ріст людности 10-8%). Коли зважимо, що в тім часі зросло в Гу- 
цульщинї число Жидів о 42-33% а Гуцулів лише о 12*7°/0 і що, 
як згадано висше, найкрасші полонини, царинк’и, поля перейшли 
від Гуцулів у жидівскі руки, а кождий Гуцул, не маючи певного 
способу заробконаня, хоче конечно бодай на кавалочку ґрунту оперти 
ся, щоби на тім клаптику землї стати самостійниві ґаздою, то зро
зуміємо, що мусїло витворитись поміж Гуцулами богато посідачів, 
що мають лише хату і маленький кусень городу, на чім годї удер
жати і одну штуку маржини. З тої верстви дрібних посідачів ви
творило і витворює ся що раз більше число щоденних зарібників, 
що працюють по бутинах, полонинах, ходять царйми (чужими 
краями) з сокирою в руці на заробок або стають наймитами. Гу
цули навіть найбіднїщі не предвиджують будущих потреб і не 
дбають про заробок, а коли який з них і рад би ухопитись заробку, 
прим, при будові зелїзницї, не найде його, бо підприємці' приводять 
цілу масу чужих робітників, котрі забирають увесь заробок, а зате  
полишають між Гуцулами тільки деморалїзацию, і, як показано 
висше, зароди страшної потерухи!

На доказ того, як роздроблені нинї гуцульскі ґрунти, подаю 
для імФормациї викази стану посїлостий зібрані з одної громади 
Гриняви з рр. 1882 і 1898.

Вгпо«мЙ<снІ Матвршиї т. II. 7
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Г р о м а д а Після виказу стану посїлостий з р. 1882 було посїлостий:

Г р и п я в а

без при
ходу ґрун

тового

8 п р и х о д о м  ґ р у н т о в и м

разом
ДО 

5 8р.
над

6 -1 0
зр.

пад
10-20

зр.

над
20-30

зр.

над
30-40

зр.
над 

40 зр.

21
4

269
2

107
2

82
1

46 20
1

39
10

584

Г р о м а д а Після виказу стану посїлостий з р. 1898 було пооїлостий:

Г р и п я в а

без при
ходу ґрун

тового

з п р и х о д о м  ґ р у н т о в и м

разом
до 

5 ер.
над

5—10
зр.

над
10-20

зр.

над
20—30
_зр .

над
30—40

зр.
над 

40 зр.

2
18

9
398

6
154

3
116 43

1
31

10
51

31
811

Дрібнїщі числа, подані над загальним числом посїлостий, вка
зують число жидівских посїлостий.

З порівнаня сих виказів виходить, що в протягу 15 літ зросло 
число всіх посїлостий у Гриняві о 227, найбільший %, бо 47-9 при
падав на посїлости з приходом ґрунтовим до 5 зр., отже в най- 
біднїщій верстві. Число посїлостий жидівских зросло в тім часі 
з 10 на 31, отже о 210%, підчас коли число гуцульских посїлостий 
лише о 35,9 ,/п!

2. Гуцули руйнують ся на оказиях (хрестинах, весїлях, нра- 
зниках і т. и.), які в загалї у руского народу опирають ся на на- 
роднїх звичаях, випливають із звісної його гостиниости, а у Гуцулів, 
оперті надто на ФІзіоґраФІчних обставинах, в просто природними 
і конечними, бо дають найблизшій рідні можність бодай при тій 
нагоді побачитись і у  вбросї погуторити (поспільно поговорити), 
а при тім і набувати ся до сита. Жиди користаючи з того під
дають Гуцулам сардинки, фіґи, вино і т. и., за що велять собі пі
дохоченому народови платити в десятеро вартости.

Новіщими часами вкрала ся у Гуцулів мода носити дви/арки, 
на які вони видають великі гроші розмірно до. вартости товару най- 
підлїщого сорта!

Звісна прим, в конечність мати в пасківник$  бодай кавалок 
сала при посьвященю паски. Бідний, що не мав власного кусана
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сала, зазичув його за оплатою у богача, аби лиш показати ся при
людно !

3. Матеріяльні тягарі, які безупинно спадають на робучу клясу 
в виді податків, ріжних додатків до податків і иньших дачок. Так 
прим, мала громада Гринява в р. 1897 чистого доходу 20.275 зр. 
35 кр. а заплатила податку 5.582 зр. 69 кр.

4. Ненастанні процеси, які Гуцули ведуть між собою навіть 
в справах дуже благих, от прим, за образу гонору, що їх коштує 
не тільки много часу, але надто дає їм нагоду цілими днями набу
вати ся  по містах.

5. Легкий кредит, удїлюваний без потреби Гуцулам цілими де
сятками банків, заложених ріжнородними спекулянтами радше в цїли 
знищеня як поратованя людий, котрі нераз не потребують кредиту, 
а що гірше, не розуміють строгости закона і не добачають сїтий, 
які позакладали на них усякі павуки, що дожидають тільки спо- 
сібности, щоби тими сїтьми обмотати довжника і виссати з него 
остатню краплю крови.

Крім тих видимих, законом дозволених сїтий, закидають Жиди 
на Гуцулів ще иньші. Вони ходять по горах нїби то за щетиною, 
і т. и., а властиво розносять горівку та тютюн, особливо зимою 
по тих Гуцулах, що покладних гроший не мають, що виходять лі
том на заробок у бутини, до сплавачки і т. н. Жиди втискають тим 
зарібникам горівку, попестувавши їх нею уперед, та тютюн з тим, 
що заплата слідує тодї, як Гуцул заробить, або спродасть маржину. 
Підохочений і мнимою ласкавостю Жида унятий Гуцул набере 
того доволї, обіцяє вернути належитістг. з лйфою, дає яку за- 
лбгу, а.часто ще фелел^е (ручить) за другого, а коли прийде час 
сплати, прийдесь йому заплатити з коштами судовимими за 1 зр. 
нераз і 20 зр.

Усї Жиди, що живуть у Гуцульщинї, утворили між собою змову 
(Кіп£), наслідком якої продають вони у верхах, куди літом в добру 
пору навезуть ̂ м^ки і пр., все у троє дорожше, як у місті. І так 
прим, мука, яісої літр платить ся в Коссові 7 кр., коштує в горах 
25—30 кр. готівкою, а ще дорожше на борґ для робітників у бу
тинах, при сплавачцї. З такого борґованя муки, тютюну, горівки 
виходять процеси, що цілковито нищать біднїіцих Гуцулів.

На доказ сего наведу числа судових процесів із суду в Жабю, 
до котрого належать три села: Жабє, Криворівня і Ясенів з числом 
людности коло 12.000. І так було там процесів за дрібні справи 
(низше 50 зр.)
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В році': 1896 1896 1897 1898 до 2*/7 1899 було 
справ дрібних: 1627 1770 1400 1062 1034

а екзекуций —*) —*) —*) 477 625

Скарги по більшій части внесені Жидами, а екзекуциї пере
ведені виключно Жидами!

6. Гуцул не довіряв інтелїґентови; на се зложили ся часи пан- 
щцзняні, матеріяльна залежність сьвященьства від парафіян і може 
мимовільне поневіряне Гуцулів по урядах, у котрих, коли веде ся 
яка справа, урядник промовляв до Жида рег пан, просить його сі
дати, а Гуцулови велить дожидати рішеня за дверми або під дверми. 
З того виробили собі Гуцули понятв, що Жиди мають борте віру 
в судї як Руснакп. Що таке поступуванв впливав некорисно на 
віру в справедливість суду, не треба й казати.

Се використув хитрий Жид, а знаючи натуру Гуцула, піддер
жує в ній те недовірв, дораджує йому в кождїй хвилі, а розуміючи 
власний інтерес помагав йому в потребі, аж поки як той павук не 
обмотав свою жертву і не стане сам ґаздою в гуцульскій хатї.

Много гуцульского майна дістало ся в жидівскі руки ще тим 
способом, що Жид підійшовши Гуцула виеднав у нього нотаріяльний 
запис, на підставі котрого Гуцул став жидівским годованцем, якого 
Жид мав до смерти годувати і давати йому певну скількість горівки 
на день, за що все майно годованця мав перейти по його смерти 
в жидівскі руки. Розумів ся, скоро Жид дістане такий запис, роз
пивав Гуцула так, що сей дуже скоро мине ся з тим сьвітом! Такі 
записи лучали ся найчастїще поміж подружями, що не жили з со
бою, або не мали дїтий або просто з пянства І**)

*) В рр. 1896-6-7, не проваджено «ще виказу екзекуций, тому ве ногу дат 8а 
ті рови подати.

**) Що такі відносини іствували в Гуцульщинї вже від давна, бачимо 8 урядо
вою документу а р. 1862, який тут наводжу дословно:

ВегісЬі де» Оотіпіитз Ш д\у6та <11.10/1 1852 2Ь1. 2246 ех 1851 ЬеІгеіТепй <ііе 
МіШіеіІип? уоп ДиГзсЬИеззеп (іЬег ііеп гиІЬетзсЬеп Уоікззіатт Нигиіеп фетиші.

„Біезеа Уоїк йЬегІйззі зісЬ пиг ги зеЬг сіет уегсІегЬІісЬеа ЕіпЯішзе іег «Ги- 
йеп. ІІП(1 во к о т т і ез, ііазз йег Нигиіе сіет Вгаш№еііц:еші88е ги зеЬг ГгОЬпІ, йаЬег 
пісЬІз ги егзраггеп уегтаг. Бег гЦЬгЗ е̂ Ш е  гїгіпві іп Йіе НіІЙе Йев Нигиіеп, веІЬзІ 
Ьіз іп зете  ЗеппепЬтіе еіп, ипб зсЬтеагі Йіезет ипдавзвпйеп Уоіке ой дав Ьевіе 
ЗШск КішіуіеЬ, т і ї  2иЬі1ГепаЬгае <3ез аііеа уегтй£вшіеп В г а в а є т е  аЬ. Уоп Егзра- 
гипв капп-йа кеіпе Негіе зеіп, у/о сіаз іп Оаі, ЬііЬзсЬ гаМгеісЬе Уоїк Ізгаеіз еіпег- 
аеіів аиґ УіеЬ, КІеМипртШске ипс! ЇУігІзсЬаЯ^егіШізсЬаЙеп яе£еп 90% біеіз «ШГ(; 
Ьогрі, апдегегзейз йаз деЬог^іе беШ <1игсЬ Вгап<і\уеіпайзоЬапк ^ІеісЬ теіейег тег- 
зсЬІІп̂ І."
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7. Тепер зрозуміємо причину незвичайного зросту жидівских 
посїлостий, якого примір дають викази подані на ст. 50-тій. Жиди 
відбирають Гуцулам уже й остатній питомий їх заробок по полони
нах; вони прячуть там самі бриндзю; з разу вигадують, що ось 
то тому, бо хотять мати кошерну бриндзю, а тим часом витискають 
они Гуцулів з ватагбваня заставляючи їх вівчврувйти (пасти)!

8) Брак просьвіти, котрий справив те, що легковірні Гуцули 
йдуть на жидівск'у вудку, стають жертвами несумлінних дорадників, 
попадають у лихварскі сїтн тим лекше, що Жиди маневрують ме- 
нйвирцвм, уміють обійти всякий закон і ударемнити всяку діяль
ність людий доброї волі.

До упадку Гуцулів причиняють ся немало і ті, що підпирають 
Жидів з ріжних причин, через що помагають Гуцулам летіти що 
^аз глубше у пропасть, а на послїдок пятнують не тільки того, хто 
пімстив свою кривду, але і ціле племя за мниму провину кількох 
людий, опришками.

Сї обставини довели до того, що, як се виказують понизші 
статистичні дані, не вважаючи на зріст людности малїв в Гуцуль- 
щинї в страшній мірі число пожиточних звірят, властивого гуцуль- 
ского майна, яке достарчав їм гроша не тільки на власні потреби, 
але й на покрите ріжнородних тягарів. Аджеж величезні і найкрасші 
обшари гуцульскої землі перейшли і переходять аавдно в жидівскі 
руки, наслідком чого корчать ся гуцульскі оселї, а рівночасно збіль- 
шають ся жидівскі!

Додаймо до того нївеляторську і неприродну цівілїзацнйну 
сістему нашого шкільництва, вплив зелїзних доріг, знищене домаш- 
ного промислу Фабричними виробами і заведенем промислових шкіл, 
які впливають дуже некористно на розвій домашнього промислу, 
і грозять йому скорою загладою, — тож, коли не зайдуть які не
звичайні відносини, той Гуцул, що ведений иочутем своєї волї був 
пострахом Вірмен та Жидів — той Гуцул, для котрого кінь і стрільба 
були до недавна невідступними товаришами, -  той Гуцул, що нинї 
ще звуком своєї трембіти витав на полонині схід сонця і пращав 
нею товариша, зложеного у  домовину, — стане скоро мітичною 
постйтею!

---------<•••►--------
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III. Статистичний огляд.

Галичині', замешкують Гуцули 40 катастраль- 
них громад, з яких 24 пйте сї до коссів- 
ского, 11 до печенїжиньского, а 5 до надвір- 
ияиьского повітів.

До деяких з тих громад належить по 
кілька окремих осель, звязаних із своїми 
осередками в одну територияльну цілість. 
І так до громади Жабе належать: Багна, 
Чорна гора, Буковец, Ходак, Грабовец, 

Ильця долїшна, Ильця горішна, Косарище, Красний 
Луг, Криве поле, Кривец, Погар малий, Погар вели
кий, Біланец, Блихава, Кринта, Маґура, Пушкар, Се- 
ницї, СлупеВка, Віпче, Жебіский, Жміенський; до гр. 
Текучі належать: Баня свірска, до Дори — Яремче, 
до Ямни — Багрівец, до Микуличина — Татарів, Во- 
рохта і Поляна. Бував й так, що оселї територияльно 
розділені від осередків. І  так оселї Бистрец, ДзембрОня, 
Зелене, Явірник, Ріка, висунені найглубше на полуднє 
в гори, відмежені від своїх осередків, Криворівні і Ясе

нова, обшарами громади Жабе. Такі оселї повстали так, що деякі 
Гуцули, маючи глубоко в горах свої полонини, поклали зразу близь 
них аимаркй (хати, в котрих яимою живуть Гуцули, щоби сїно з да
леких кішниць не звозити домів, але згодувати маржину на місці 
полїгу), а потім позбувши ся ґрунту, положеного на териториї осе- 
редка громади, осіли на все в тих зимарках, не зриваючи однак 
звязи із первісним місцем замешканя.
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Села згаданих громад визначують ся типовим характером гу
цульских сел*), а їх мешканці', з малими виїмками, східні у всіх 
чертах, які визначують Гуцулів. До тих виїмків належать Жиди, 
що загнїздили ся по всіх гуцульских селах, надто шляхта в с. Бе
резові, котра вже нинї з'асимілювала ся з Гуцулами, а в громаді 
Зелснїіі зближають ся мешканці частий Зелена, Фентарала, Хри- 
ішлів ношею і мовою більше до Бойків, як до Гуцулів.

До сел типово гуцульских зачислені тут громади Тюдїв, Пів
тори, Люча, де живуть так звані перевідники, що граничать з одного 
боку з Гуцулами, з другого з людьми долгськими; персдвідники по
встали з колишніх Гуцулів, що перевелись девчім, або з долїських 
людий, що стали Гуцулами; та сяк чи так нинї майже не ріжнять 
ся вони від типових Гуцулів, хоча про те Гуцули не зачисляють їх 
до себе, лиш виразно називають їх перевідниками. Хати сел пере
відників тримають ся більше купи, зрідка хто живе поза осередком 
села; в мові перевідників менше чужих слів, а віра в чари не вко
ренила ся так глубоко, як у типових Гуцулів.

Статистичні дані наведені тут зібрав я з урядових жерел, а іменно. 
з Огізгерегіогіига уоп Оаіігіеп, Аиз^аЬе Дег кк. зІаІізІізсЬеп Сепігаї- 
соттіззіоп іп \¥іеп, з актів ц. к. Намістництва у Львові, Старосте, 
Урядів податкових, Ради шкільної краевої, Архіва мап, Видїлу кра- 
евого і Виділів повітових.

Для порівнаня зросту людности, надто зросту зглядно упадку 
числа пожиточних зьвірят, подаю дані з остатніх двох конскрипций, 
іменно з рр. 1880 і 1890. Виказів високости оплачуваних подат
ків за ті роки годї було роздобути, тому подаю найновіщий виказ 
за р. 1896, а для порівнаня зросту податків виказ з р. 1886. Для 
злюстрациї приходів і розходів поодиноких громад подаю дотичні 
викази за р. 1890; вони показують потреби гуцульских громад 
а надто жерела з яких громади черпають фонди на покрите, тих 
потреб. Статистичні дані про стан шкільництва уділені мені ц. к. 
Радою шкільною краевою; вони уложені на підставі реляций отри
маних по 23. марта 1899 р. від окружних рад шкільних; число 
людности в тім виказі подане після шематизма ї р.  к. клира стані- 
славівскої Епархиї, до якої належать гуцульскі громади в Галичині'.

З причини, що гуцульскі громади не творять для себе одного 
повіту, а тільки частини трьох повітів, годї було зібрати иньші дані, 
прим, про санітарні відносини, родини, смертельність, рух торго
вельний, судові відносини. Що мож було зробити в тім напрямі, 
подав я вже в попередній части.

*) Про се буде бесіда в осібпіи розділі.
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Людність галицької Гуцульїцини

Простір в к т 2
Після спису людности 8 дня 

1880 було:
81/112

Г р о м а д а в м 8 тих віри:
сао

Н
громад-

ский
двіо-
СЮ ІЙ ха

т а н- 
« І  
’а * а

к
сіИ

н
о.

к
І ИН

ЬШ
.

Бабин........................... 1123 0-89 150 638 638
Бервінков»................... 259 0-36 60 215 240 1 4 —
Білоберезка ............... 19-30 7-86 300 1101 1092 2 10 —
Хороцева ................... 4-01 —■— 83 298 290 — 8 —
Довгополе ................... 4-85 0-02 67 291 285 3 6 —

>і Ферескуля................... 813 0006 99 463 452 — 11 —
Голови ....................... 34-42 1-42 273 1274 1253 6 15 —

я Гринява ....................... 381-98 237-87 356 959 939 2 14 4

8
Яблониця...................
Ясенів з Рікою, Зеле-

10 95 3-65 116 531 482 3 46 т

неи і Явірником . . 36 64 15-00 542 2152 2091 14 47 —
Я в о р ів ....................... 48-92 8-36 534 2284 2226 16 42 —

В Красноіля...................
Криворівня 8 Бистри- 

цеи, Дзембронею і Рі

14-05 1-30 170 695 664 3 28

кою ........................... 43-76 1-00 481 1833 1744 17 72 —
Перехресне................... 8-48 —•— 112 520 517 — 3 —

0 Полянки....................... 4-64 047 174 385 385 — —
Ростоки ....................... 26-21 1 73 391 1497 1449 2 46 —

Є Рожен малий ............... 17-11 00-07 220 906 891 — 15 —
Рожен великий . . . . 21-86 3-60 326 1437 1373 6 58 —

аС Річка ........................... 51-18 0-12 606 2681 2666 — 25 —
Стебне ....................... 7-69 0-66 84 374 363 — 11 —
Соколівка ................... 10-19 7-42 306 1391 1366 2 23 —
Тюдів........................... 916 0-0004 280 1155 1132 — 23 —
Уствріки................... ... 8-85 2 02 139 640 513 16 11 —

&  : : (412-96 183-16 1467 5458 4923 38 496 2

Акришори................... 8-44 1-24 150 733 707 — 26 —
Баня береаівска . . . 8-30 4-80 208 888 855 3 ЗО —

>ж ,Березів нияний. . . . 8-75 0-46 290 1274 1113 94 67 —
£ Березів вижний. . . . 30-98 3-14 683 2919 2734 39 146 —
м Б рустури ................... 48 06 4-56 386 1891 1856 — 36 —
ж
ж

Космач ....................... 62 62 23-86 734 3028 2872 10 141 —
Л ю ч а ........................... 15 60 23-64 255 1007 967 9 31 —

о Лючка........................... 339 2-99 62 261 254 — 7 —
фс Прокурава................... 6-60 4-30 .. 176 874 846 — 29 —

Тшфза і Баня сьвірска ІМ §
' Ш

_22іі . 1070 1029 — ...41 —
Шешори....................... 1 Ш 324 1488 18ЇЗ 146 26
Дора в Яремчеи . . . 
Яшгониця...................

25 87 4606 341 1628 1553 1 74 —
44-32 60 96 265 1199 1111 8 80 —

яе

3  о
Ямна з Багрівцеи . . 
Мвкуличин з Татаро- 

вом, Зорохтою і По

13-68 23-75 153 727 723 4

ляницею ................... 116-62 316-98 676 2717 2520 41 164
Зелена........................... 7450 391-28 3471! 2239 2219 — 20 —

Разом................ 1527-68 1383-82 12654 54049 51634 482 1925 8
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б  роках 1880 і 1890.

Після спису людности 8 два 81/іа 1890 було:
Отже зросло, взглядко амалїдо, 

від р. 1880 до р. 1890 число

1.2 1 з тих віри: а парпдности І : ї  
я п
а  1

а 8 тих:
н03

Ї ї  1 
■3 ЯЮ І

н ВА І УАч
аVд ВА § к й аАИ Є* о.

ва
н ЯЯ & оя . 53 яа X аа в- о. і ЛИ

151 770 770 770 1 і за 132 _
63 270 262 _ 8 — 262 _ 8 — 3 Щ 22 -1 1 --

309 1267 1236 5 26 _ 12 6 5 26 — 9 163 144 3 16 —
92 388 363 25 _ 363 _ 25 — 9 90 73 — 17 --
78 378 342 7 28 1 343 7 28 — 11 84 57 4 22 1

105 499 470 4 25 — 474 _ 26 — (і 36 18 4 14 —
36і 1441 1409 13 19 1409 13 19 — 91 167 156 7 4 —
430 1246 1130 50 59 7 ИЗО 50 64 2 74 287і 191 48 45 3
129 5У0 518 13 59 — 518 13 59 _ 1? 59 36 10 13 —

653 2561' 2444 21 88 8 2447 16 98 _ 111 409 353 7 41 8
565 2497 2440 11 45 1 2452 _ 45 — ЗІ 213 214 - 5 з 1
167 851 797 12 42 — 797 12 42 — 3 156 133 9 14 _

526 2166 2056 28 82 2056 28 82 _ 44 313 312 11 10 _
121 554 548 — 6 — 5*8 _ 6 — 9 34 31 — 3 —
227 452 440 1 11 — 441 _ 11 — 53 67 65 1 11 —
430 1600 1529 — 71 — 1529 71 - 39 103 80 - 2 25 —
227 1030 1008 — 22 — 1008 _ 22 — 7 124 117 — 7 —
335 '607 1539 3 65 — 1542 — 65 — 9 170 160 3 7
681 3109 3082 2 25 — 3084 _ 25 — 7 Ь 428 426 2 — —
94 484 460 12 10 2 462 12 10 — 10 110 97 12 - 1 2

325 іб!9: 1582 __ 37 _ 1582 — 37 — 19 228 216 - 2 14 —
283 1283 1261 _ 17 _ 1266 — 17 — 3 128 134 — - 6 —
141 602 549 20 33 — 549 20 33 — 2 62 36 4 22 ~

1530 6259 5543 59 654 з 5599 57 603 — 63 801 620 21 159 1

161 77$ 738 _ 38 — 761 _ 15 — 11 4^ 31 - 12 —
218 1025 987 7 31 _ 1019 6 _ — 10 137 132 4 1 —
314 1670І 1520 66 84 — 1663 7 — — 24 396 407 -2 8 17 —
795 3737 3592 3 142 ■ 2 " 3737 — — — 112 8 8 858 -3 6 •-4 —
433 2260 2211 2 47 2210 3 47 — 48 369 356 2 11 —
823 35К8 3385 7 176 _ 3385 7. 176 — 89 545 513 - 3 36 —
278 і т 1179 13 32 _ 1184 — 40 — 23 217 2 2 4 1 —
67 249 240 _ 9 — 240 — 9 — 5 «■Іїі -1 4 — 2 —

195 985 942 _ 43 — @42 — 43 — 19 111 97 — 14 —
27.4 і* в а Л 9 і . <3. ба _ 125Є .9, 9 195і -175, 8 22 —
374 1678 1450 198 зо — '1850 ' 98 ЗО — 50 193' 137 52 4 —
365 І94Ж"1783П29 ЇЗЗ" _ 1873 — 68 4 •14 317 230 2» 59 —
344 1405 1239 41 110 12 1240 154 11 — 79 206 128 36 ЗО 12
165 803 784 4 15 —- 787 4 12 12 76 61 4 11 “

756 3295 2907 150 236 % 3001 120 174 _ 79 578 387 109 82 __
463 28571 2554 198 94 11 2605 170 82 - 115 618) 335 198 74 11

1406Я 63265, 59488 990 2740 47 59320 802 2137 в 139ь 9216^7864 508 815 39

ЕтиольоЙчнІ Матервядв ї .  Ь
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Табулярна власність гуцульсюих
/ 

-...
...

...
...

1 
П

ов
іт

і
Г р  о п а д и

Рілї Луки Городів Пасовиск Полонин

морг. сяж. морі сяж. морі. сяж. йорі сяж. морг. сяж.

Бабин ........................... 83 160 912 854 38 994І 680 309
Бервінкова.................... 50 813| 92 257 5 1118 181 1496
Білоберезка ................ 240 13/7 1759 506 45 1537 1880 219
Хороцова ................... 57 13К9 259 1183 22 1396 282 1392
Довгополе  ̂ . 80 13 378 332І 6 857 307 162

к Ферескуля ................... 140 1482 676 1132 6 1161 ЗОН 1304
Голова ....................... 281 555 2164 711 8 685 Ш б 361

X Гринява ....................... 161 1258 4253 1249 4 672 4455 1155 9436 1315
Яблонвця ................... 110 681 687 87 7 1214 бні 235 ■
Яі'Євів горішний . . . 160 990 3547 116 90 949 2115 158»

во Я в о р ів ....................... 2+2 979 3504 763 54 1166 3225 331
Красноіля................... 136 924 1105 895і 16 327і 966 1019■м Криворівня............... 54 559 2027 196 63 889 2946 1376

о Перехресне............... 215 1449 775 1022 4 1531 427 558,
Полянки ....................... 78 52 323 1431 6 649 245 815і

о Ростоки ....................... 340 660 1856 751 65 228 1292 19
Рожен иалий............... 212 1552 1056 1098 47 294 950 4450 Рожен великий . . . . 260 281 1304 946 39 1565і 1178 388
Річка ........................... 160 724і 3419 33 78 292 2730 1151
Стебне........................... 131 1319, 658 97 9 1220 317 1297
Ооколівка ................... 155 714і 1081 559 63 498 642 1199
Тюдів........................... 313 1105* 201 1422 60 301̂ 854 611
Уствріки....................... 74 ,586 522 663 8 534 533 921
Ж аб е........................... 914 1326 13914 276 99 90013751 545 14865 166

Акришори................... 115 777 886 127 45 768 332 1271
Бавя березівска . . . т т 810 502 18 1412 227 977іX Березів нияший. . . . 314 759 681 637 25 316 337 774іоА Березів вижний. . . . 1011 753 2648 147С 101 512 1107 1124 . .

ж Б рустури ................... 160 340 3034 963 81 105^ 2835 853
£ Космач ........................ 275 11611 5440 1424 97 964| 3120 335ж. Л ю ч а ........................... 286 Щ 1678 35 27 155 735 12519О Лючки........................... 111 101» 323 63 14 53^ 133 1115іС Прокурава................... 92 1211 6^2 995 ЗО 1223 558 859

Півтори....................... 249 861 1535 187 75 13 987 903
Текуча ....................... 208 т 1840 1005 52 1424 337 1258

X Д о р а ........................... 262 163̂ 2435 1474 79 68і 1427 1333
Яблониця ................... 212 920 3184 260 1 535 2709 853 651 319«7 ж а о Я м н а ........................... 77 1633 731 1581 19 377! 518 1360: 369 387|<ев Микулнчин.................... 366 1135' 5089 9:8' 25 1279, 8418 953 5322 638

X Зелена........................... 304 1059 2985 1228 47 364і 3362 944 4634 416,
В 3 повітах а 40 громадах • 1 | 1

в с е го ................... ... 8954 876 80*24 647 1587 1574^69944 886 35282 411
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гром ад в Г аличині.

і Лісів
Суша /рун- 
тів підпадав 

ючвх по
даткова

їрунтів
неуронай-

них

Площ П ІД  1 

будівлю 1 по* 
двіря

Иньшвх 
ґрунтів віль
них від по

датку

Сума їрун- 
ііа віоьавх 
від податку

Сума всїх 
ґрунтів

: иорґ. сяя. морі саг. морї. сиш. норї. сяя. морї. сяк. йор/. сяя. норї. сяя.

381 362 2095 1079 2 1515 2 983 5 392 10 1270 2106 749
136 487 466 971 12 1251 1 1423 ЗО 1420 45 894 612 265
689 645 4615 1034 12 1545 7 1452 82 1120 103 917 4719 351
38 1211 662 151 3 706 2 414* 34 516 40 36 702 187
12 47.0 784 т 13 922 2 ві з; 45 775 61 910 843 1144

240 38% 1373 664 7 452і 2 1533 ЗО 1151 40 1536 1414 600
1888 1369 6178 481 _ 741 9 240' 40 360 49 1341 6228 222

53188 664 71500 161Я 1101 260 12 1273 344. п а 1458 5г 729л8 1565
10ІЗ 473 2499 1040 12 738 2- 647і 22 532 37 317 2536 1357
т і 1061 8808 149» 15 1527 13 6 .і! 136 625 105 1.03 8974 1102
1907 650 8934 689 39 1133 16 807, 93 203 149 543 9083 1232
ЗьО. 515 2585 540 11 340 5 1433 65 907 82 1080 2668 20

2478 1196 7570 1016 45 129 12 546 Н6 1180 204 264 7774 1270
43 1136 1467 '806 2 643 3 670 _ 971 6 684 1473 <580

196 532 №0 278 10 1083 1 310 25 877 ;г 127(1 887 164Ї
1027 916 4581 974 49 349 8 662 215 769 273 180 4854 1154
663 179 2930 368 9 1205і 7 298 27 221 44 124 2974 492

1601 767 4284 746 26 13-8 8 1489 87 16 122 1293 4407 43»
2360 91 8748 691 78 1095 21 768 66 851 166 1104 8915 195
217 1391 1395 524 14 47 3 103 38 79 55 229 ШО 753
978 415 2921 185 73 1192 5 1271 60 474 139 ізз; 3060 1522

6 972 1439 1211 52 663 9 707 89 1080 151 850 16»1 461
653 1444 1793 348 4 81 3 1376 87 1115 95 972 1888 1320

58853 1564 102398 1677 261 433 65 1127 846 1487 1173 1447 103572 1424

Ї58 50 1637 1393 2 637| 3 823і 37 407 43 267 1681 6<>
869 291 2181 386 7 1017і 10 149 76 109Н 94 664 2275 1050

і 129 461 1487 1347 9 1424і 10 599' 93 680 113 1103 1601 850
808 79 5677 146(1 72 799' 23 762 163 120Н 249 1169 5927 1019

. 2769 380 8881 38І- 118 544 10 1330 134 1543 264 267 9145 665
5632 104о 14667 129 114 897і 19 1467 322 137а 457 537 15024 666
3979 127Н 6706 1376 1 1160 7 514 101 398 110 472 6817 248
499 1250 1082 781 — 728 3 562 23 79о 27 485 1109 1266

1 535 1077 1840 566 6 774 3 1208 43 138 53 520 1893 1085
4995 788 784* 1152 12 1476 9 1041І 158 691 181 8 8023 1160
841 1109 3281 288 21 779 8 328 126 1635 156 1042 3437 1330

7902 1498 12' 07 1336 148 94 17 622 137 1039 303 155 12410 1491
11076 780 1783Ї 467 406 963 13 875 106 1582 527 2*0 18365 687
4351 3' 6068 468 348 1136 5 8311 86 730 440 1097 6508 1565

54279 40'' 73502 528 991 777 29 1218 632 58 1653 45:-і 761.*>6 981
67840 587 79174 140' 1250 1256 31 835 482 829 1764 І32(і Ю939 1120

898572 340 494765 1164 5386 299 433 1129 5336 994 11156 822 506922 
=  291 

Кш

386
1-402
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П
ов

іт
Виказ пожиточних звірят в роках 1880

>я
я
я
е
а
Мі
о
о
о
X

В громадах

Б а б и н ................
Бервівкова . . . 
Білоберезка . . . 
Хороцева . . . .  
Довгополе. . . . 
Ферескуля . . .
Голови ................
Гривява . . . . 
Яблониця. . . . 
Ясенів горішний.
Я ворів................
Красноіля. . . . 
Криворівня . . . 
Полянки . . . . 
Перехресне . . . 
Рожен малий . . 
Рожен великий . 
РиОТОКИ. . . . .
Річна...................
Соколівка. . . .
Стебне ................
Т ю д ів ................
Устеріки . . 
Жабв....................

Акришори . . 
Баня березівска 
Беревів пишний 
Березів вижаий 
Брустури . . . 
Кііоиач . . . .
Люча................
Л іочки...............
Прокурава . . 
Шешори . . . 
Текуча . . . .

Дора. . .
Яблониця.
Ямна. . . 
Мякуличин 
Зелена . .

Разом

після конскрипциї я року 1880 бую

ху
доби КОНИЙ овець ВІ8 свивий пнів

Сжіл

318 28 1235 18 140 43
212 35 498 — 86 19
996 131 1733 29 443 184
199 43 427 8 140 34
282 40 657 29 134 17
421 77

X
17 168 17

1768 203 310 699 97
1190 258 2021 242 444 47
557 117 599 38 207 5

1514 198 3949 177 622 178
1ВЗЗ 294 3824 238 716 130
881 107 1359 — 504 109

1(04 268 3809 — 630 158
288 53 453 _ 127 -
530 53 864 _ 188 26
468 69 736 143 148 43
781 109 1153 57 325 156

1024 124 1458 10 393 76
1378 368 3918 208 606 90
467 64 1336 80 248 64
326 72 668 — 138 29
399 61 171 72 225 41
328 39 т — 138 32

6608 1018 11799 761 2415 628

402 35 575 176 50
465 27 193 — 130 24
805 43 393 59 237 19

11с7 .95 843 71 441 66
1017 287 1992 97 463 23
2098 340 2636 113 708 85
351 43 132 46 122 12
87 18 29 41 26 8

272 40 644 102 129 77
704 83 977 1(10 2 4 112
679 29 475 33 176 46

502 22 1030 8 204
2095 95 3231 213 216
341 41 702 13 130 _

3594 267 4784 104 1194 _
1296 85 1830 210 480 —

59930 5341 66979 3647 14838 2724
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і 1890 в гуцудьских громадах в Галичині.

після конокрипциї я року 1890 було Змаліло, взглядно зросло, від р. 1880—1893 
число

ху
доби КОНИЙ овець віз СВИНИЙ

пнів
бжід

ху
доби КОНИЙ овець кіз свиний пнів

бжіл

315 ЗО 1660 56 112 86 - 3 +2 +425 +38 -2 8 +4£
146 24 400 __ 42 8 -6 6 -11 ’ -98 — —44 -11
805 87 1575 80 211 165 -191 —44 -158 +61 -222 -15
152 22 259 __ 81 — -47 -2 1 -168 -.8 —59 +1
285 28 803 1 132 35 +3 -12 +246 —28 - 2 + ї

460 67 925 37 117 28 +29 -Ю +230 +20 -51 +2,:
1664 171 3462 89 476 42 —104 -2 9 +766 —221 -123 + Ш
1118 201 2200 223 452 216 -72 -5 7 +179 -1 9 +8 +8>
528 104 885 141 199 130 —‘/9 -1 3 +286 +103 - 8 +2(

1414 183 3751 110 462 25 -100 -1 5 -198 -67 —160 +9(
1474 183 4485 241 473 274 -159 -111 +661 +3 -242 +11*
844 97 1088 27 293 248 -3 7 -1 0 -271 +27 —211 —18

1673 148 3850 199 466 91 -31 -120 +41 +199 -164 +24Є
363 48 760 __ 137 404 +66 - 5 +307 — +10 +14
514 39 751 2 190 14 -1 6 -1 4 -113 +2 +2 +40
462 48 803 225 78 66 - 6 -2 1 +67 +82 -7 0 +16
698 89 1746 89 244 61 —83 -2 0 +693 +32 -8 1 -1
890 90 1607 35 319 155 -134 -3 4 +149 , +26 -7 4 +зе

1247 205 4310 91 430 112 -131 -163 +397 . —117 -.176 +14<
393 65 1812 154 159 236 -7 4 +1 +476 +74 —89 +11
317 36 650 — 163 65 +21 -3 6 -18 — +26 +£
344 53 410 121 144 32 -55 - 8 +239 +49 -8 1 + і г

273 39 477 20 106 54 -55 — -186 +20 -32 +7(
5454 793 10314 382 1974 965 -1164 -226 -1485 -379 -441 +33'

379 40 897 80 100 33 -2 3 +5 +322 +80 -7 6 -17
435 29 287 2 156 5 -ЗО +2 +94 +2 +25 -15
661 45 310 33 110 — -144 +2 -83 -2 6 -127 - Н

1711 98 1671 101 485 88 +554 +3 +828 +30 +44 +2і
1173 231 2842 63 400 56 +156 -5 6 +850 - З і —63 +3с
2023 270 2961 112 716 174 -7 5 -7 0 +425 - 1 +7 +84
566 99 349 18 233 66 +215 +56 +217 -2 8 +111 +54
100 17 69 — ЗО — +13 М і1 +30 . -41 +4. - І
253 ЗО 953 7 72 66 -1 9 -1 0 +309 -9 5 -5 7 -11
844 72 1252 48 259 110 +140 -11 +275 -5 2 +35 —2
481 24 936 103 4 -95 - 5 +461 -3 3 -7 3 —41‘

780 97 1287 24 310 і— +278 +75 +267 +16 +1-06
1418 91 1776 61 240 — -677 —4 -1465 -152 +25 —

417. ЗІ 604 — . 82 __ +76 -1 0 -98 -1 3 -4 8 —

2727 265 3286 121 /  797 — -867 - 2 -1498 +17 —Ь97 . —

1563 268 16*3 208 417 — і +267 +183 -187 - 2 —і63 — ■

36381 46В7 69786 3200 11970 4222 -23619 -654 +2807 -447 —2868 +1498

87



Викав податків і додатків
П

ов
іт Г р о м а д а

Приписані до побору на р. 1886 податки безпосе
редні а додатками державними:

ґрунто
вий домовий зарібко-

вий
і доходо- 

ввй разом

зр. кр. зр. кр. ар. 1 кр. 1 ар. Ікр. зр. яр.

Бабин ....................... 295 98 228 ЗО 8 92 19 14 552 34
Бервінкова............... 69 50 85 70 3 57 8 00 166 77
Білоберезка . . . . 556 26 336 60 17 84 23 96 934 65

•« Хороцева................... 102 46 102 95 28 56 13 ЗО 247 27
Довгополе ............... 128 ЗІ 110 05 14 28 27 24 279 88

■ Ферескуля............... 205 10 131 95 17 85 25 48 380 38
Голови ....................... 518 40 427 25 22 31 28 07 996 04X Грпнява ................... 2161 34 341 45 52 65 69 77 2625 21

п Яблониця................... 259 76 178 70 49 98 41 48 529 91V Ясенів . ................... 702 39 782 65 73 92 194 80 1754 46
а Яворів....................... 1117 72 724 75 122 05 55 70 2020 22

Красноіля............... 321 53 277 00 46 41 56 83 717 27« Крнворівня. т 29 718 36 120 59 93 Я4 1556 67
0 Перехресне................ 196 77 172 15 7 14 3 00 379 06

Полянки ................... 122 41 122 Оа 3 57 2 60 260 63
0 Ростоки ................... 652 58 557 45 44 65 47 36 1202 04

Рожен великий . . . 438 51 470 60 82 13 32 53 1023 780 Рожен налий . . . . 349 94 312 40 21 67 13 00 70.1 01
X Річка ....................... 858 91 980 90 109 80 54 41 2004 02

Соколівка ............... 433 01 448 ЗО 49 09 68 53 998 94
Стебне ....................... 186 48 137 05 14 28 12 64 350 45
Т ю дів ....................... 230 79 407 65 38 38 53 00 729 82
Уствріки ................... 177 08 209 75 43 74 37 36 4ь7 93
Ж а б в ....................... 6214 51 2113 80 903 63 683 71 8984 11

Акришори............... 297 96 184 70 32 ІЗ 18 70 533 49 '
>я Баня беревівсва. . . 193 63 246 75 12 36 2 63 46^ 37жж Березів нижний. . . 289 33 411 20 146 047, 56 80 903 37 V»оА Березів вижний. . . 897 93 798 05 116 01 6 80 1818 79жж Врустурв................... 744 -20- 989 25 35 69 39 07 1808 21
.1 Космач....................... 1620 85 1048 ЗО 358 05 133 89 3169 49X
£ Л ю ч а ....................... 629 05 289 15 46 42 11 99і/, 876 61‘/,
£ Лючки....................... 57 09 63 85 24 99 2 63% 148 56 V,Б Прокурява............... 182 34 218 75 21 42 37 44 459 95

Шешори................... 893 94 505 80 39 27’/а 66 12 1495 13‘/,
Текуча ....................... 266 54 377 75 25 89 2 97 ‘/, 673 і&7,

ОьXк Дора........................... 385 45 491 10 98 17 242 66% 1217 28*/я*>*& £ Яблониця ............... 468 99 397 45 208 42 373 51% 1448 37*/,
*“  О Я м н а ....................... 127 47 192 55 98 13 10 06 428 21
в Мукуличан............... 810 49 902 40 294 86 468 73 2476 48X Зелена ....................... 441 94 471 80 311 22 —- — 1224 96

48992 18



оплачуваних в р. 1886.
Ухвалена стопа % додатків до податків безпосередних на цїли:

А -8 *  
і  І  "

1 : 1 8громадсві, а іменно:

1
по

ві
то

ві
 

(ад
м.

 
і 

до
- 

ро
то

ві
) я е>

Й * ® V 0> м
8 *  & •5-.3 в я  вм

р а з о мадмінї-
страційні шкільні дорогові разом о  §ч

І
5

•/. % % % о/... /о _ % =  ®Р- _ вр.

2*1 21 42 23 63 128 =  70699 1259 33
50 50 23 63 136 =  21320 369 97
44 16 60 23 63 146 =  136458 2299 23
40 29 _ 78 23 63 164 =  406-62 662 79
40 21 61 23 63 147 =  41142 691 31
50 ___ 50 23 63 136 =  617-32 897 У0

1 32 Ю ___ 42 23 63 128 == 1274-93 2270 97
24 ___ 29 23 63 116 =  3018-99 6644 20
41 — 41 23 63 127 =  672-98 1202 89
47 18і/. ‘ ___ 657. 23 63 161’/,== 2658-00 4412 46
14 15 29 23 63 115 =  2323 26 4343 47
20 14 ___ 34 23 63 120 =  86072 1677 99
38 231/в ж» 61і/, 23 63 147 і 2295 94 3852 61
33 20 — 53 23 63 136 =  616-52 894 68
45 22 ___ 67 23 63 153 =  383-46 634 09
271/а 15і/. . 43 23 63 129 =  1560-63 2762 67
274, ___ 27і/, 23 63 113'/,=  1161-98 2185 77
26 85 — 61 23 63 147 =  10334.4 1736 44
38 15 ___ 53 23 63 139 =  2786 58 4789 60
29 23 _ 52 23 63 138 =  1378-53 2377 47
47 22 . , 69 23 63 155 =  543-19 893 64
34 35і/, 69 7> 23 63 165і/,=  1134-87 1864 69
45 '___ 46 23 63 131 =  61298 1080 91
18 Гз‘/, зі V . 23 63 117‘/,=10566-32 19660 43

22 а 25 6 63 94 =  50148 1034 97
37 3 40 6 63 109 =  507-26 972 62
14 54 3 71 6 63 140 =  1264-72 2168 09
26 3 28 6 63 97 =  1764-22 3683 01
18 14 32 23 63 118 =  213368 3941 89
27 17 і/. .. . 44 23 63 130і/,-  4136-18 7306 67
38 7 3 48 6 63 1Д7 =  1026-63 1902 24
45 3 48 6 63 117 =  17382 322 38
35 34 69 23 63 165 =  71292 1172 87
29 24 -  - 53 23 63 139 =  2078-23 3573 36
21 23 3 47 6 63 116 =  78085 1454 Ж

53 3 3'/4 59і/. 8 63 1307.= 1686-50 2802 78
51 з; з іК Ь7Чі 8 63 1281/’=  1867-53 3305 90
61 3 З1/* 677« 8 63 138’/ ,=  59200 1020 21
33 3 з1/* 397* 8 63 11074— 2730-31 5206 79
50 3 з 11. 66 Ч, 8 63 1277.= 1558 76 2783 72

61793-50 110785 68
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Виказ податків і додатків
Г

іо
ві

т Г р о м а д а

Приписані до побору на р. 1896 податки безпосе
редні з додатками державними:

ґрунто
вий домовий варібко-

вий
доходо-

вий разом

зр. кр. ар. кр. _»р-_ °Р- кр. зр__ вр.

Бабня ....................... 346 86 220 65 14 28 681 79
Бервімова............... 70 64 85 70 3 67 — — 169 91
Білоберезка............... 677 02 400 96 26 77 — — 1104 74
Хороцев»................... 135 66 100 70 3 67 — — 239 83Я Довгополе............... 181 09 109 26 31 24 — — 321 58

■ Ферескуля............... 278 15 156 25 21 42 — — 456 82
Голови. ................... 646 91 440 60 21 42 — — 1107 83

ж Гринява ................... 1796 95 444 ЗО 43 72 2 98 2287 95
Яблваиця................... 338 52 211 90 33 92 — — 684 34

0 Ясенів гор................ 914 12 891 40 44 62*', 5 95 1856 097,
В ' Яворів....................... 1400 16 732 35 66 92 і/, — — 2199 487,

К расвоіля............... 606 90 277 95 39 28 — — 824 13
м Криворіввя................ 703 62 668 95 29 46і/, 3 82 1396 86
о Перехресне ............... 257 36 166 16 10 71 — — 434 22

Поливки................... 167 20 127 56 7 14 — — 301 89
« Р о с т о м ................... 726 97 602 36 51 77 — — 1380 09

Рошев великий . . . 644 16 467 50 50 87 — — 1062 63
0 Рожен налий ............ 427 28 311 20 ЗО 36 — — 768 83

Річка ....................... 1366 22 982 06 100 84 8 36 2457 47X С оволівка................ 467 16 449 96 51 78 — _ 958 89
Стебяе....................... 241 88 135 35 7 14 — ___ ■ 384 37

_й Т ю дів ....................... 307 99 403 75 12 50 — — ■ 724 24
Уствріки................... 214 13 206 75 26 71 — — 447 59
Ж а б в ....................... 6243 85 2403 34 364 14 35 19 9046 62

Акришор»............... 362 40 187 40 17 85 12 70 670 35 '
>ак Баня беревівсва. . . 194 99 267 45 23 20 2 67 488 31
яае Березів ншввий . . . 311 96 380 90 83 89 62 28 839 03
о•0 Березів важний. . . 972 16 848 80 120 48 4 33 1945 77
яж Брустури................... 1011 48 615 15 53 557, 3 72% 1683 91
І Косиач........................ 1869 44 1086 80 160 72і/,1 3 82 ■/, 3110 79

Л ю ч а ................... 527 29 317 66 21 42 — 866 26
£ Лючки....................... 57 07 65 70 7 14 6 61 135 о2

Прокурява............... 184 98 279 95 21 42 2 38 488 73
V Текуч»........................ 344 04 405 40 40 16 2 97 792 57

Шешори................... 529 13 532 25 40 17 6 95 1107 17
А
і Дора....................................................... 414 67 679 31 119 44 89 18 1302 60
І * Ябловвця................... 539 86 501 76 247 71 168 35 1457 68
* 8 Ям п а ....................... 162 97 381 94 60 69 132 91 738 61
І к Нив^личин............ 929 52 2026 66 450 35 609 31 3915 84
* ь Зеадаа....................... 666 49 571 75 390 37 266 64 1896 25

52424 66
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оплачуваних в р. 1896.
Ухвалена стопа % ДОДаткУ ДО податків безпосередняя на цїли:

Су
ма

 
вс

іх 
по


да

тк
ів 

і 
до

да
тк

ів
 

оп
ла

чу
ва

ни
х 

в 
р.

18
96г ронадсв і ,  а і невво:

ПО
ВІ

ТО
ВІ

І(а
дм

. 
і 

до
- 

ро
го

ві
)

кр
ав

ві
 

з 
ін

де
мн

і-

Іфп
І

р а з о їадмінї-
стра-
цийні

шкільні доро-
гові

пара
фіяльні разом

% 7. % % % % •/ 1 п % = 8р - зр. кр.

48 49 3 100 28 63 191 = Ш 1 21 1693 00
60 — 3 5 58 28 63 149 = 238-26 ,398 17
43 10 3 __ 61 28 63 162 = 1679-20 2783 94
49 — 3 6 58 28 63 149 =Ь 357-34 597 17
39 22 3 — 64 28 63 155 —* 498-44 820 02
38 — 3 __ 41 28 63 132 — 60168 1057 50
34 1 3 __ 38 28 63 129 -- 1429-07 23536 90
24'/, 25 і/, 3 _ 53 28 63 144 — 3294-64 5582 59
36 3 —: 39 28 63 140 = 81807 1402 41
34 10 3 10 57 28 63 148 2747-02 4603 11
19 6 3 _ 28 28. 63 119 ——2617-32 4816 75
40 25 3 — 68 28 63 159 = 1310-36 2134 49
50 9 з — 62 28 63 153 —» 2135-66 3531 52
42 21і/, з — 66 28 63 157 -- 68172 1115 94
50 22 3 — 75 28 63 166 -- 501-13 803 02
41 8 3 — 55 28 63 146 Є 201493 3395 02
40 — з — 43 28 63 134 — 1423 79 2486 32
50 38 3 — 91 28 63 182 1399-27 2168 10
27 6 3 — 36 28 63 127 =35 3120-98 5578 45
27 10 3 — 40 28 63 131 Щ» 125614 2215 03
50 22 3 — 75 28 63 166 = 63805 1022 42
48 12 3 — 63 28 63 154 =• 1115-32 1839 56
39 — 3 і 1/, 43 28 63 134і/, = 60200 1049 59
24 3 3 30‘/, 28 63 |121 =10946-28 19992 80

25 18 3 ' 46 13 63 122 69582 1266 17
19 21 3 — 43 13 63 119 581-08 1069 39
29 42 3 — 74 13 63 150 1258-54 2097 57
18 21 3 — 42 13 63 118 — 229600 4241 77
28і/, — 3 — 31 28 63 122 в 2054-37 3738 28
34'/„ 10 3 — 47 28 63 138 — 4292-89 7403 68
44 50 3 — 97 13 63 173 = 1498 62 2364 88
50 — 3 — 53 13 63 129 174-82 310 34
34і/, 28 3 — 65 28 63 156 = 76241 1251 14
17 43 3 — 67 13 63 143 = 113337 1925 94
27*;. 17 3 — 47і/, 13 63 138і/ 1533-88 2641 38

46 9 3 • 58 14 63 135 1758-51 3061 11
33 5 3 — 41 14 63 118 = 1720-06 3177 74
50 4 3 — 57 14 63 134 = 98960 1728 11
38 5 3 — 46 14 63 123 . = 481648 8732 32
50 3 3 — 56 14 63 133 2520-68 4415 93

70625-21 123049 77

Вгиол&оЙчиі Материяаи т. П 9
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Виказ доходів після замкнень
Чинші оплати

« І Ь! І
А і  

.я*
03 8 : % 8с

П
ов

іт Г р о м а д а Іа5=С
а

&
&
»

3
’ч
ю

СцОв)>©*
ев

ч
" І

а
І

1н
я !«00 в в

І
.ї
В та

кс
и

*
Ш І

зр. кр зр. кр ар. кр вр. кр ар. кр зр. кр ер. кр % = = ар. кр

Бабин................... _ _ 5 62 +8 413 97
Бервіикова - ■ . 8 и 20 — 19 46 — — 22 05 _ _ — 50 329 03
Білоберезка . . . — — — — 6 45 — — 65 ІС _ — — — 597 28

)1 Хороцова . . . . — 192 85 — 75 — — 42 _ _ — — — +9‘/, 406 ЗЯ
Довгополе . . . . — — 45 02 - ■— — — 33 60 — — 39 150 93

■ Ферескуля. . . . — — 62 42 7 90 — - 26 ІО _ —- — — 30 267 03
Голови ............... — — 10 — — — — 44 1С _ _ — — 3» 666 68

ае Гринява............... — — — — 268 37 — — 293 61 _ _ —— •24% 959 13
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Виказ шкіл і число моло ділки шкільної.

Е4• г*4ШО
Н

Г р о м а д а

Після 
Шеиатизму 

клира Станї- 
славівської 

Еп. ва 
р. 1899 

було 
иешкаиц'ів:

Шк о л а

Д ї  т а й

обовязаних
До

науки:

учащало
ва

науку:

Бабин ....................... 823
Бервінкова . . . . . 298 — — _
Білоберезка 1 
Хороцева ' 1868 1 кл. 168 78

ї ї Довгополе ............... 406 1 кл. 236 ІІЬ
Ферескуля ............... 530 -  ■ — —

■ Голови ....................... 1069 1 кл. _ —_
я Гринава ................... 1506 1 кл. 167 79

Яблониця................... 690 — _ —
0 Ясенів гор.................. 2613 1 кд. 396 104

Я в о р ів .................... 2703 1 кл. 209 83
' в Красноіля............... 960 1 кл. 164 80

1в Криворівня................ 2693 1 кд. 189 71
Перехресне................ 474 — — —

0 Полянки................... 608 _ _ _ '
Ростова................... 1836 1 кд. _,

0 Рожен великий . . . 1190 _ _
е Рожен иалий . . . . 1729 1 кл.

Річка ....................... 3296 1 кд. 367 77
X Соколівка ................ 608 — _ _

Стебне....................... 1819 1 кд. 260 90
Т ю д ів ....................... 1264 1 кл. 389 147
Уствріки................... 687 — — _
Жяйв /  Иіьця ■ ■ • 346Ь 1 кл. т 77
Жа0в \  Слунейка . 2892 1 кд. 176 76

Акришори............... 1019 _ '

>х Баня березівска. . . 1267 — — —
Xх Берегів нивний . . . 1692 1 кд. 322 61
ол Верезів вижний . . . 4756 2 кд. . — _
Xж Врустури................... 2316 1 кд. т 60
* Космач....................... 3691 2 кд. 771 216
1 Л ю ч а ....................... 1305 1 кд. — —
Xф Лючки....................... 397 — — ' _
Є Прокурава . . . . . 1061 — — —

Текуча.' ................... 1777 1 кд. 138 83
Шешори................... 1304 — — —

іXес Дора........................... 1992 1 кд. 133 43
О» X Яблониця................... 1790 1 кд. — —
= 5 Ямна ....................... 883 — - —
3 .Микуличин ............... 3616 1 кл. 135 89
X ' Зелена ....................... 2625 1 кд. 93 59

Число ан&льфабетів у тих селах «ва-7% .

96



IV. Руцульсюе село.

уряд та кілька осідків (ґаздівств); иньші части одної громади, се 
кутй.

Громади названі звичайно після осередка села, а кути від по- 
тока, над котрим, або від гори, під якою розложили ся оседки. І так 
громада Жвбв, названа від потока Жебівский, над яким, після опові
дань Гуцулів, жив колись Жвбка, перший осадник того села. Він, 
кажуть,, привів собі кмйтгв, що йому служили кілька років, і за се 
подавав їм відтак по кавалкови ґрунту. Над Тим потоком е теж 
осередок гр<Умади. Другі кутй Жєбя називають ся (крім вичислених 
у попередній части): Присліп великий, Дїл, Гать крива, Волова, 
Одзирноватий, Чорний Потік, Голйцї, Багни, На устї Ільцї, Чердаки, 
Ббрда, Краенйк, Під Костричов, Ґриджин, $ Новаковій бери, Кри- 
вец малий, Кр. великий, Плай з під Кринти, Маґурка, ІІідобіч, 
Довбнівки, Верх річки, Від Гблов, 3 під Сениць, ГІідбербжниця, 
Брбчник, Козьманївський, Двбрище, Флесївки, Біла кобила, Під 
Берґенчинов церквов...
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Від назв тих кутів називають Гуцули однї одних: Маїурени, 
Пушкарени, ІІлаївци, Кринтени, Костричени, Ілечени, Погорени, 
Грібчени, Красничени, Флесївчени і т. д.

Тільки чужому чоловіковії назве Гуцул на запитане громаду, 
до якої він пите сї, а між собою відповість приміром: яЯ  з Пло
с к о г о хоч такого села нема, а тільки один кут села Яворова на
зивав ся Плоске.

« Гуцулів, що живуть по верхах, називають верхівцями, а тих, 
іцо мають свої оседки на рівнім близь церкви: селянами; планові 
знов се ті, що живуть при плаях  (гірских дорогах), а зарічвни, 
що за рікою мають свої оседки.

12. Осередок села Яворова.

За правдивих Гуцулів уважають ся жителі з Жабя, Криво- 
рівнї, Ясенова, Голов, Перехресного, Зеленої, Явірника, Ясеня, 
Ворохти, Гриняви, Довгоиоля, Ферескулї; тих, що живуть близше 
ІІідгіря, як з Тюдева, Шешор, Лючі, Дори, називають перевідни
ками, а про тих, що сидв на обшарах поміж перевідниками і прав
дивими Гуцулами, кажуть: Се так собі Гуцули!

До сусїдних сел і їх мешканців Гуцули не дуже приязні, 
овшім дуже часто з погордою приавішкушь одні одних або вікла- 
дають їм прізвища. І так називають Гуцулів з Бервінкової по 
доброму Бервінковци, а насьмішливо Загубипідкова, бо у них до
роги зл і; з Білоберезки: Білоберезчени — Підбийтабівка; — з Бру
стур: Брусквни — Прусакй; з Довгополя: Довгопільцн — Сугакй 
(.бо люде високі); з Ферескулї: Ферескульци — Шкрумй; з Го-
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лов: Головци — Сїдлайпес, у них конї худі; з Гриняви: Грннївци — 
Греми-грім; з Ясенова: Ясенівци -  Кляб^шники, бо носять аакля- 
бучті ('закривлені) палиці; з Космача: Космачени — Джуси; з Кри- 
ворівнї: . Криворівци — Калаї (бідні; калапник ч= бідний); з Ку
тів: Кутчени — Облупикотюга, бо поміж ними в псвнники, такі 
що бють пси, або Цибулвники, бо торгують цибулею; з Ріжна: Рі- 
жнєни — Обдерисело; з Ростік: Росточвни — Занееисокира; про тих 
кажуть, іцо вкрадуть сокиру, хоч би з пливучої дараби, або Наму- 
денники, бо вони ходе завдно з дарабами та дорогою спочивають 
край ріки в намулистих місцях; з Річки: Річчвни — Облупико- 
била, бо у них конї худі, аж гинут у  руках;  з Соколівки: Соколівци 
— Кізя голбвка, бо держать кози; з Стебного: Стебненци — Лу- 
йай шкабрі, (шкабрі =̂= тріски); з Тюдева: Тюдївци — Ііродайфдьо- 
вра (вирабляють Фльоври =  Фуярки); з Устврік: У стер (чани — ІІро* 
пань на віки; з Ж абя: Жвбівци — Жебакй або Бичколупники.

Буковинських Гуцулів називають баранами, бо їх попи а та
кож і самі Гуцули з бородами, натомісь називають Буковинця на
ших : С$сами.

Фізиоґрафічні условини, посеред яких живуть Гуцули, вказують, 
що як села так і кути не творять для себе замкненої, природними 
границями (полями, лісами і т. и.) відділеної цїлости; гуцульскі 
оседки розкинені по всіх горах, де тільки мож було найти сухіще 
місце на хату, охоронене від вітрів, від виливів потоків, де би 
близько був кусник ситої аемлї на город, царинка на весняний ви
пас маржини, сіножать, поле, лісок, де би атмосферичні условини 
уможливили ЖИТА літом і зимою, та звідки би було доступно чоло- 
вікови і маржинї до головних артерий комунїкацийних, які йдуть 
по над більші ріки. Наслідком того, що ціле нерухоме майно одного 
ґазди (крім полонин і кішниць) творить одну цілість, осідок, роз
кинені гуцульскі хати по кйтицях (горах лише верхом покритих 
лїсом), по к4черах (горах у верху гладких, а в долині залїеених), 
по роачблинах (горах, иа яких видно одним пасмом з гори у до
лину лїс, другим поле або пасовиско), по прилуках  або прогали
нах  (місцями лїс, місцями поле), по прислдпах (долинах з двох 
боків заслонених горами\ під толбками (лїсами громадскими), над 
потоками, словом скрізь по горах; наслідком того граничать оседки 
одної громади з оседками сусідніх громад, а гуцульскі громади 
обнимають простороне по кілька квадратових миль.

Кождий гуцульский осе док відграни чений від сусїдного хитсі
рими  (Границями), здовж котрих покладені дгнницї, іменно: плоти, 
м#ри, або міми.

Втжммйчві Митержялж т. II. 10
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Пліт складає ся з кіля, ворйня, гужівки або г$жви і під
ніжок. — Кіле, се дві високі, віблі, з с«/чя обрубані і з кори обдерті 
молоді смереки, а так за грубі, аби їх мож рукою обтвкати (обняти) 
і вбиті в землю по два їх поруч себе; один із них 5—6 м. довгий, 
другий коротший; ворйнє, се 3—4 м. довге, колене смерекове дерево, 
уложене лїгма (поземо) поміж двома парами кіля в угли  так, щоби

13. Сутни меши плотами.

з поза кіля виставали кінцї вориня; гужевка, гужва, се колач 
сплетений з пареного смерекового сучя (галузя); вбиваючи довший 
кіл закладають через него гужву, а коли ворине покладене, пере
силюють гужву і через коротший кіл, щоби кіле не роявбрло ся (не 
розходилось); підніжки, се каміне підложене між кілем під долїшне 
ворине, щоби воно не пріло (не гнило) від землї.

Високе кіле кладе ся тому, бо приколень (часть кола, вбита 
в землю) випрівав в протягу 2—3 років; тоді’ треба его витягнути,
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здорову часть кола обтесати і вбити назад у те місце, де перше 
був приколень, аби не поступати в чуже, але класти пліт здовж 
того самого хитаря.

Ворине одної части плота опирав ся на вороне другої части, де 
творить вугли; наслідком такої конструкциї тягне ся пліт у зиґзако- 
ватій лінії. Часть плота поміж двома парами кіля називає ся првслб.

Мури або вічні плоти уложені з великого каміня здовж по
токів.

Ломи, се великі смереки з сучем повалені хитарями; ломи 
дїлять обширнї пасовиска, лїси, кішницї, де близько подостатком

14. Кіпь в сутяах перед розкладеним воринвм.

дерева, де звалена смерека з сучем може заняти кілька метрів 
широкости, де отже на стислій лїнії граничній ніщо не залежить.

Здовж доріг кладуть тепер подекуди штех&ти з драниць.
Для прогону маржини лишають сусіди між плотами на хи- 

тарях місце на суткй, (каменисту дорогу згружену завше маржи
ною); сутками годї їхати возом; в поперек тих суток закладають 
властителі сусїднїх оседків ворине, яке, їдучи конем, треба розкла
дати; се ворине покладене на те, аби маржина, що пасе ся тими 
сутками, не відбігала від оседка.
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До прогону маржини і до ходу служать плаї, дороги не 
огороджені плотами; — для людий ведуть осібні плаїчкй (стежки)

через царинки, городи, просто в на
прямах пожаданих; укорочаючи 
собі тими нлаїчками дорогу му
сять піш і заедно переходити пере
лазами, розкладати воринв, яким 
осе док і поля огороджені, а пе
релізши через него зараз його 
назад закласти. За годину ходу 
прийде ся пішому з десять разів , 
перелізти через плоти або розло- 
жити воринв, бо вся часть заселе
них гір виглядав з далека як ша- 

15. Перме8 8 одній преслі. хівниця з нерівними полями обве
деними плотами, а ґаздівскі хати 

стоять немов у безверхйх клітках. Посеред царинок видно оденки 
з еїном обведенї^навкруги бплотом, подібно зробленим як плоти, 
іцоби маржина/не обску
бувала сїна.

Артериї комунїкацийні, 
котрими мож їхати возом 
і прогонити більше мар- 
жини, се вулиці; нимн 
прямує ся на дороги, утри
мувані коштом повіту або 
краю; дороги ведуть завше 
по над більші р іки ; ними 
сполучені і головні оседки 
еїл; здовж тих доріг ве
дуть но обох боках дїн- 
ницї з оседками так, що 
тільки запримітивши та
блицю з иаписею села ба
чимо , іцо минаємо одно 
село а входимо в друге.

ІІри тих придоріжних 
плотах, особливо в місцях, 
де нема близько чуркалгв 
(жерел) здорової води, з я- 
ких деревляною ринвою чурить вода, поставлені стовпи з дашками,

16. Сговп при дорозі.
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під котрими стоїть коновка або горше з водою. Се за простйбіг 
для прохожих. Побіч таких стовпів або і окроме поставлені хрести 
або каплички на славу Божу та на те, щоби прохожі молили ся 
за одпущене гріте.

Дороги, що перетинають Гуцульщину, ідуть: одна з м. Кутів 
по над Черемош через се. Тюдїв, Рожен, Ростоки, Хороцову, Бер- 
вінкову до Устврік, звідси по над Білу Ріку (білий Черемош) через 
сс. Стебне, Довгополе, Поляни, Ферескулю, Гриняву до Буркута, 
а з Устврік по над Чорну Ріку (Чорний Черемош) до Ясенова, Кри- 
ворівнї, Жабя і до Буркута; — друга дорога веде з м. Коссова 
по над Ріку Рибницю через сс. Город, Москалївку, Соколівку, Яво
рів, через гору Буковец до Ясенова, де вяже ся зі згаданою дорогою, 
що йде по над Чорну Ріку; з м. ІІісгиня йде лиха дорога горі рі
кою Пістинькою через с. Шешори до с. Прокурави, звідки одна здовж 
ІІістиньки Брустурскої йде до с. Брустур, друга здовж Пістиньки 
Космацкої до с. Космача; з м. Яблонова веде дорога горі рікою Люч- 
кою через сс. Лючу, Березів до сс. Банї і Акришор; з м. Деля- 
тина веде горі Прутом дорога через сс. Микуличин, Дору, Ямну, 
Татарів на Угорщину.

Крім двох згаданих доріг до Буркута, якими мож вигідно 
їхати возом, іде туди ще третій плай від с. Красноілї через гори 
Скуповец і Лукавец.

На Угорщину веде крім згаданої дороги через Микуличин 
і Татарів ще кілька плаїв, уживаних лише літом для піших і мар- 
жини; і так: з Жабя через гг. Кострицю і Шпицї до угорского 
місточка Сигота; з с. Ясенова через с. Криворівню, Буркут до 
угорского села Поляна; а близь того плая іде другий з с. Гриняви 
через гг. Гойчину і Попадю теж до с. Поляна.

З далеких верхів сходять верхівці, одні піше другі верхом 
(на кони), плаїчками, плаями, сутками, вулицями на дороги. Піші 
несуть перекинені через плече бесаги (вовняний міх до 150 сщ. 
довгий по середині з одного боку не зошитий, котрого один конець 
звисає на перед, другий такий сам на плечі); в ті бесаги кладуть 
усякі пакунки; ті, що ідуть верхом, перекидають 4 і більше бесаг 
через коня, одні перед, другі на зад себе. Крім бесаг накладають 
Гуцули на коня ще іншого терху (тягару).

До ходу каменистими і згруженими сутками, илаями та вули
цями, надто під верх, і до ношеня терхів, надає ся дуже раса гуцуль- 
ского коня, що витворила ся на полонинах з турецких коний.
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Турецке походжене гуцульського коня видно по цїлім його 
складі', по масти переважно карій, по грубім карку, буйній гриві 
і такім хвості, що все власне знаменує турецку расу коня.

Гуцульский кінь стає при достатній паші, ладній і здоровій 
водї сильний, живий, а зроджений і вихований на гірскім теренї 
виробляв собі за молоду мяснї і став звинним, оборотним і добрим 
до ходу; вихований в гірскім кліматі, літом і зимою під голим 
небом загартований, б він незвичайно витрівалий, та за те не до
ходить 14-ої міри, тільки звичайно 13-ої. Добрий гуцульский кінь

17. Гуцульский кінь.

мав груди і крижі широкі, карчило товсте, голову малу, Форемну, 
чоло широке; в передї він висший, хребетна лїнїя рівна, тому він 
в рухах свобідний і легкий; око у него повне, зір бистрий; напо
лоханий з ненапа готов завдно вергти ся (кинути ся в бік) і уті
кати, до чого надають ся його сильні, тверді, на камінях затовчені 
копига, не високі але міцні ноги. Він жив 20 літ і більше.

До ужитку сїдлають його ось я к : уперед кладуть підклад =  
шерствннйк, сукно з кізьої вовни, (таке дуже міцне), щоби дере- 
вяна тйрнщя  (сїдло) не давила коня; тарницю з підфостинєм при- 
сїдлують (стягають) сильно попругами, що йдуть попід черево
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коня; на тарницю кладуть прйоїдку, малий вовняний ліжничок, аби 
їздцеви було мягко сидїти; на голову коневи закладають оброкбнку 
з предівним вуголовом (часта на голові) і такою петелькою 
(шнур) або обрбть — каністру з ремінним  (скіряним) вуголовом; 
до їзди верхом убирають коня у вузду (ремінний вуголов з зелїз- 
ними зоб&лами і ремінними поводами).

Так осїдланий кінь відбував свою першу пробу з тбрхом (тя
гарем) до 50 кд. ваги, привязаний до тарницї другого авйклого 
коня, за котрим він поступав сьмілїщв. Як кінь таку подорож від
буде у місто і назад, мож на него сідати і переїздити найнебезпеч- 
нїщі місця, до чого він дуже надав ся, бо він незвичайно сохранний.

Нинї підупав дуже хів гуцульских коний а число їх, як се 
виказано в статистичній части, зменчилось страшно, а то наслідком 
материяльного упадку самих Гуцулів, що змушені уживати під терх 
однорічні лошата, через що гуцульскі коні доперва в шестім роцї 
житя доходять до властивої їм міри.

В р. 1878, колі' була бранка гуцульских коний до Боснії, ви
брано з цїлої Гуцульщиии заледви 40 добрих коний.

Гуцули дуже замилувані в своїх конях: найбїднїщий ґазда 
рад би мати бодай одного, а то вже просто з потреби, бо такий кінь 
подав том, що живуть далеко від міста, церкви, млина, дороги, оди
ноке средство до кочбвапя по спадистих, каменистих, часто руслом 
потоків проведених дорогах.

Перед 30-и роками було ще доволї таких богатирів, що мали 
по 30-еро красних коний; нинї рідко уже стйтних ґаздів, які би 
мали 2~ 4-ро коний. Лучають ся ще декуди добрі кобили, але ті 
лиш тому добрі, бо стоять під специяльною опікою ґаздині, відки 
теж походить і назва їх б&біене иіжапв. — Вправдї удержуй пра- 
ьительство в Гуцульщинї річно кілька расових вбрів (вір =  сіег 
Непові), однак з сего користають мало Гуцули вже просто з причини 
значного віддаленя, а потік? і коштів, так що нвнї рідко де мож 
побачити правдивого і доброго гуцульского коня. Та про те і той 
кінь, який тепер ясиве у горах, відповідав потребам Гуцулів і гір- 
скому теренови, бо він незвичайно обережний, глядить дорогою уже 
з далека на місце, куди йому буде спосібно йти; ва каменистій 
дорозі' пошнйпае (обнюхав) каміне, попробує ногою, чи не лежить 
воно лювом; так само робить і з  плйтвм (з великим гілитким ка- 
мінем); заким стане на него, нагадує ся зі спущеною головою 
і з роздутими ніздрами нераз довго, та потім ступав сьміло і певно. 
Під бблавом (прйдорожною скалою) вигне він тїло, щоби не зава
дити тірхом або їздцем о скалу; на Ґріготї (дрібнім каміню), осо
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бливо ідучи з гори, дрббить — мачкув він і то дуже сохрйнно 
(обережно), щоби не усунути каміня. Дуже чаето ведуть плаї по 
над пропастями, над облазами або'спускають ся наглими рипами 
(високими берегами) до броду, щоби перекинути ся на другу сто-

18. Бер.

рону ріки; там пускав чоловік коня, а сам іде догіднїщим місцем 
або кладкою (одно бервено перекинене поперек ріки), а де ріка 
ширша, ббром (1—6 бервен удвоє повязаних з собою і заосмотре- 
них поручам); так само пускав Гуцул свого коня, коли йде тур-

19. Гуцул і Гуцулка в дорозі до аіста.

шникбм (дрібним густим смерековим лісом), через який ідуть к$- 
єви (бистрі каменисті потоки у  туршниках), або бірдами (ска
лами); люде самі йдуть утоптаними плаїчками через кішницї, городи, 
безпечні, що кінь омине всї перешкоди і вийде . до них з неушко-
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дженим терхом, хоч як ему приходить ся нераз укро (прикро 
і тяжко) іти. У чірвн# (каламутну) воду піде гуцульский кінь 
лиш тоді, коли докладно знав брід; дуже сохрйнно переступав він 
місця в потоках, що бистро з гуком зливають ся до головних р ік ; 
кожде ифрбало (глибше місце) омине він і «переступить усї скбки 
(пороги) в ріці; через мр&тщю  (лїсове багно) і балту (рідке бо
лото) та грузи (густе болото), словом, де лише міськаво (болот- 
нисто) а  чоловікови глАба (годї) перейти, піде гуцульский кіиь 
певно. Особлива в пригоді став він чоловікови, коли годгіяа іде 
(дощ паде) та покаайть (попсує) дорогу, васлїдком чого став вона 
понорйста (западав ся ); а як упаде тбмрява (темно), або ударить

20. Гуцула ідут 8 терхами у місто.

пітьма, та горами стане дуже бійно (страшно) іти, тодї вже треба 
свов здорове і житв повірити кіньським ногам! Зимою іде гуцуль
ский кінь шпйрко (скоро) лише тодї, як на дворі вбремв (погода) 
та як бачить і чує під ногами набій (утоптану снігову дорогу) 
або трапйш (стежку убиту вівцями); а як упаде пошпйй (сьвіжий 
сніг), та дорога стане кінною, або як утворить ся поМдиця (біаііеіз) 
або відволбда (як було мброано а  снїг пустить, або як воднистий 
снїг замерзне), тодї йде він дуже сохрйнно. Через ріку ступав він 
зимою дуже обережно, бо в леду бувають прбрізи (дїри).

Гуцульский кінь живе поспільно з чоловіком, він знав добре 
людий, привязувсь до дїтий, іде за голосом людий, памятав вві плаї

В п м н М  Н н е г и п  к  П. 11 Ю7
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і місця попасів або переотанків; вертав сам з далеких полонин 
домів, а обладованиЬ*ибсе терпеливо т&рхи, або їздця. На кони 
їздить у Гуцульщинї кождий, бо дороги каменисті, гори стрімкі, 
простороии далекі. Сидячи на кони пряде Гуцулка кужівку, а мати 
кормить дитийу при грудех. У великій иригодї став гуцульский кінь 
привдристому або спячому чоловікови; він такого занесе певно 
і безпечно до дому. . В день і в ночи пильнують ся гуцульскі конї 
самі від авіракй/. Словом, наколи би не гуцульський кінь, стояли би 
гори пусткою!

Бувають між гуцульскими кіньми, особливо молодшими, ваг 
рівні — варівкі, що фиркають (відбивають задніми ногами), пуджв-

22. Боднар накинув до купна коновок.

ють сї (страшать ся) та вержуть сї (кидають ся) будь чого; з таким 
ие варко (небезпечно) Йти у дорогу; такому коневи не панйть (не 
любо) зразу іти з терхом за другими, але він з часом навч4є сї 
від другого старшого вже бувйлого і став розумний як тамтой.

Ідучи в дорогу беруть Гуцули великі парасолі', особливо в часї, 
коли в горах вдорожить ся дощ іти (слота', та збирають ся по 
кілька разом, а в кого більше орудок, той наладовув кількоро шкапвт 
тбрхами: бербеницями бриндзї, ліжниками, сукном, вовною, конов
ками, ложками, грибами, лубем (корою), сіном. Передом пускають
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найстарше і найсупокійніще, бувале шкапв, за котрим одїдом ідуть 
иньші привязані курмебм (довгим шнуром) до т&рнщї (сідла) по
переднього шкапети, або ступають вільно одно за одннм у місто, — 
щоби звідтам ' обладовані марфою, потребами закупленими у кра- 
м ах  та на торзі, як кукурудзою, сілю, огірками, чісником, цибу
лею, горшками, кітлами (завішеними на тарницях), сарсймою (реміс
ничий внаряд), або з бордюхом повним муки повернути домів. (Вор- 
дюх, Єє скіра здоймлена в цїлости з кози, потім виправлена, в місцях, 
де були ноги та хвіст, позавязувана, в головах зрівнана і там пере- 
силена ремінцем до стяг&ия).

В часі ярмарків бував по дорогах дуже глітно; до піших 
і коний з терхом прибувають дробвта (вівцї)-і маржина, призначені

23. Гуцули 8 Жаба на попасі.

на продаж, а гайнарі (ті що гонять жидівску маржину) та спрв- 
тйнники, (що збирають закуплену в селі маржину і гонять її на 
означене місце), аібють нераз такої на дорозі, що возом нїхто я» 
може сеї товпи минути. Ціла тота джур/а, маса, посував ся звільна 
наперед, творячи довгі каравани. На вперед кождоі а них іде один 
з належних,до тої їрупи; він непускае свою маржину наперед * вслід 
за такою ґрупою ідут ґазди, ґаздині, що в тій Групі мають свою 
маржинку; вони знов недозволяють їй приостатнсь по заду. — Де 
тільки по дорозі в яка коршма, там відпочивають ті, що ще з ве- 
мера вийшли з дому. Там перекуповують Нбхреоти маржину і т. я. 
передаючи купно гайнярам, щоб, вмудрувавши (Ьбдурввши) дорогою
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Гуцула, і вамогоричивши (добивши торгу), уткнути пяному нераз 
замісь великої банки (10 зр.) баночку (1 зр.), потім у тісті 
з добрим зарібком збути закуплену маржину. -

Посеред тої каравани найде ся де кілька візків, на котрих 
їхав  у місто стілько людий, кілько там може] змістити ся. З тої 
сумішки людий, коний, марживи, дробвт, свиний та Поганої віри 
(Жидів) чути вже з далеку сварку баришівників (посередників 
купна), гийканв гайнарів, ревіт худоби, блеянв овець, квик свиний 
та голосне швар/'отанв Жидів, що не обдуривши Гуцула в селї 
спішать у місто, щоби при помочи мійских товтів (купцїв) аман- 
тйти його там.

Посеред тої товпи покаже ся часом паничь (жандарм), котрого 
присутність впливає незвичайно успокоюючо на той гамір!
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V- Пуцульский осе дою.

24  Оседок Якова Дуюшчука 
в Брустурах.

сбдок, се хата враз з иньтияга будинками, 
садок, царина, пасовисько, кішниця, оло
вом, цїле нерухоме майно одного ґазди, 
обведене плотом.

До оседка входиться ровлбгами або 
ворот&ми.

Роалбги покладені з двох у землю вбитих стовпів з видовба~ 
ними Аірами, через котрі можна в один бік розсувати ваворітницї

(гладке, вібле кіле). 
Розлоги розкладають 
ся в тай бік, де часть 
заворітниць грубша; 
щоби піш і ие потре
бували розсувати всіх 
заворітниць, покладе
не з обох боків роз
логи велике каміне, 
на яке ступивши пере
лазять через розлоги
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розсунені лише в горі; се нрогив того, аби маржина не перелазила, 
наколи би хто назад не заложив заворітниць; для прогону маржини 
треба розкласти всї заворітницї.

Воротй, заворине, 
отвирають ся в один бік, 
а бильця їх заложені ціпко 
у ґари стовпиків, з котрих 
один горішини чопом обер
тав ся у гужві, засиленій на 
нерухомий стовп, а долїш- 
нїм ходить вухом у каган- 
ци видовбанім у споду не
рухомого стовпа, — або 

26. Ворота ваоерті аа  клок, спочивають у каганцщ оба ЧОПИ ХОДЯТЬ у гужвах 
а обертають ся у *вч«» (у горі). або квчках [кавалок твер

дого дерева з вирубаним спижем, місцемн а вухо воріт, у якім оно 
ходить], прибитих до нерухомого стовпа; другий стовпик воріт,

27. Ворота аа гужвах до запераяп на ялюк. 8. Ворота ааперті 2. на 
закрутку 3. на гуиву.

коли ті заперті, заложений за клюк; бувають ворота зачинені закрут
кою або прнтрумувані гужвою.

Оба великі стовпи, де видовбані ґари на заворітницї або в яких 
ходять ворота, прикриті плитвм, аби не пріли  (не иеремакали).

Розлогами або ворітьми входить ся на подвіре перед хату, яку 
ставлять стельмахи, при помочи ось якої сарсйми, зелїзника (зна- 
рядів): барди, ТОпора (широкого знаряду подібного до сокири; бардою 
тешуть бруси); сокири, гиблїв, лавки <се до 1 т .  довгий, обгибльо- 
ваняй гладко і в чотири грани вироблений кавалок твердого дерева,
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з ножем по середині' як у гибли; лавкою вимірює стельмах, чи де
рево гладко обгибльоване; як пустить лавку по протесі, зараз 
піанасть, де в на нїм горбок); долотів, цьопґлїв (кліщів), пили  
трацької (на 2 робітники, до різаня протесів, відрізуваня грубих 
куснів дерева), кросневоі пилки в рамцях на одного робітника, 
клямрів, шнура, каламаря з углем розведеним водою і ваги. 
Іонталїв уживав стельмах лише для побитя хати ґонтами, а де 
треба‘збити що иньше, робить се тиблями, деревляними кілками; 
дуже рідко що прибивав він цьвяхами або авіадвм.

Дерево (материял) на всяку будівлю приготовлюв стельмах 
з віблвка, круглого пня смереки; долїшнїй конець віблвка, від 
гузера, утятий на в т  се кбвбок, а плАтва — се 8 т .  довга часть 
віблвка теж від гуавра, кроква — 6 сяжінь, а кіле 5—6 т .  довга 
часть віблвка від вершка; з ковбка колять дошки. З віблвка ла
годить стельмах зелїзником дерево, материял на хату, при чім 
бракує він (відкидав) ковбки бортаві (порохнаві), брбсклі (сирі), 
та брйняві (перестоялі, що зачинають уже червоніти), а лигиве 
мудре (добре) дерево.

Приладжене дерево (материял) на будівлю в : 1) вібле, кругле 
і гладке, 2) брусбване, на чотири грани за шнуром бардою тесане, 
3) різане, з одної смереки трацькою пилою здовж самого серця 
перерізане на два протбси, наслідком чого протїс з одного боку 
■гладкий, з другого віблий.

Місце під шалаш  =  халаш  =  хату вибирав Гуцул звичайно на 
горбі проти сонця; воно мусить бути щасливе, а таким в те, де 
маржина радо спочівае, або де мурашки сиплять мурашкбвину.

На такім місці' робить стельмах перш усього хрест з малої 
смерічки, на котрій лишав лише верхівку, одну верству сучя (га- 
лузя) під верхом. Під тою верствою пробивав він трупіну, і за
кладав через ню лїгма патичок. Такий хрест з верхівкою обвивав 
стельмах вовною, убирав зїлвм, обкурюв ладаном, покроплюв сьвя- 
ченою водою, потім закопує його по середині місця, де мав стати 
хата. Тепер завезув хату (кладе підвалини) з брусованого дерева, 
обкурюв ладаном цїле місце призначене під хату, а потім і підва
лини; де терен нерівний, підпирав підвалини підліжками (великим 
камінєм). Завязуючи четвертий угол підвалини вмов' вже стельмах, 
яке те місце, де має стати хата, ци воно щасливе, ци нї, ци 
б уд е/а вд ї добре вести ся, ци буде він довго жити; стельмах 
усе знав, але сего він нікому не каже, він лише собі се знав. 
А знав він ее по підвалинах, по аелїзнику, по голоеови, як, який
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і  відки його чути; ци ворона вт рат , ци сорока заскрекотить, 
він варав впав, як лиш підвалину зарубав. Добрий се знак, як  
тодї плишка (Моіасіїїа /Іаьа) прилетить^ або ластівка васшівав, 
кінь зарвав, вів вариче, або вівця заблїв; але як би коаа ваве 
рещіла, то вже біда, або як би ворона закрапала або котюга 
забрехала. - - Як стельмах завявав уже підвалини та добивав 
довбнев Ґари, слухає він, ци потік ме шуміти, ци вітер буде 
по вйсокому віяти або гриміти, ци в тиха долом. Як шумить 
потік, то не добре, і  тогди не добре, як по високу вітер вів або 
гримить, а  як долом по тихо вів, то добре.

Коли вже підвалини на всіх 4 кінцях зарубані, перетинав 
стельмах Ґрейцар на 4 части і кидав по одному куоневи по усїх 
чотирох углах із середини, надто сипле у вугли сьвяченої води 
і кладе тай хліба, соли, сирої білої і чорної вовни.

З сею всею роботою мусить він упората ся до полудня, бо 
з полудня гляба (не вільно) коло хати робити; на мов питане, чому 
се так, відповів минї Лесьо Ковбчук, майстер з Яворова: „Ба уста
новили собі так в дата, аби могли набувати сї (їсти, пити, тань- 
цювати).*

І справдї, скоро тільки підвалини готові, кладе ґазда по сере
дині місця будівлі стіл, на нїм горівку, пиво і запрошує людий, на 
засноване. Ті приносять з собою аа колач (дарунок) хліба, зерна, 
муки в мисцї, за то харчують і пють, а як у кого музика при
грав, то й дощують. Дехто з тих людий оставсь на толоці (до по
мочи) одну днину або більше, яка і коли у кого воля і охота.

Другого дня по заснованю завязуе стельмах бдвірки, одні 
з переду у хорбмах (сїнях), другі проти тих назад дому, потім 
з хоромів у хату*) (комнату), у комору, як до дому. Закопуючи 
одвірки хатвні у підвалину, бере стельмах з ватри, що горить по
серед місця будівлі', вугля та попелу і кидав на відлїв позад дому, 
а се на те, аби вогонь не хапав ся  дому.

По завязаню одвірків ставить стельмах оструб з дерева віблого, 
або з протесів або з брусів; відповідно до того бувають хати віблі, 
різані (в протесів) і брусовані.

Щоби вібле дерево покласти у вугол, робить стельмах у місцї, 
де один віблвк паде на другий, іменно в гузврі одного круглі Ґари  
(вижолобленя), в які мав впасти вершвк другого віблека тав, що

*) Хата, се дік з одною хонватою, а хатй 8 двома комнатаки. Для аровумівя 
буду уживати слова дім в значіаю цУлости, як теж і Гуцули говоріть, а слово тата 
аа овначенв части дон}, комнати.

В п о а и Я о І  Матертдов *. Я. ї ї
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в цілім острубі вершвки одного вібляка падуть у гузері другого; 
в той спосіб вирівнуе ся висота цілого оструба.

Так само кладе стельмах оструб з протбсів віблою стороною 
до надвіря, а гладкою до середини.

З оструба віблого та з протесів ви- 
стають кінцї дерева по за оструб; ті кінцї, 
як також і місце, де вони ловлять ся, на
зивають ся ві/глами. — Верхній попереч
ний вугол оструба вихоплює ся по над до
лішні ; він теж часто вирубаний у східці, 
які вистають що раз більше з долини 

29. Вугди. у  гору. (гл. об. 32.)
Оструб з брусів завязув стельмах 

на вймки без вуглів; в тій цїли кладе він клини відповідно виру
бані один поверх другого і збивав їх тйблями (деревляними кілками).

ІІри одвірках завязані віблвки чи 
протеси тільки одним кінцем у спідні ві
блвки чи протеси, а другим кінцем, ву
хом  (чопом) входять у  /а р и  одвіркові; 
такі части оструба називають ся сімці 
(сом4ць); вони вяжуть теж вугли або 
замки оструба з варцабами вікон. Де- зо. Занки.
рево, що лежить поверх одвірків, іде вже

31. Оструб. 1. Підвалина. 2. Сомець. 3. Правило. 4  Одвірки, б. Поріг. 
6. Варцаби. 7. Ранця. 8. Вугли.
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право від вугла до вутла, чи від замка до зашса; воно називав ся 
правило.

Завязавши осхруб кладе стельмах верх него свблоки; попе
речний сволок зарубув він у оструб, де той сволок вистав по над 
вікнами иа задвірв; три. або чотири поздовжні сволоки лягають на 
поперечнім, а зарубані їх кінці лежать на оетрубі. Зі споду на се
реднім поздовжнім сволоцї пише стельмах хрест, а коли вмів та 
хоче, то і  що инче. На поздовжннх сволоках лежить стелина 
з гибльованих тертиць, впущених (аби добре приставали) одна 
гипунтарбм у жолббницю другої; в горішнім віблвку, протесі, чи 
брусі оструба видовбана ширша жолобниця, в яку впущена цілою 
своєю грубостею крайня тертиця стелини.

Над хоромами не кладуть ні сволоків нї стелини.
Поверх стелини на вистаючи* верхніх углах оструба покла

дена обр^бина; вона замикав хату зверха так, як зачинала її з до
лини підвалина; поміж стели
ною а підкрівною латою лишена 
шпара для проходу диму з пода.

До обрубини затоплені 
талиі з віблвків і прибиті ти
блями4; у  горі, де кізли сходять 
ся з собою, збиті вони тиблями 
в аавваки; долішні кінці кізлів 
вистають з обрубини і творять 
враз з побоєм вистаючу стріху, 
щоби не чуріло на оструб. Аби 
заввзки кізлів (у горі) не розхо
дили ся, повязані вони до бурк- 

нйцї (довгого віблека) що йде гребенем даху; до тої буркницї при
бита зо Споду кожда пара кізлів кліоками (гаковатими тиблями); 
кожду пару кізлів між собою виже під верхом іще баптйнв (тонкий 
віблвк); поверх кізлів з долини До гори прибивав стельмах тиблями 
лати, .він латкув кізли. — В буркници в на оба боки ґари; у  ті 
заходять кінцями дошки, що йдуть з гори в долину і укривають 
хату; самаж буркниця покрита зверху драницями (на метер дов
гими тонкими коленими дошками), щоби не пріла; верх лат покла
дені драниці одна побіч другої, а в місцях, де дві драниці сходять 
ся, верх них третя, аби не чуріло на під; верх драниць покладене 
довге кілв, привалене камінвм, аби вітер не рознїе драниць; така хата 
зве ся камінвм провалена або плюсна, бо її криша слабо похилена 
(під кутом 25—30°); побита хата, се знов така, у якої криша

32. Верхнвй вугол. 1. Обрубива. 2. Ві
блвк, на акин опирав ся стріха. 2. Шпара
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нахилена від кутом до 60°; її побій, 6-й пвдеві дошки, уложеиі як дра
ниці, але прибиті урвди ґонталями до лат; в ще хати побиті ґонтами.

Прйчіеки (боки) даху не добігають від стріхи похилисто аж 
до гребеня, але ломлять ся вже в '-/3 части і йдуть відси. прямо-

■ ШВИЛяч®!**

•-Vі -
тЬ - ■ *• 'з*4 -'*

33. Хата Шврвблаків в Яворові.

висно до буркницї, наслідком чого творить та часть причівка трикутник, 
заложеиий драницями; у причівках в перехресне, мале віконце

(без скла) звичайно 
в Формі хреста, куди 
виходить дим, що Йде 
з комина у  хороми, 
а звідси стелить ся 
по поду.

Новіщими часами 
кладуть у даху о- 
сібні димники, з яких 
вимітав сажвр сажу.

Віблу хату (о- 
струб покладений зві- 
блвків) кдинкують із 

з і  Прйчівок. середини, потім наки
дають глиною і  бі

лять, а з надвіря їмшать її  (закладають яохом кожду розколї- 
бину поміж віблеками).
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Стїни митої хати (покладеної з протесів або брусів з сере
дини обгибльованих) миють, а щоби стїни скорше пожовкли, додають 
до води, якою їх миють, капустяного квасу.

На підвалинах кладуть ліґйри, а верх них пбміст з тертиць 
гибльрваних, засипавши уперед місце поміж ними ґливою та камінвм;

в  ще много хат без помосту; у тих мастить ґаздиня кілька 
разів до року долівкй, засипані глиною До висоти підвалин.

Скоро хата укрита, закладав стельмах двері і вікна; двері 
входові вироблені з гибльованих тертиць збитих шпагами (попереч

ними впущеними або прибитими лист- 
вами); лівий бік дверий мав зі споду 
і в горі вуха  (вистаючі чопи); між 
одвірки у споду кладе стельмах по
ріг, в нім видовбув з лівого боку 
каганець (ямку) 4 де вкладав двері 
долїшннм вухом ; горішнє вухо две
рий ирикладав до одвірка і иримо- 
цовув його кечкою, каблуковато ви
тятим кавалком твердого дерева з ви
рубаним спижем (місцем на вухо); за- 
місь каганьця кладуть і у споду квчку; 

у кагаици і квчцї або у квчках ходе;двері вухами завше до хоромів.
Входові двері замикають ся на замок лавчвстий або замок 

бганий. V
Замок лавчвстий, сліпий, зложений з одного одвірника, за

сува і  зубчастого ключа. Гранчастий одвірник його, гладко з твер
дого дерева оброблений, прибитий із середини хоромів до одвірка; 
в тім одвірнику в лавкй, гладкі кавалки твердого дерева, яві можуть

•   своїм тягарем легко
і  ІІЛ>. ■ - ІЛ І упасти в /ари  видов

бані у засуві, н ас ід 
ком чого хата буде 
замкнена ; щоби двері 
отворити, треба ключа

33. Двері. Габльовані тертицї вби
ті поперечними шиугами; виру
бані і  лівого боку вуха ходять 
у кечиах; двері замкнені на засув.

36. Замок лавчвстий. 1) Ключ висуаевий а одвір- 3 зубцями, ЯКІ СВОвЮ 
нииа. 8) Перекрій черев вамока ключем під лавками. величиною і відсту-

нами відповідають цілком положеню і величині лавок. Через отвір, 
зроблений в одвірковім сомци, впихав ся з надвіря руку з ключем 
у хороми, там треба вложити з правого боку у засув ключ зуб
цями угору, шукаючи за лавками; скоро зубцї натравлять на 
лавки, треба піднести ключ у гору, його зубцї підносять, лавки,
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з засува; потягаючи тепер ключем в правий бік, висувавио і засув, 
що вихопившись зпоза дверий, позволяв їх отворятя.

Грубість ключа, число зубців, їх віддалене від себе і висота, 
що все мусить докладно відповідати ґарам у засуві і лавкам у одвір- 
вику, не позіюляють отворитя замок без відповідного ключа.

Лавчвстий замок називав ся також сліпий тому, бо механізм 
його (лавки і ґари) укритий.

Диьші лавчесті замки отвнрають ся ключами, яких не треба 
всувати в засув, але вложити в одвіраик з боку, а викручеивм ключа 
зубчастого будуть підважені лавки, наслідком чого можна засув 
висунути, як у попереднім замку.

Лучае ся часом, що ключ вгхопить ся з руки і упаде у хо
роми ; без него годі отворити замок; тому привязаний ключ на довгдм 
шнурку, або під отвором стоїть поличка, на якій ключ спадаючи 
задержить ся.

Замок бганий або одноручний, зложений з двох одвірників
і з засува а жолобицями. Одвірники, се обтесані кавалки твердого

ся; коли-ж - посунемо отворений засув повиспшм способом на ліво, 
віовфлюв оя аасув поза одвірок і двері, — він замкне їх.

. Описані замки мож замикати і без ключів; в тій цїли треба 
засув скоро пересунути через одвіряик, причім лавки самі впадають 
у їари засува. Щоби засув не перебіг через одвірник, але забіг як 
треба до самої міри, він з обох боків або зарубаний, або з него 
вистають чопики, котрі спирають його; по за них він не піде ні 
в зад ні в перед.

Аби входовими дверима завдно не верезати, не рипали, кладуть 
по при них з надвіря при одвірках до 1 ш. високу фіртку, зроблену 
з лат, як ворота; се на те, аби вівцї, свинї не залазили у хороми,

87. 3) Замок одноручний, 4) ключ бганий.

дерева, 8 яких один приби
тий до одвірка, другий до 
оструба; в одвірииках хо
дить засув; такий замок 
отвирав ся ключем бга
ним (складеним); його 
впихав ся з надвіря через 
дїру, поза якою язик ключа 
спадав у долину в жоло-, 
бицю засува; викручуючи 
ключем на право висуваємо 
засув зпоза дверий, наслід
ком чого вони відмикають
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коли двері відчинені; фіртка ходить у гужвах або кечках зо спижами, 
прибитих до лівого одвірка; вона примикав ся (як ворота) на клюк, 
на айсув, закрутку, зелїзну защіпку або на такуж кл&мку.

Двері з хоромів у хатй зачиняють ся на зелїзну клямку або 
замикають ся на колодку.

Поверх варцабів вікон покладене футрйнв, а в вікна рамцї 
з 4-а склепками (склом), надто часто з надвіря вікбнницї. — 
Дехто визначує свої вікна тим, що оббілю», їх довкола по варцабах.

6 доми з одною хатою і з двома хатами; в остатнім случаю 
називав ся хата на право від хоромів правачкою а хата з лівого 
боку лївйчкою; називають теж таку хату, що стоїть звернена до 
полонин, горішною, а долїшною тоту, що звернена до подбля.

Коли хата поставлена, виймав стельмах закопаний хрест, утне 
верхівку (вершвк з верховим сучем, віха), а хрест сам прибивав 
до схід сонця з правого боку хати від иричівків на буркницю, або 
над одвірками, де той хрест стоїть на все.

Коли стельмах упорав ся зі своєю роботою коло оструба, побою, 
стелини, помоста та дверий, закладав він у хатї піч, у правачцї з лі
вого боку, а у лівачці з правого боку дверий. В тій цїли кладе 
він у тих місцях в високости одного метра на підніжках закопаних 
у землю деревляну стелину, обведену до шнрокости 40 цм. з двох 
боків звернених 9а хату бпіцками (з протесів); з двох других боків 
зарубана тота стелина у стїни хати, де міцно держить ся; на тоту 
стелину насипав глини і каміня до високости опіцків, і убивав, 
туго довбнею; по середині вибитої стелини стелить короткий грубий 
ковбок; з двох боків від хати кладе в віддаленю від того ковбка 
прямовисно дві лбдві (широкі грубі дошцї), і вбивав їх у  місці, 
де вони а собою або зо стінами творять простий кут; тепер сипле 
верх вгаданого ковбка і в округ него глини як у яку скриню (зам
кнену з двох боків лодвами, а з двох других хатнйми стінами); 
глину тоту убивав теж довбнею дуже туго до високости лодв; 
коли вже глина рівно з лодвами убита, відкидув майстер лодви, 
а ковбок підпалює; заким сей вигорить, висохне убита глина, по чім 
витїсуе ґазда рискалем і вирівнув те місце, де був ковбок, і піч го
това ; побіч печі роблять таким самим способом ще менчі пічки, 
в які кладуть у  горшвтах зготовлену страву, аби була тепла. Піч 
і пічки звернені отвором до вікон; часть перед печею називав ся 
припічок, а з боку запічок; в припічок вбивають дві зелізні або 
деревляні лабкй, на яких укладають поземі рамцї; на них мурують 
кбмин; в тій цїли роблять з глини, званої марм$рок, брфсвчка 
(цеголки) і укладають їх на поземих рамцях відповідно до того, який
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мав бути комин, як він проти хати пасу в ; у горі комина кладуть 
вкосом на плитю або зелїзнїм шйто з брусечка кйглу, яку пускають 
через стіну у хороми; комин укривають плитвм такої величини, 
який він (комин) у горі за широкий, почім замащують його з усїх 
сторін глгінок».

в  теж у гуцульских хатах комини з кахлїв вироблюваних гон
чарями в Пістини і Коссові. Ті кахлї поливані і украшені взорами

цьвітів, церквий, хрестів, образами 
сьвятих, сценами з гуцульского житя, 
гербом Австриї, зьвірями і т. и.

Дйм, що вихоплює ся з ватри, 
яка горить у печі чи під комином, 
виходить комином і каглою просто 
у хороми, а звідси на під.

Коли при печі нема комина, тоді 
виходить дим просто на хату, а звідси 
через двері у хороми або вікнами на 
двір. Така хата називав ся курна 
або бур д ій ; підчас того, як у такій 
хатї горить Ьатра, сидять люде на 
низьких стільчиках, або на кайлакйк 
=  $тинках (коротко утятих ковб- 
ках), аби дим, що збирав ся під сте
линою, не вигризав очий. У такій 
хатї стелина і горішні части стїн 
темно-вишневі від диму.

Від диму, що в уеїх хатах іде 
з хоромів на під, прикурюються хороми і цілий побій зі споду; 
обрубина і піддашє стають вугляно-чорні, висша часть побою темно- 
вишнева, а у  споду при стелині яснїща.

Шч занимав майже четвертину цілої хати (комнати); у нїй 
або під комином варить ся страва; у пічках стоїть мербщя (готовий 
харч): кітлик або кулешбнник з кулешір4м (горнець, в якім го
товить ся кулеша і патик до заколоченя її), гладун4щ з молоком; 
до стїни печі припертий деревляний круг, на який викидац ся зго
товлену кулешу, в куті' стоїть вишка, мала лопатка до м ітяия, 
рамат, раматка (стирка1; надто є піч огнищем родинного житя, 
коло неї вештає ся зав дно ґаздиня, до пічок заглядають часто ті, 
що зголодніли або запізнились у обіди; на запічку сидить баба 
з кужівкою, а верх печі за комином усї дїти, деякі з них голї-
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сенькі, я по ара яих вигрівають ся отарші та ті, що роаболїли ся, 
той іцо упаде у  л&жу, а вже більш усїх ліниві; тому то і сьАі- 
вають до дїтий, що зимою заваджають у тїсній хатї:

Дїти, діти, де вас подіти ?
На піч запхати, та їсти не дати 1 

або глузуючи з лінивого:
Живіт мене болить;
На піч пене пустіть,
На саму середину 
Загріти черевину.

Попри людий грів ся на печи кіт, що завдно пряде, .
У кочергйх, у куті коло дверий і печі, стоять приперті до 

стїни: кочбрга, аамітавка (лопата до грани), егріббч (патик, яким 
підгрібають грань), віник (до вимітана попелу), веолії (коромесло); 
лопата пгківна, якою саджають хлїб у  піч, стоїть у  порадсу на 
грвдцї, аби була чиста.

Під тою самою стіною, під котрою покладена піч, стоїть ослін

89. Стіна й ва  в пече», постедею.

зроблений .з лодвів, опертих одним кінцем о запічок, другим аа ла- 
вици, уставленій здовж стїни проти дверий; новіщими часами ста-

Х п м н А в І  І Ь п р и а  *. П. ^
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влять уже готові ліжка; ослів чи ліжко застелені пдстелею: сїном, 
ліжника вш, а в головах в джбрґа (підклад з ліжника або сїна).

Над постелею здовж неі висять на сволоках дві грбдцї з дов
гих тонких віблвків; декуди бувають ті ґредцї гарно орнаментовані, 
тривко прибиті до стелини; на гредках порозвішуване усяке фанте, 
лудйнв (зверхне убране) святочне, ҐуҐлї, ліжники, коверцові 
(барвні) ліжники вироблені на запас або до укриваня для тих, що 
сплять по лавицях і т. и .; у  поперек постелі* у ногах є одна гредка, 
на якій висить колиска так низько, щоби мож у ночи дитину но
гою заколисати. Колиска зложена з двох гладких кругів, споєних 
тонкими побічницями; вона висить на дугйх з курмея (грубого 
шнурка).

Здовж стіни проти дверий стоіть 50 с т  широка лавиця, зро
блена з тертицї до 10 с т  грубо! і довгої як стїна. Проти дверий 
перед лавицею стоїть скриня або січе.

Скриня, зроблена з букового дерева, стоіть на чотирох пря
мих ногах і служить до тої цїли, що стіл, надто до перехованя 
сорочок, лудиня і пр., в якій цїли здоймае ся з неї гладка мита

40. Свривя з букового дерева вирівувапа і писана

стільниця. Дерево (материял готовий) на скрині запускане червоною 
Краскою а потім вирізуване; деякі поля поміж вирізуванем пома
льовані черленою і синьою краскою (об. 40 і 41).

Бувають також білі скрині, тільки вирізувані або випалювані 
(об. 42).

Стів (об. 43) складає ся з двох плоских, на вхрест зложених ніг, 
споєних побічницею в завввку (в місці, де побічниця переходить
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через ноги), приміцненою до ніг клинцями; у  долинї обведені ноги 
піднімем, яке вяже їх сильно і не дав їм розходити ся; верх ніг

41. Скриня, иньшвй орнамент як об. 40.

лежить груба широка стільниця, під якою в шуфляда. Такий стіл, 
укритий все скйтертею, бував у декого незвичайно красно плоскорізь-

42. Скриня тільки вирішувана. Судячи після дерева, мав вона коло 200 лїт; власність
мувея іи. Д'їдушицких.

бою і черроною барвою писаний, або випалюваний; він вироблений 
з мягкого дерева. Огїна над столом призначена на обраанйк; по-
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оервд образів мусить бути образ оьв. Николая. Образи учічкані свя
ченим зїлви; верх них висять писанки і голубці (тулуб тих голуб
ців творять випорожнені писанки, до яких приліплені з двох боків 
і з заду як вахляр по«алдовані кольорові папірцї, що представляють 
крила і хвіст, а  толова дороблена з воску украпхеного позоліткою); 
місце під образами завішують дідами: по'два кукурудзяні шульки 
у гушму фостами авязані, по середині тих шульків привязують 
червовою ниткою чівкй (кукур. волос, котрий звисав у долину, де

48. Образник. Під най писаний стів заставлений у Велйкдень.

його рівно обтинають); з шумелйня двох шульків (листя що укривав 
шульок) плетуть кіску; такі дїди вішають на цьвек під образи, 
або накладуть на беґарик (патик) і кладуть верх образів.

Образи убврають теж сьвяченим зїлвм та сиріними колачами 
(вєсїльнцми).

Здовж передньої стїни, в якій в одно або двов вікний, устав
лена широка Груба лавиця, а над вікнами довга полиця або така 
предка, як  вад постелею.
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Із сторони від вікон стоїть при придворній стїнї ша«ка з по
лицями ; вона занимае цілий бік стїни від дверий до передної стїни. 
Полиці тої шафки вузкі, в них понакладані миски, глйки (збанки), 
черсиЯй (горшки), горшвта, баняки, пугарі (склянки), в ф и ^ я  
(келїшок), «ляшка заткана грбадем (грізд =  корок), бмхівка  (бля
шана літра), гуска соли, лїхтарь і т. п«; долїшна часть ша®ки 
ширша, замикана, на ножі, ложки, сілк, «ляшки, баньки і т. и. ,{ 

Над одвірками хатвними в ще памйспж з мисками полива
ними, збанками і пр., а верх него пушка иа перець, товчок, лійка

44. ІІридверпа стіна.

і т. д. — Намисник служить більше для окраси, тому він часто 
різьблений або у  взори випалюваний (об. 43.).

По вільних стінах хати висять топірцї, табівкй, порохбв- 
пицї, боклагй, гарйпники, дзьобнї, а де в кого кріс (пушка) (див. 
вироби домашнього промислу).

У хату вносять варстаги ткацкі і і ін ь ш і, коли до того врийте 
час, про що буде мова низше.

По стїнах хоромів, які ніколи не мають стелини, висить на 
клинках; в вінках кукурудза, рвд на коня, тйртф  (еїдла) з отре-
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менами, узди, капестри, шдиї, лїци, попруги, нашильники, ярем, за
нози, коси, линва до сїна, пили і ииші ґаздівскі потреби, а покутах 
стоять чуббрка (дійниці), полібочки з капустою, огірками, бура
нами, квасом, {нотовило, ручні жорна, або такі з корбов =  ручний

46. Ручний млин. Власність нувен іи. Дїдушицьких,

млин. У него в на спіднім врмі корба до кручена колеса з паль- 
ками, що обертав сн на валі; верх того ерма спочівае на лодві спідник 
(камінь) у обручи; верх спідника лежить повбрхнж (другий камінь); 
у середині поверхника затоплений зелїзний веретінник, котрий пе
реходить через спідник, під яким в зелїзне веретбно, що опирав ся
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в каганци підойми, яка йде здовж ермй. по середині; верх долїш- 
ного, «рма «  друге менче, кошеве, де в горі в кіш, а під ним ко
ритце 8 вухом; колесо, кручене корбою, зачіпав пальками за спиці 
веретена, а обертаючи ся обертав й гіоверхник, який ходить у обручі; 
спружипа, що в на поверхнику, бе о вухо коритця і витрясав з него 
зерно; воно 'паде у прогдрницю (дїру у верхнику), а з відси поміж 
каміне; тут воно тре ся на муку, яка паде мучникдм у корито. — 
У кошевім врмі в я&крутка, нею мож кшівисше або низше спус
тити, проти того, чи тріеба більіне зерва чи менше дати під камінь; 
як дасть ся більше зерна, то йДе мука крупкіща (грубша), а як 
менче то мілька.

Є теж у хоромах ступа походюча, зложейа з колоди видов
баної у горі ширше а в еподу вузше, а у дні вкритої зелїзним по
столом (бляхою); до тої колоди впущений прямовисний вр4м (два те
сані рбмена з поперечницями); через поперечницї впущений довгий 
макогін, котрого вершок обтяжений колодою, а сподок зарубаний 
і зі сиоду вкритий зелїзним постолом, аби добре упадав у ступу; 
з боку ярма уміщене колесо з жолобом, яке обертав ся на валу; 
жолобом колеса перебігав шнур, що на однім кінцї двигав макогін; 
другий конець шнура присилений до ступати я  (дручка), що ходить 
валом у врмі ступи. Подавлений ногою ступатень похиляв ся 
в долину, тягне за собою шнуром макогін у гору, а коли нога 
пустить стуиатень, паде макогін своїм тягарем у ступу, де піхае 
сїме або зерно сонїшняка на муку. Дно ступи і спід макогона заковані 
постолами на те, аби дерево не гризло муки. У клюпі (звичайній 
ступі) держить ся макогін на ступатневи і паде у ступу хитанвм 
другого кГнця ступатня; — з муки стертої у ступі або клюпі бв 
ся в олійнгщи олїй.

До оструба хоромів приперта лїтря, драбинка, якою мож 
лізти на під.

До осьвітленя хати служать нинї нахтові лямпи ; давнїще 
осьвітлювано хату смоляними скипкйми, що завдно під комином 
горіли,.або сьвітлом каганця з лою ; з лямаою вахтовою не вміють 
Гуцули добре поводити ся, наслідком чого вона часто самопотйть 
і обкопчув хату.

Так виглядав нутро хати (хатий) Гуцула, де в гаразди; не 
все, що подане повисще, мусить бути в кождій хатї; се Йде проти 
потреб та гараздів ґазди, так як і ґуцульский дім може мати 
у одного Гуцула одну хату, у другого дві розділені хоромами; де 
в дві хатї, там живуть або дві родинї поруч себе, або ґазди ужи
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вають одну хату на щодень, другу, світлицю, про свята, або теж 
живуть в одній самі а в другій слуги.

Церед хатою в- аавше прнсна, у бідного з каміня, у заеібні- 
щого а грубого віблека або такоїж дошки; де в дві хатї, там поста-

47. Нутро бідної хатя.

влений веред ними ґа т ч щ  понад який вистав піддаш  (продов
жена стріха). В ґаньчику в осібна ФІртка проти входових дверий

«& ф ір т м  у  й о и іц г .

— комора належить до ґаздині,

хатних; вона ходить у  стовпиках 
Іавьчика, закінчених круглими рФв- 
клинками (вирізуваними); посеред 
оірткн вистав хрест.

Побіч хати правачки, а часто 
також і по при лівачку добудована 
кліть, до якої заходить ся просто 
а хати дверима покладеними в стїнї 
ніж  постелею і столом, або 
а Нальчика; кладуть теж клїти 
при задних стінах хати, тодї за
ходить ся до них з горомів; кліть 
ш стоять на земли: поливальниця
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(аільниця), бо дня (замкнена бочка) і иньше суднйчв =  судйнв, я к : 
бочки, бербеннцї з бриндзею або гусьлянкою, Фаски, скіпці на дору 
(иасху), дійницї, відра, корита, дїжі з зерном або мукою, полон
янки, ботелбв (масничка), чаг$н (великий спижевий горнецв), мото
вило, самотока, сновалка, гребінка до вовни, дергівка, скриня пи
сана з білем, запасками, сукнами, а на полицях: пранник, маґлїв- 
ниця, тачівка, ложки, миски, макортик (макітра), бундзи, масло 
у Фаецї, суш, пбкладки (яйці); по клинках висять: букат (кусак 
солонини), б^женщя (вуджене мясо), чіснок, цибуля, чоботи, кре
сані (капелюхи), кожухи, петічв (не піхане сукно) і т. и.*).

Статні (статок =  майно) ґазди ставлять побіч хати осібні 
амбарі, більші від прихатних клїтий, на сховок повисших і иньших 
знарядів і потреб. У кого в більше овець, той ставить з боків і з заду 
хатий притули або колішні з осібного низького оструба; ті при
тули вкривав дах хатвпий, продовжене стріхи. До притул ведуть 
одні двері через задню стїну хоромів, а ще одні, зглядно двоє 
з боку (-ів) хати. У притулу іде зимою всяка маржина, передовсім 
дробйта (вівцї); літом притули порожні. Не тільки самі притули, 
але і тепло, яке став у них від поміщених там овець , та гною, охо- 
ронюють зимою хати від студени (див. об. 50).

Кроні притул ставлять на вйгородї близь хати осібні коЛешнї 
для кождого рода маржини, а надто древор$йи на дрова.

Кладуть, також доми з ґраждою (клїткою); в тій цїли обводять 
цїле місце призначене на колешнї, амбар, древоруб, високим пар
каном, по над який кладуть широкий, у сторону подвіря слабо по
хилений дах, що опирав ся з одного боку на парканї, а з боку від 
подвіря на стовпах закопаних у землю. — Під тим дахом ґражди 
стоїть віз, плуг, сани, колісницї, каруци (скриня на 2 колесах, до 
якої скидають скісканий з під маржини гній, а коли повна, вивозять 
на поле), корчаги (короткі сани до воженя ковбків), дерево і т. н .; 
зимою в часї метелиці або великого морозу криють ся під той дах 
конї, худоба, яка у Гуцулів ховав ся на дворі,

У граждї в брама зроблена з тертиць, а по при нїй звичайно 
і ФІртка з перелазом ; вони криті осібним двобічним побовм. Брама 
з дашком трохи висша від ґражди. Ціле обійсте з ґраждою творить 
чотирокутник замкнений на всі боки, так що з вулиці видно лиш 
паркан і кришу хати. Такі хати називають також: хати а бра
мами, а ставлять їх у подальших відлюднїщих місцях, або де бу-

*) О тих і яньшрх тут вгаданих внарядах подаю понивше в осібних розділах.
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вають сьніжні замети; вона безпечна від вовків і ф$фалицї (сьнїж- 
ної замети).

На дверях усїх будинків вирізують, випалюють, або намазують 
дехтем хрест, щоби щезунй не входили до середини, не наносила 
хороби людям та маржинї.

Скоро хата і другі будинки скінчені, прощвв ґазда стельмаха 
ось якими словами: „Прощєй мене, як я  тобі братчіку чим не 
вгодив“. — У відповідь каже стельмах: „Най тобі Бог с'єтий про-

49. Хата з їришдою (у брамах).

стить і я  прощею“. Так три рази, а потім дав ґазда на прощінв 
стельмахови полотна, Сукна, що який вітвкав (може).

Подвірв перед хатою виложене великими камінями; воно зви
чайно дуже згружене маржиною, що туди ходить свобідно, а часті 
дощі, які падуть у горах, не дають тій грузи висихати.

Майже на кождім подвірю сторожить мушію (добро ґаздівске) 
жбрва, (лютий пес) == пйрга, =  сторож. Аби пес був лютий
і пругкий, треба мочити тютюн через три дни в молоці, потім пере
цідити молоко через вістрв коси і зварити в нїм осече гніздо з осами, 
при чім треба говорити ось яку примївку: „Абис був острий, як
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косй, а жорсткий як ос4". Зварене молоко дав ся псовн їсти у чвру \ 
(рідка кулеша); від того став вів дуже лютий.

На подвірю видно теж, особливо у  перевідників, кури (така,

М - -і__ І__
50. Шва хати об. 49. І. Подвіря. II. Хороми. III. Л іамм. IV. Прммш. V. Кліть. 
VI. Ґаньчни. VII. Притули. VIII. Кошерв IX. Дрвворуб. X. ЩМММ. ».
Ь. фіртва бічна; с. фіртіа в іавьчвву; і. двері входові; е. двері шимі
у првту;
уеад. 1-

. .  ...............................  . к. двврІ
« мроиів; т .  двері до и іта; р. дмрі • надвір» у првтулт; о. фіртм 

Піч; 2, шч піква; 3. аічва; 4  постіль; б. втів; в. лавжцї; 7. швфш; Й.бодїі;
9. справі у кліте.

що перший рік. кладе яйці, називав оя пиеківка), а  декуди і нуль* 
паки (индики).

На царинках видно літом малі копиці еїаа, яві складають 
у од&шш (одна велика копиця) під вбордги (дашок опертий на чо-



тирьох сохах) огороджені* бплотом (з кіля, вориня і гужв як пліт), 
щоби маржина не скубала сїна з одеика.

6 також близь хат і вми, викопані у земли а зверха лодвами та 
землею вкриті, на молоко, сколбтину (маслянку), гусьлвнку (молоко 
уперед переварене а потім скваснїле), яка дає ся переховувати 
цілими місяцями і потім уживати; гуслвнка мав в прожитку Гу
цулів велике значіне, бо гуцульска маржина, зимуючи на дворі, 
не дав в таку пору досить молока; тому првчуть Гуцули літом 
гусьлвнку, а уживають її в зимі і на весну. У емі преховують теж 
слатйну (сировицю) і бурбшку (бульбу).

Гуцули, що мають більше ґаздівство і родину, і приневолені 
тримати слуги, лишають літом при хатї дїйники (кількоро штук 
коров та овець дійних) для літного прожитку; у таких ґаздів в 
близь хати осібний ватарнйк, де варять молоко, кулешу, роблять

гусьлвнку і пр. Ватарнйк зроблений 
з низького однобічного оструба, на 
якім опирав'ся похиластий дах, з пе
реду підиертий двома сдосами; при 
острубі ходить на гужвах або кеч- 
ках до 2 м. високий грубий стовп, 
до якого прибитий поземо на I і/, до
2 м. довгий верклюг, зроблений з двох 
кусників дерева, що з переду не схо
дять ся ; в тім місці' ходить берф4ла, 
на котрої ключі висить на дугах ка
зан (зелїзний баняк); наслідком та
кого урядженя можна верклюгом

51. 1. Оструб, 2. побій, 3. соха (тут вРаз 3 стовпом посувати то в право 
відтята по середині), 4. стовп, б. вер- то в ліво, отже казан висунути з поза 

вдюг, 6. берфела, 7. каван. ватри, а берфелу з казаном посувати
то в перед то в зад; — дірки у бер®елі уможливляють надто під- 
висшене або знижене каіана після потреби. — Від сторони вітру 
закривають ватарнйк лубем.

Майже в кождім оседку знатнїщого ґазди знаходить ся близь хати 
сад. В нїм ростуть яблонї, груші, черешні', вишні, сливи, терндсливи 
(прунї) і білбсливи; в с. Шешорах ростуть превеликі черехи, 
красою і величиною своєю що найменче рівні клепарівським чере- 
хам; садять теж вепрйни (волохатий) і аґрест (гладкий) і 4вірницї =  
винниці, (порічки звані евірницями тому, що листе їх подібне до листя 
яворового; а евірниць роблять квас); у декого в також брослйви
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(оброслі сливи, РйгзісЬе). Деякі Гуцули кохають ся дуже в садах 
і вміють дуже добре класти присади (щепи).

Щоби дерева красче родили, перевязують Гуцули на різдво пень 
дерев овочевих предивом. Здавало би ся, що се чари; однак, воно 
мав свою реальну підставу; так робити учать нині всі' підручники 
садівництва, а то на те, щоби гусїницї, які виколюють ся з кінцем 
зими з яєчок зложених у земля, не лїзли на галузе дерева, в чім 
їх здержує власне те прядиво, в яке гусїиицї зачіпають ся своїми 
ніжками. У людий, що жиють близше природи, перейшов результат 
довготрівалої обсервациї в віруване.

У кого більший сад, там в і оанйця для .сушеня овочів. На 
озницю копають у горбу */* м. куб. землї; там кладуть з плйтя 
піч, а від неї кілька метрів довгий канал з каміня; як піч так

52. Оанйця. 1. Піч, в нїй горить ватра, 2. канал, 5. оструб, 
4. л'іса, 6. побій, 7. сохи.

і канал закидують грубо землею; на кінцї каналу кладуть з ві- 
бляків низький оструб, менче більше 1% м. в квадраті', верх него 
крижеві) (квадратову) лїсу з цїпків лїщини, уложених рівнобіжно 
і близько себе так, іцоби насипані иа лїсу слави чи яблока не падали 
в середину; верх оструба стоїть похилистий побій з драниць опертий 
на 4 сохах (двох коротших а 'і довших ніжках). У печі горить 
ватра, з неї іде дух. і тепло) враз з димом каналом до оструба, пе
реходить через лїсу, на якій сушать ся сливи, яблока, коноплї, лен 
розложені верх ліси.

У деяких їаздів в на осовнй сонця (осбвнь, місце де сонце 
борше грів) п<Шка; її кладуть в 7 або 8 стїн кругло або з низь
кого уструба або з прямовисних тертиць; потім укривають дахом, що 
звисав довшою стріхою на двір поза оструб, а коротшою до сере- 
редини. У середині' пасіки є провір (місце не крите), куди мухи на
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пашу ходе. Під дахом стоять на помості вулиї або ґержбни; вулиї 
роблені з віблих дуплавих пнів, які з обох боків заднені і обмащені

53. Бурдей.

глиною, — а ґержбни збиті з тертиць; у улию покладені на вхрест 
бильця:, до яких ліплять мухи вощину, а в ґержони закладені рамцї;

до вилету в вікна; при вікні 
улия є поличка, по якій мухи 
ходять. З улиїв перегонять 
бкуром муху і дружжв (ви
тискають) аіід, а з ґержонїв 
машинують його.

Пасіку обходить па- 
сїшник.

Де нема близько чер
кала, жерела води біжучої 

54. Плян Сурдея. 1. піч, 2. постіль, В. скриня, ІЗ Скали, ДО ЯКОГО ДЛЯ Д0ГІД- 
4. лавиця, 5. сгів, 6. піч пі «на, 7. бочівка ности приправляють Двревяну 
а квасом, а) двері у хороми, 6} двері хатвві. 1 г  ...

ринву вижолоблену з вібля-
ка, там копає собі ґазда осібну кернйцю, обкладав її осмбвом 
(осиів — спорохнілий у середині пень); вода в такій керницї 
звичайно млава, заскірна.

Ґазди, що мають свої сїножати подальше, звідки годї звозити 
скошене сїно до оседка, ставлять на тих сіножатях осібні хати 
з дуже низьким побоєм, без печи (бо від такої хати не треба по
датку платити) але з хоромами і притулок»; в такій хатї живе ґазда 
чи його слуги зимою так довго, аж згодує усе сїно зложене там 
у оборогах; така хата називає ся аимйрка, в протиставленю до 
хати посидкбвої, в якій живе діла рідня, а яка описана повисше.

На городец вибирав собі ґаздиня кусень ситої землі близь 
хатв, скопує його горбднцком у грвдкй, де садить бур4шку — ріпу
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(бульбу, такий хлібець, що его нї молотити, нї до млина, 
а просто до горшка); весною, заким посадять бурешку, кладуть її 
на дві недїлї у хату під постіль і під лавиці, аби скільчила 'ся ; 
в городї садять також цибулю, чеснок. петрушку, бураки, брукву, 
морков, мак>, а на підмбтї (підвиешеній грядцї) капусту, аби не 
замакала; краями грядок садять біб, кукурудзу, сонбшники.

У городци по грядках кладуть ґаздині против воробцїв та ворон 
бпуди (убере деревляний хрест у старе шмате і вкриє такоюж шапкою), 
або вітрові млинцї, а декуди деркачі (також млинці, що дуже та
рахкотять) однак рідше, бо від сих полохають ся конї.

Де в хатї в дївка у  шплїтках (на відданю), визначує і вона 
собі місце на підм&тец (квітник), у якім садить любисток, мак, 
звоздики, майран, васильок чорний і жовтий, горошок, дрібненький 
мак, соломенки (Ітгаогіеііе); щоби підметец не засував ся, обсаджує 
його в округи барвінком.

Се, що тут подане, находимо в таких хатах, де є гаразди, 
розуміє ся, що з менчими або більшими змінами відповідно засібности 
ґаздів і їх потреб.

Бідні Гуцули живуть у дуже маленьких, звичайно курних ха
тинах, званих бурдбями; зверха така хата провалена каменем, 
з дахом дуже плюскйм, без нричівків. Бурдей, якого подобизну 
враз з планом представляють об. 53 і 54, з 20-и ш2 города.в округ 
него, становить враз з 4 вівцями, одиноке добро родини зложеної 
з 5 людий; овечки ті випасає літом при дорозі 7-й лїтнїй хлопчина; 
нічю ховають ся вони у хороми, а скоро зимно потягне, живуть враз 
з людьми у хатї, де одні одних огрівають своїм теплом, а люди 
з біди утрі/пають ся (навикнуть) до сопуху, який вонйв з овець 
та їх блїтків (відпадків). На постели тої хати не бачив я не то ліж
ника але і клаптика сїна; під ослоном лежав кіш з бурешкою, оди
нокою поживою тих б людий. За те,\ що вільно їм віддихати гірским 
повітрєм, платить властитель бурдея 5 зр. податку!

Хата ще біднїща без хорім називав ся б$хня, а стара хата, 
що валить ся, буждиґ&рня.

Над рікою, близь дороги, куди приступ з гуцульских кутів 
догідний, стоїть млин. На млин кладе стельмах в дібранім місцї 
оструб з одними дверми, покриває його значно похилистим побоєм, 
а нутро оструба уладжує так, як при ручнім млинї, тілько в більших 
розмірах; намісь корби обертає валом з надвіря водяне колесо; аби 
зерно у кіш насипати, треба вилізти драбинкою на подок млина. — 
Водяне колесо зроблене з двох широких обручів збитих з куснів до
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щок; обручі ті прибиті до чотирох поббдрин запущених у валі; аби 
обручі були завдно в відповіднім відступі від себе, тримають їх 
врми; поміж обручами покладені протів води кірці (скрипки), 
у які вода паде потоками і обертав цїле колесо з валом.

У лотокн біжить вода з ріки млинівкою (осібним ровом); аби 
з ріки звести воду у млинівку, треба ріку загатити; в тій цїли по
кладені у ріцї рі&ки (ковбки з двома похилистими ногами) ногами 
у її дно; райи ті сповні з собою поземими рббрами з коленого 
дерева, до яких прибивають лати, а ті накидають фоєю, лозиною,

66. Млив. При віх водно два водевї колеса; в одво 8 них паде лотокою вода; при 
острубі віпусту в валило я упадок верх вего.

камінвм. Так загачена в части вода іде млинівкою під млин, де 
дно її вибите помостом а боки обставлені острубом; там спирав воду 
віпуст (поперечна стіна) з дверима; двері мож підносити в міру, 
як треба води на лотоки коли млин меле, а коли нї, спустити, 
щоби вода відпливала боком.

У млииї в звичайно дві сукне ні ступи, в які падуть укосом 
макогони іа східцями, що піхають сукно і рівночасно ним-посу
вають; (коли сукно вітче ся, воно рідке, а як піде у ступу, стане 
густїще, міцне). -  Сукнену ступу порушав водяне колесо, в котрого 
валї запущенї 4 плечі (тверді гранчасті патики); скоро плече уда- 

К ш ш А п І  М т г к а  т . В . 16
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рить у чоло макогона, підносить його до гори, а скоро чоло по
мине, паде макогін у ступу, і так іде раз по при раз.

При стїнї віпусту млинівки стоїть валйло, велика бочка у споду 
вузша, в горі зубчаста з дірами; по при 'один бік валила іде Спа
дом (прямовисною скрипкою без дна) вода з віпусту з великою 
силою у валило, де валвв ліжники (обертав ними на всі боки), 
а сама відпливав зубцями і дірами. Ліжник, що був перше убитий, 
твердий, став у валилї мягкий, волохатий.

При дорозї в в кождім селї кузня, де циган (коваль) кує коні, 
мудрує коло воза, і т. и.

♦
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VI. Гуцульсюа церков.

ім Божий, церков, ставлять майстри таким 
самим зелїзником і з такого самого де
рева, як хату.

Основний плян церкви се хрест з чо
тирма рівними крилами; те крило, що 
від входу, зве ся бабин&ць, напротив него 
вівтар, а оба бічні притвбри; крило з вів
тарем звернене до сходу, а бабинець до 
заходу сонця; високість церкви в напрямі 
ліхтарні рівнае ся довжині церкви.

На грубих брусованих підвалинах, 
попідпираних великим камінвм для не- 
рівности терену і против того, щоби від 
сирої землі' ие пріли підвалини, стоїть

56. Повеней плян церкви. І. Вабиаець. II. Вівтар.|ІІІ. IV. Притвори.
V. Середина. VI. їавьчикД : __



від середини церкви чисто згибльоваиий оструб з протесів або з бру
сів; долїшна часть того оструба, підопасанв, кладена на замки 
з довгими вуглами, крита з надвіря опасанвм, спадистим до 2 ш 
широким побоєм, що опирав ся на вистаючих вуглах; (під опасанв 
ховають ся люде в дощ, коли глітно в церкві); верхна часть оструба,

57. Перекрій через середину церкви 1 Оструб. 2. Опасанв. 3. Вікно верх ооасаня. 
4  Оструб осьиірки. 5 Бане. в. Брукштелї. 7. Ліхтарна. 8. Наковнця. 9. Штабель 

хреста. 10. Гребінь. 11. Чоло (фацаата). 18. Вікна в осьмірцї.

верхопасйнв, кладена також на замки але без довгих вуглів; вона 
кожухована, вкрита прямовисно прибитими тертицями, щоби студїнь 
та дощ не заходили у церков; чотири угли крил, звернені до сере- 

^дини церкви, звязані перехрестам (двома на хрест покладеними віблв- 
ками); над тими чотирма угадми підносить ся осьмірка, осмргран- 
ннй прямовисний оструб з протесів; осьмірку держить сильно пере
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хресте на острубі; верх осьмірки покладена баня, осьмиграииий оструб, 
що звужує ся що раз більше у гору, де він укритий кружком; як 
опасане, так і верхопасане і осьмірка і баня чисто обгибльовані із 
середини, а дерево припасоване так одно до одного, що не лишав 
ні одної щілинки; та про те імшать (обтикають мохом) з иадвіря 
оструб, осьмірку і баню; в вісьмох зверхних протесах бані впущені 
прямовисно вісїм голоснйць, (около метра довгих віблвків); по бани 
прибиті брукштблї, що заступають тут місце кізлів; брукштелї 
сягають горішним кінцем до голоснйць; брукштелї латкуе ся; верх

68 Гуцульека церков поставлена Лесьом Ковбчуком, майстром в Яворова.

лат іде /ош вний побій. Голосницї, оповиті тертицями, тво
рять лїхтарню, на якій уставлена бляшана мйковиця, з відки 
вистав притверджений помежн голосницями штибель, на якого верх
нім кінці стоїть хрест. До кружка завішений на шнурі сьвітич 
(павук, що звисав по середині церкви).

Над острубом крил покладені з двох сторін кізлй латковані 
і побиті ґонтами, що сходять ся у горі в гребінь, а стріхою вм
отають з поза оструба; прйчілок, зломаний до иадвіря як у хай, 
творить прямовисне чоло (трикутник), верх котрого на гребени 
стоїть маковичка з хрестом; задньою стороною притикав побій
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до осьмірки, де ловить ся (сходить ся) з такимиж побоями постав
леними на сусїднїх крилах; наслідком того повстав в місці, де 
ловлять ся два побоі, жолоб; щоби тим жолобом не чуріло на оструб 
та у церков, прикривають його кутаси. Над чотирма кутасами по
кладені в осьмірцї 4 вікна.

Із середини церкви покладені верх оструба над крилами церкви 
бальки, на яких викочує майстер вигнуту стелину; в осьмірцї не» а  її.

59 Хрест на церкві.

До церкви входить ся ґаньчиком, де складають Гуцули кре
сані, палиці, бесаги і т. и.

Хрест на церкві, вироблений з зелїза слюсарем, держить ся на 
штибли, верх котрого зроблений місяць, закінчений двома ввів дами', 
від місяця розходять ся з під лШової пуклї на боки дві л їл їі ; про
довжене»! долїшних двох луків хреста є перехр4стє (два грубі
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гранчасті зелїзні рамена), між яким ве ся вуж; у середині, в місці, 
де перехресте сходить ся, прикриває його з обох боків пукля се
редуща, з під’ котрої в чотирох вуглах вибігають проміня. Крім 
сих головних частий украшений хрест по кінцях рамен пуклями 
з хрестиками.

Коло церкви стоїть давінниця з чотирогранного оструба, побита 
у ряди ґонтами.

Нічю вартують коло церкви драпіжники,.
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VII Руцульсюа ноша.

ідповідно природі Гуцульщини до- 
строюють і її мешкаицї свою 
ношу (ТгасМ) мальовничо; надто 
мусить бути убране Гуцулів 
легке і коротке, бо їм приходить 
ся завдво перелазити воринв, 
штрикати по через потоки, спи
нати ся д’ горі, всїдати на коня, 
кермувати на тратвах і т. я.

Завсідне мущйньске убра
не складав ся з білої, на гру
дях отвертої сорочки, яка на 
шиї зібрана вузкою Обшивкою 
а на руках при &ивчику в вузкі 
дуди; в округ бедер перевязані 
очкурем або притримувані бу
ку рів в (вузким ременем) довгі 
широкі поркенйцї з грубого, 
білого полотна, або ширші, чер
воні суконні крашенйцї або 

чорні, часом білі суконні хоябшнї — гачі; поверх них спадав 
сорочка від бедер, де обперізув її ремінний чірес; пазуху сорочки 
підтягав Гуцул над черес, наслідком чого звисав вона з переду ко
ротше, а з заду 20—30 ст . довше; в чересі заткнена люлька, скі- 
ряна мошонка, а на довгім ремінцп або мосяжних реківях (лань- 
цушку) бганиіі (складаний) нїж. Сюпу овивав Гуцул онучею, а по 
нїй убирав постоли; се бувають або виробякй (із скіри без шерсти) 
або сирівці (з скіри сирої з шерстю); як одні так другі су̂ В* або на 
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оба боки морщбні, такі мож на будь котру ногу взяти, або на 
один бік морщені, до вбнраня лише на одну ногу; носи (вінцї 
постолів у пальцях) суть завше менше або більше до гори аакле- 
б#чепі (задерті); в постолах пороблені обори (дїри), через які за
силені або довгі вузкі ремінці, або вовняні вблоки (шнури) до стя
гана постолів; кінці ремінцїв чи волоків окручені раз по при раз

60. Гуцус з Яворова в аавсїдвїк літній убраню.

в округ ноги верх кісток і верх долішньої части поркениць чи*краша- 
ниць (обр. 60); молодші Гуцули носять замісь постолів чоботи з висо
кими холявамв, в які запускають кінці крашаниць; до лекшого стяганя 
чобіт служить гмщлик, скіряний їуаик вистаючий на зад обцасів, — 
Поверх сорочки перекидують Гуцули через плече невідступну та- 
еівку(об.69; (ремінну торбу), в яку ховають люльку, тютюн, протичку, 
кресало, кремінь і чір (губку) або сїряики, мошонку, і т. и .. На 
сорочку надівав Гуцул кептйр, (білий короткий котушок без ру-

Е п н ш и Я ю І Х т р ім »  і .  П . їв
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кавів), обрамований на вкруги, в раменах і на прбшевцї (ковнїр) 
або одностайним смушем, або кавалками з білої і жовтої телячої 
скіри (спіра — з шерстшо, ремінь — без шерсти) (обр. 62); грідушкй 
(передні части кептара), плечі і клине (по боках), а також і шви 
понашивані саФяновими червоними і зеленими зубцями, закінченими 
китицями з волічки; надто понабивані ті зубцї взористо мосяж
ними капелями; по краях а також поміж двома рядами зубцїв суть 
кептарі врбвані (переплетені вузенькими сафіяновими пасками,

61. Гуцул з Ростів 62. Легші, з Ііруятур
І в завсідній л'ітнїи убраню.

обшиваними червоним волічкЬвйм шнуром); і иаьіш місця кепта
рика, особливо вугли, суть мудро витинаною саФІяновою скіркою 
понашивані'; — на плече звисав два і більше дармовисів; такими 
двома дармовисами звязують кептар під шиєю (див. понизще лїтоґр. 
таблицю).

Голову з буйним темним, по середині* поділеним, на оба боки, 
і карчило у кучері спадаючим, звичайно маслом намащеним воло
сом, вкривав Гуцул кресапею (чорним, повстяним капелюхом) ; денце 
кресані леревязане басаманбм (їальоном), писаною мосяжною бля
хою, або байбрками (ріжнобарвними шнурками) (обр. 62),

148



Челвдйнське завсідне убране складав ся з сорочки з обшив
кою і дудами, що звисає у пазухах  і сягав до половини під’удя, 
— з двох коротких запасок, що вкривають перед і зад гіла або тільки 
з одної (задної) (обр. 63), притримуваних в округ бедер попружкою 

. (вовняним вузким поясом) або букурівв (вузким ременем); ноги в по
столах з онучами як у мущин; по сорочці іде кептар як мущинський.

68. Дївчива з Яворова в гавеїдвїм літвїи убраню.

Голова дївчини літом і зимою не вкрита, волос мащений, на 
серединї голови перечесаний і з заду заплетений у дві малі бічні 
кіски, що зараз при голові сплетені у одну грубшу червоною во- 
лічкою переплітану косу; кінці волічки, фіст, звисають на плече.
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Жінки убирають ея на будень (будь котрий день кроні сьвят) 
так як дівки, заплітають так само волосе як дівки, лише без волічки; 
волося вкривають білим чіпцем, почім завивають голову у черл&ну 
або чорну писану купну Фустку, яку завязують на потилици тав, що 
кінці її враз з тброками («рензлі) звисають на плече (обр. 64,66).

Ідучи у місто або за якою орудкою убирав молодша челвдь 
на шию лшого рядів лискавок, пацьорок, хрещиків, поміж якими 
звичайно один більший; в около шиї перевязуе солянку або ґердан

64. 66. Молодиця 8 Брустур в завсідній дїтиЗм убравю.

з дрібоньких пацьорок (об. 73), а через плече перекидув вовняну дзьобню, 
в яку вкладав Фустину, хлїба, та таке иньше (об. 66.). Дзьобни така 
в ткацькою роботою; дівчата украшають її вузкими золоченими 
і срібними басаманами, нашивають золотих їузиків, наслідком чого 
така дзьобня з далеку визначувсь полиском.

Над білим Черемошем носять дівчата і молодиці богато виши
вані1) дуди рукавів (див. обр. 71, 77), до чого в поміж Гуцулками 
осібні тшлї, що за заплатою виконують роботу після жаданого

*) О гуцульських ввшивках подаю повазше.
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взору; тепер узялись і жиди до того і продають по країнах готові 
У&тавки і дуди вироблені на ткацьких варстатах.
/  Прилюдне убране (див. титулоаик кольоровий образок) ужи
ване в сьвята і неділю, на весїля і т. и. складав ся з описаних 
конечних частий, воно біле (чисте\ красше і більше писане (бо- 
гатші взори).

66. Молодиця 8 Мивуличива. (Клїш власність тов. Просьвіта).

Мущина овивав стопу у червоні грубі суконні онучі, так 
зручно в округ кісток зложені, що творять там 10 — 15 ст . ви
соку, кравм шнурочком з жовтої і зеленої волічки обшивану хо- 
лявку; деякі взувають замісь онуч кащ ї з холявкою з червоного 
грубого сукна сшиті; верх онуч чи капців убував мущина червонї 
на оба боки морщені, у пальцях заклебучені постоли, які стягав 
довгими в округ кісток високо овиненими волоками; бедра оперізув 
мущина широким ременем окрашеним писаною бляхою, цїточками,
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канонерками (канонврскимиґузиками), бобриками (мос. ґузиками 
власного виробу)  ̂ ремінь спнятий масажними спражками, з якого 
звисають дариовиси від мошонки, игольник, протичка, ніж бганий, 
су гак роговий (прилад до роблена дїр в скірі і розвязуваня узлів), 
рекізі (ланьцюшки) від люльки, ножа і т. д; Дехто бере поверх «та
кого ременя іще грубі рекізі, а в ремінь вкладав ніжна (ріж і  сугАк

67. Гуцульска родина з Брустур в завсідній літнім убравю.

у скіряних похвах\ Через рамена перекладав Гуцул перехріснйцї, 
портмчцї (кубок (об. 70) і рожок) а надто і ще табівку (об. 69)> (скі- 
ряну торбу) богато уквітчану мосяжем*); на се убирав кептар^-а верх 
него короткий чорний сердак, або темночарвоний крашенвк, або 
байбарак; (сердак, зглядно крашенвк мав бічне клине; через 
се він у клубах вистав на боки, а байбарак, без клинів; прилягав 
гладко в округи тіла). Сердак, крашенвк чи баШшЬйк обшиті

•) О тих і иньшах частих близіие в часта: Домашній пропаж.
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68. 1; Букурі&ка, вузкий челядинський ревінь украшений бий рик ш и  (мосяжними Ту- 
зиками гуц. виробу). 2, З, 4, Ь. Мущинські ремені. “і .  Ремінь вибити* у в юри пітон- 
кими (дрібонькижи мосяжними Гузикахк), украшений в лівого боку мосяжною пи
саною бляхою, по правій видно мошонку, кресиво, протичку на рекізіх. 3. Ремінь 
до щоденного вжитку украшений більша** і меньчямн бобрикам*. 4. Реиінь, орнамент 
витиснений на скірі; украшений грубими звислими рекізами, бовтицями; з лівого 
боку звисав игольник, з правого кресиво, протичка, а з поза ременя видно вистаючий 
іщбух люльки і дармовяси від мошонки, 6. Ремінь, що сягав від бедер по під паху, 
в цім люлька, мошонка, судак роговий, протичка, ніж бганий. Власність мувея імена

Дїдушицьких у Львові.
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довкола і на швах червоними, зглядно чорниш шнурами, а на грі- 
душках украшені богато рваною (морщеними шнурами); з під про
шивки звисають червоні дармовиси; краєм грід^шки понашивані 
червоні волічкові ґуаики  до заиинаня; з переду у ріжках пона
шивані кучері. (Гл. лїт. обр.).

Прилюдна кресаня красча буденної; вона убрана новим баса- 
маном, байорками, а закосичена (у парубків) когутами або паву- 
нами (перами з когутечих або з паввних хвостів); з боку звисав 
китиця (круглі волічкові дармовиси); кресаню притримує підборідь 
(ременець з чсрленого сапяньця, вибитий у взори капелями), (див. 
лїтоґр. обр.).

„69. 1. ТаСіівка 2. Табівочка.

До сего всего належить конечно топоріць або к&леф, а у старших 
палиця, (див. об. 70 і Домашній промисл).

Старші люде носять після даввої авйчі (звичаю) на грудях ве
ликий мосяжний хрбйт перевішений через шию на грубих мосяжних 
рекіамеах (див. об. 70 і Домашній промисл).

Хустка в около шиї на пів шовкова, чорна у легкі взори, спнята 
з нереду великим переткнем, або звязана у -Ґуда, кінцями звисає 
на груди, доповнюючи цїлісгь мущинського убраня.
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І челвдйнське прилюдне убране богатїще і більше його як 
завсідного. Сорочка з уставками (вишиваними на раменах), (обр. 76.) 
а у многих і цїлі рукави дрібно і густо вишивані (обр. 71. 77.) ; під ду
дами над живчиком в нараквицї (на дротах плетені з волічки); через/ 
плечі перевішена у лівий бік червона, бовтицями та' сухозолотев уквіт
чана дзьобня, а з шиї звисають на груди шнурки лйекавок (блускучих 
скляних перелок), писаних пйцьорок, клокічок і одна: або більше 
зґард (обр. 73.). Шцьорки склянні, ріжнобарвні, взористі, вироблюють

71. Молодиця з Ростік 72. Старша пінка я Брустур
в сьвяточніи лїтнїи убраню.

сиецияльно для Гуцульщини в Венециї, звідки їх жиди спроваджують 
до своїх крамів; клокічки, се кругле насіне корча клокічки (ЗІарЬуІеа 
ріппаїа); а/арди, се мосяжні хрестики набфссшг(насилені) на шнурки, 
дроти, шкіряні шнурочки, а відділені від себе пербліжками (з дрота 
мосяжного скрученими або з такої бляшки зробленими рурочками). 
Шнурки йацьорочок і зґард спняті на карку мосяжними чепрагами 
(об. 73) (спінками). Тягар тих нагрудних окрас доходить у деяких 
жінок до ваги кількох к£. В ухах висять ковткй купні або гу- 
цульскої роботи з мосяжних бляшок та ббвтиць (ґузиків) (обр. 73.).
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73. 1. Згарда, трирядова із срібних монет завішених на ланьцюшку, вробленім з пере- 
ліж ок  3  обох -років висять дві чепраги з мосяжної бляхи, якими спинає ся зїарда 
на карку. 2. 3/арда  однорядова 8 мосяжних вирізуваних грубих бляшок; з боків 
чепраги. 3. З  Гарда дворядова в мосяжних хрещиків гуцульскої роботи, переложених 
переділками з пацьорок. 4, 5. Силянки з червоних коваликів, переложених мосяж
ними бляшками 6. Іердан. в дртбоньких різнобарвних пацьорок у взори понасилю- 
ваввх. 7, 8. Жовтки, 9. Ю.Перстенї гуцульскої роботи. Власність иузея їм. Дїду-

шидьких у Львові.
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Молодиці Г старші жінка покривають уплетене волова білим 
чіпцем, почім завивають голову штудерно і мудро білою пер4- 
міткою (завій з полотна власного виробу) або рантухом (твій  
з купного полотна, КеіпІисЬ) (обр. 74, 75); з переду вад чолом рі- 
сфоть (морщать) (обр. 76) перемітку зглядно рантух, овивають її 
попід бороду, підборідь (обр. 74', а цйби (кінці) з ааббрами (ви-

І ІІу *

&

74. 76. Молодиця 8 Брустур у переиітцї.

шиванями) пускають назад голови (див. обр. 76, 79). Перемітку чи 
рантух підвивають в скоромні дня поверха черленою квітчастою: 
фусткою, завізують верх тїмя у один ґудз, а тброки («рензл) пуг 
екають иа нлече (обр. 7й, 79).

У сьвята вбирав челядь дротяні запаски, (переткані сухозо- 
лотю). такі блищать з далека.

Замісь запасок убирають дівчата у великі сьвята або на весїля 
(особливо молода) сукню з синього еукиа обшиту долом кілько&а 
рядами басаманів (їальонів).

Запаски чи сукню перевязують попружкою або букурЩшт 
(об. 6В) (скіряним вузким ременем) часто гарно украшеною мс-сяжйвми
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бляшками, бовтицями, клямрами та пряжками. З поза пояса звисав 
(від паради) червова довга Фустка.

Ноги убирав челвдь червоними на холявках ріжнобарвно украше- 
ними капчурамц (плетені на дротах з краіненої вовни), а верх них 
червоні заклебучені постоли, або чоботи на високих вузких обцасах 
з підківками; запвтки і обдаси густо понабивані мосяжними кап-

76. Молодвца 8 Шешор у рішеній 77. М о л о д и ц е  в Брустур. Дуд»
перемітцї. богато вишивані.

елями. Холявки капчурів, густо оповиті волоками, сягають до по
ловини пїд’уда, доки теж звисав сорочка, — наслідком чого видні 
завше холявки капчурів, зглядно чобіт.

До прилюдного убраня належить ще ґ$ ґл я  (в болгарськім: 
б^ґла, род довгого каптура з білого грубого сукна), (обр. 89), яку 
челедина при погоді носить на руці, а на елучай дощу перекидав 
зшитим боком через голову, а незшитий звисав через плече і укри
вав цілковито сердак; з переду спинають ґуґлю чепрагою.

До сьвяточного убраня належить ще біла фуетинка, яку челвдь 
(молодша) держить на показ у руках, не утираючи нею нї носа 
нї поту.
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В часі посту не носить челядь нї коралів, нї зґард, иї дро
тяних запасок, і не заплітає волоея анї у бовтицї анї у в о л і ч к у . 
тільки гладко (без прикрас), а жінки- не завивають голову червовгог, 
хусткою верх перемітки, але тільки самою білою переміткою; т..1" 
і ся ввйч (звачай) уже устав, і жінки (особливо молодші) пс- 
стають в загаяї завивати голову в перемішу, тоту давню озв 
чистоти, але радше завивають ся дешевшою і догіднїщою Фустй®

78 79. Жінка 8 Яворова в перемітцї реревяаавій квітчастою хусткою.

Так як завсідне убране легке, є, як се бачимо з повніше опи
саного, прилюдне убране при своїй мальовничости тяжке; дивно ви
глядав се особливо літом, що челєдь і парубки обладовують ся лу- 
динем з грубого вовняного сукна, під яким гріє ся їх тїло в кептарі 
з баранячої густим волосом покритої скіри! Зрозуміємо се, коли 
зважиш, що Гуцули дуже честолюбні, з усїм своїм богацтвом 
любять прилюдно показувати ся та звертати на себе увагу, що 
особливо мають на цїди дівки на віддяню, фіцїґорні молодиці’ 
і джг/си!

Мимоволі- спитає хто, як же їм ходити у тім убраню по горах, 
перелазити воринє, штрикати через потоки з каміня на камінь і т. н. ?
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Се все двигав у бесагах на плечах або сама челедь або терпеливе 
шкапе, а люде п»рають ся (роблять тоалету) аж там, де їм треба 
вступити прилюдно. Тому не дивно, що навіть літом мож у церкві,
• храму бачити Гуцулку у тяжкім довгім кожусї з рукавами 

81), а під ним кептарик а вже що найменче сердак!
Дївка причісує голову ось як: волося дїлить по середині го- 
на дві части, а кожду з тих частий на три пелюстці (ча- 

ани); з кождої з трех пелюсток заплітав косу враз із шваркою, 
иткою, на якій з рідка набдрсані (понаСилювані) п^головиці (Сургаеа 
опеїа) або ббвтицї; шварка губить ся у косї а бовтицї чи пуго- 

іовицї ідуть лицем по верх коси; наслідком того украшають цїлу косу

80. Дівка а Яворова в у плітках; кеп- 81. Молодиця г Яворова у яяяуеї (двв. 
тар иало єрований також обр. 89).

бовтицї чи пуголовицї (обр. 80, 82, 83, 84, 83 і кольор* таблиця); 
щоби коса довший час, іиждень цїлий (бо Гуцулка заплітав ся лише 
раз в тиждень, в суботу, цізним вечером або ночею) добре заплетена 
тримала ся, поплїтають косу пдплїтками, обвивають її т$го по
межи бовтицї ріжнобарвнрю, найбільше червоною волічкою так густо, 
що з під пбплїток йе видно волося; щоби сей упліт тримав ся 
голови, привязують верх тїмя кінцї кісок прйвяакою (червоною
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84. 85. Дівчина з Яворова у сьняточнім кептари і  у плітках.
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Тарасівною), і звязують її на потилици; той у пліт закосичують ще, 
(накладуть чічок у косу і на ціле тїмв).

Новішими часами підвязують ся, особливо старші дївчата, 
цо під бороду червоною квітчастою фусткою, а авязавшн її на тїмю 
у переміть (ґудз) пускають ківцї її з тороками по потилици; по під 
хустку з боків голови втикають чічки (живі або роблені цьвітн); 
хустку здоймають дївчата у хатї; в деяких селах привязують по 
під уплїт на зад голови цілі мітки ріжнобарвної волічки, котра 
8висав на плечі (обр. 80. 84. 85. і кольор. табл.).

86, Гуцуі у кіошшв. 87̂  Гуду* у швпцї, в оберненим до гори
вовухок (підчаа внігу).;

Зимою вкривають мущини голову клепанею, шликом, або 
шапкою; щепаня (обр'.-’вб), з червоного або сигіього сукна бараном 
підбита, а по краях обрамована лисячим хвостом; вона вкривав цілу 
голову, кінцями іде по над уха і по під бороду, де з переду завязуе 
ся її на шнурок, так що з під .клепані видно лиш очи, ніс та уста; 
шлик мав дао з червоного сукнй, а навкруги коШр (обрамоване 
широким дорвйм емушем), якого мож в часї .етудени у долину 
•стягнути і заслонити потилицю і боки голови від вмру; шєпка 
(обр. 87. 88.) дала смушева чорна, підбита білим бараном.

ВтшммЯЩ Иштаршп *. П. 18
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На студїнь закидають мущшш сиву, довгу, суконну мажу 
з високим ковнїрем, якого піднимають у гору, а руки ховають 
у вовняні илетені рукавицї з одним пальцем.

На босу ногу убирають мущини і челядь зимою, як мають 
іти у дорогу, або до роботи наперсницю (малу мягку вовняну

88. Гуцул з Яворова, в зимовім убравю.

онучку), верх неї поверхницю =  черезнбжицю (велику, грубу вов
няну онучку), верх тої мокру предівну онучу так велику, аби скекла 
(вистала) на цїлу ногу, по нїй постоли, а замотавши волоки івихо- 
дять зараз на двір; предівна онучка ствердне від морозу, тодї вже
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холод не перейде до ноги, мож іти і водою, нога буде суха цілий 
час. Як би посидів у вохкій, предївній онучи довше у хаті, набрала 
би поверхниця від неї вблоду (вохкости), тоді було би зимно і мокро 
у ноги.

У велику студінь, до роботи у млинівках, на ріці убирають 
мущини на тїло вовняні холОшні а верх них вохкі полотняні г&чі,

89. їруиа Гуцулів в Яворова. Третя а ряду молодиця у кошусї; Гуцул — майстер 
церквий Лесьо Ковбчук; а правого боку жінка а Іуїлею ва руці

на яких утворить ся верства поледицї, що не допускав під себе нї 
зимна, нї води.

Челедь надївав в зимі наколінницї (білі вовняні ногавиці), 
привязані висше колін; верх кептара убирають жінки підбіякй 
(довгі сердаки підбиті кожухом), а на сьвято до церкви кожухи 
з рукавами, довші від кептарів (обр. 81, 89).
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VIII Гуцульсюий харч.

арчуйте здорові! — Дя
кувать, просимо і  вас 
рш вних!

Такими словами здо
ровлять Гуцули себе по
сполу, коли зайдуть до 
себе в пору обіду, КОЛО 
9-ої год. рано.

Головну, нераз оди
ноку поживу дав Гуцу
лам кукурудзяна мука; 
з неї варять у осібних 
горшках, кулешінни- 
ках, а в більшій скіль- 
кости у чугунних каза
нах, кулешу, а у богат- 
ших, в скоромні дни 
бануш; на бануш си
плять на три міри кипячої 

сметани по трохи одну міру кукурудзяної муки не мішаючи її і ли
шають, щоби з чверть години спокійно варила ся, почім ділять її на 
дві часта і варять кожду для себе з б мінут, заколочуючи на огнн 
так довго, аж зварений бануш пустить масло і вийде за колотівкою.

З кукурудзяної муки варять надто у дни скоромні на солодкім 
молоці' нашу, і печуть малаї — коржі.
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По при страви з кукурудзяної муки становить бурішка (бара
боля), сира (квашена) капуста, фасуля, горох, біб найважнїщу 
поживу Гуцулів, до того у скоромні дни молоко, масло, брищая, 
а у пісні огірки, олій смажений з цибулею і солею, яко приправа 
до бараболї, кулеші, малая, хлїба, а у декого варені сушениці 
з слив, яблок, груш, черешень, і росівниця (квас з огірків та ка
пусти).

У великі пости і, "уцули пісну кулешу, яку мачають у воду 
засолоджену цукром.

Буденною стравою по при кулешу в борщ сввклвнйй (бура- 
ковий) і гусьлвнка.

Гусьлвнку роблять ось як: Гріють солодке молоко так довго, 
аби добре скипіло, (тільки вода, божа манна, та те що у  ній в, 
готбвить ся, а молоко грів ся, воно кіпить); потім відкладають 
на бік, аби трохи прохолодило; відтак пересипають у деревляну 
коновку, в якій була квасна сметана (коновки по ній не треба мити); 
там стоїть молоко легко прикрите і тихоиько; за пів доби воно згусне 
і гусьленка (квашена) готова. — Як же в дома гусьлвнка, тоді 
мастять кваснйцев (гусьлвнкою, бо вона квасить молоко) коновку, 
і сиплять у ню солодке переварене літепле молоко, верх котрого 
кладуть трохи квасниці і накривають, аби ніхто не кивав; за пів 
доби буде гусьлвнка готова.

Як гусьлвнка стоїть у бербеници довго, пр. пів року, називав 
ся вона аймне молоко (з зими). — Вона став на виживленв не тільки 
чоловікови, але і ківним коровам та вівцям, як укотять ся.

Кісьлвку, квасного молока, що устбїло ся саме, не їсть Гуцул.
Масло роблять або у Фасцї хитаючи нею, або у ботелбвах 

(масничках), поколочуючи подїравленим кружком; із сметани вихо
дить масло і сколбтини (маслянка).

Хліб кислий роблять ось як : варять бурвшку, луплять її 
(оббирають з лупини), товчуть у кориті, розпустять водою на рідко, 
поставлять на піч у тепле, де вона кисне, а як стане зверха шум 
(скваснїв), сиплють кукурудзяної муки і причинвють, почім вироблвють 
хліб і сажвють у піч на капустянім листю.

Богатїщі їдять у скоромні дни надто ще і овече мясо, ріжно- 
родно приправлене, найбільш вуджене, б^женицю.

Кромі сих звичайних страв споживають Гуцули ще ось як і:
Юхварка; покришену бурвшку наставлять на водї, посолять, 

накришать до неї сира, а як зачне кипіти, докидають пощипаного 
тіста з білої муки і закришки.
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Давма на пісні дни; сцїджують воду з вареної Фасолї, бульби, 
бобу, кришать до неї малая, хліба або кулеші.

Росівниця; варять трохи квасної капусти з капустяним росо- 
лом і водою, додають до того рижу і кукурудзяних круп,, і розрі
джують терТим маком або молоком з під сїмя. (Висушене сїмя 
труть у макітрі, почім видушують і сцїджують через цідило, черее 
котре переходить біле молоко).

Юшка а мяса або риби,; варять посолене мясо або рибу 
з бурешкою, тїстом і закришкою.

Лйзанка, солодке молоко підбивають білою мукою на рідко 
солять і варять. Лизанку їдять з хлїбом або кулешею.

Логаза, се піханий варений ячмінь; логазу їдять з олїем, 
цукром або медом.

Пироги; на скоромин день збрикдзею; до ужитку рвдб \при
правляють) їх яешницею або сметаною; на пісні дни роблять пи
роги з иовилом або із сливами.

Лопатки; молода не лущена варена Фасоля.
Кукурудза ціла з коченом зварена або спечена.
Молочна каша, кукурудзяні крупи варені на молоці.
Каша з гарбузів ; розібють гарбуз або диньку, виберуть із неї 

почни (зерно) а пізку (мягке) вистругують ножем, відлуплюють 
кору, кришать дрібно біле мясо з під кори, наставлять у горкець 
і готовлять на водї. Як добре скипіло, зціджують воду, розісруть 
варений гарбуз і сиплють до него гречаних або кукурудзяних круп, 
а вимішавши варять у друге. Як уварить ся, додають тертого маку.

Вураки дрібненько кришені; у однім горшку приставляють 
половину солодких другу квасних бураків, у другім горшку кукуру- 
дзвнок (білих, дрібоньких Ф а с о л ь , що ростуть між кукурудзою), а як 
зварять ся, зсипають до купи, закришають і їдять з хлїбом або ку
лешею.

Варя: солодки, квасні бураки, сливи і Фасолю зварені кожде 
окреио зсипають до купи і мішають.

2Ьвч4мка: варять біб, Фасолю і бурешку кожде окремо, потім 
зціджують з них даему, а Фасолю, бурншку, і біб зсипають разом 
у миску, додають до того тертого маку, перцю, цукру, цибулі, за
кришки, трохи перцюги, перемішують і перетовчують усе разом.

Бруква, її луплять (оббирають), кришать, солять і варять, 
потім додають до неї троха перчиці.

Сира капуста: (квашену) капусту солять, додають тертого 
хріну, цибулї, закридаки, .розріджують олївм і їдять з хлїбом або 
кулешею; кладуть також таку капусху.у книш.
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Солодка к а п о та  . 'варять капусту, відціджують, додають оцту 
і цукру; в скоромні дни варять капусту з солониною, будженицею.

Смажені барабулї: варять бурвшку, луплять її, покришать 
у ринку, закришать, сиплять (в піст) олію, (в скоромні дай) сметани 
і масла і висмажують.

Киселиця: із сушених переварених слив видушать кістки, 
розготовлять мясо із слив іще раз на мблот (аж цілком розварить 
ся), сиплять до того кукурудзяних круп і варять іще раз.

Голубці: миють кукурудзяні крупи, аби пустили муку, до
дають до круп закришки і завивають у капустяне листе, зварені 
голубці рвдв (приправляють) олївм, чесником, маслом, солониною.

Дзьобавка: варять пшеницю, почім додаюгь цукру, меду 
і трохи соли.

Явшниця: до солодкої сметани, і стілько давнїщої (квасної) 
бють двоє, тров яєць і підбивають трохи кукурудзяною мукою, 
а посоливши варять і закришують.

Масло топлене з яйцями (звичайна явшниця).
Мясо смажене: покришену будженицю, ковбасу, солонину, 

топлять (смажать) з закришкою; коли нема ковбаси і солонини, 
то топлять покришену будженицю з маслом.

Кешки свиньскі надівають гречаними або кукурудзяними кру
пами і печуть їх з кусаком солонини.

Ковбаса з свиньского мяса.
Студенщ з будженицї: юшку з студенця сиплють у миску, 

заправляють тертим чесником і перцем, почім ставлять у холод 
аби застигла.

Кромі хлїба і малая печуть іще: книші, легкодушники =  по- 
дбвники, кукуцй, пу/ачі і баби.

Книші: варену бурвшку луплять, товчуть у кориті, валвють 
у  муці (перемішують з мукою), розплескують і накладають у сере
дину бриндзї змішаної з чебриком, петрушкою, чесником, а загор
нувши се у тїсто, кладуть на верх овечого масла або солонини 
І так печуть.

До книша, роблять у піст осібну приправу; в тій цїли труть( 
мак, солять вго, кришать плодистцу, приросту, чебрику, цибулі, 
сиплять олїю, цукру або меду, (закришку сю парять трохи); се 
все змішають разом і їдять хоч з хлїбом, хоч з кулешею, або кла
дуть у книш, заким его поставлять печи.

Легкодушники =  подавники, ее малі хлїбцї, які подають за 
простибіг, аби легче було помершим душам.
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Кукуцгі, малі хлїбцї, що дають дітям на новий рік.
Пуґачі (матаржйн в Жабю): набирають літом усякої за

кришки, поварять її трохи, сцїдять, потовчуть макогоном, перемісять 
з кукурудзяною мукою і печуть як хлїб; пуґачі дуже запашні.

На баби готовлять кулешу не густо і не рідко; почім крають 
її ниткою на грінка (кавалки) і кладуть у теґаньку (горне в горі 
ширше), у якій в на днї солонина; верх неї кладуть верству грінок, 
другу бриндзї, знов грҐнок, масла, кулеші, солонини і т. д. аж до 
верху, і поперетинають веретеном з верху аж до епода; теґаньву 
накривають бляшаною покривкою, перевязують дротом, щоби з неї 
не парувало і щоби масть із середини не Чуріла; потім кладуть 
у піч зразу коло ватри, а як теґанька розігрів ся, у грань, Де обер
тають теґаньку на веї боки, аби баба добре випекла ся.

Таких страв добирають Гуцули найбільше на толбку (чн при 
хатї, чи на еїножатах), на празники, весїля і більші сьвята.

За напій уживають: горівку, пиво, вино (нераз кваснїще оцту), 
вар (з сушу) і квас з яблок; на квас кладуть у полібочок одну 
половину солодких а другу квасних яблок, наливають водою, сиплять 
нетертого перцю і накидають скоруіпини; се все постоїть до зими, 
і квас готовий.
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Вміст першої части.

Сюр.

1. Фівиоґрафічннй о г л я д .................................................................... 1
2. Етаольогічний ............................................................................ 25
3. Статистичний „ ..........................................  54
4. Гуцульске село..................................... ...............................71
5. Гуцуяьский оседок...................................................................  86
6. Гуцул ьска ц е р к о в ........................................... ...... 115
7. Гуцульске воша ......................................................................120
8. Гу нульовий х а р ч ......................................................................... 139

Друга часть містити буде:
9. Роботи в оседку і на кішннци.

10. Домашній промисл.
11. Бутввн і спдавачка.
12. Похоинна.
13. Родини.
14. Весїля.
15. Сьпіви, музика, тааці (в нотами).
16. Смерть і похорони.
17. Церковні обряди.
18. Космоґонїя.
19. Демонольоґія.
20. Словарець гуцульских виразів.
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IX. Звичайні занятя Гуцулів.

у  І. Праця в осбдку.
!А.Дучи за старими звичаями і місцевими традициями, заспокоюють 
тГуцули працею своїх рук усе, чого потребують для себе; тому 
$ і займають ся найбільше ґаздівством, яке відповідав місцевим 
( обставинам; воно подав Гуцулам з одного боку засоби до по

живи, а з другого материял, з якого виробляють собі убраня, 
ґосподарські знаряди, ставлять хати, уряджують оседки і т. д.

Челядь к#тае ся — займав ся, лїтом і зимою то у хаті, де 
варить їсти, меле зерно, піхав сїмя, бв олій, лагодить запаси на 
зиму, пряде, тче, красить вовну, шив, вишивав, пере шмате, — то 
по за хатою, де доїть вівцї та корови, ходить коло свиний, обхо
дить городовину, лен та коноплі, дре бурешку, помагав мущинам 
коло сїна, збирав гриби, афини, щоби за уторговані гроші придбати 
собі т% дітям Фустку, пацьорки, ковтки, колачикаЛ т. і.

Мущина вештав ся все по за хатою; він обходить маржину 
(худобу), вивозить каруцами гній, шкорбдит поле, рубав дрова, 
направляв воринв, ставить загороду, кошьири, оре в поли, косить 
сіно, ходить на полонину „д’ маржинї*, торгує нею та бриндзею, 
кладі хати, церкви, робить коло доріг, у бутинах, ходит за ро
ботою царами, розвдзить деготь на доли, іде конбм по ярмарках 
та долїських селах з коновками та лижками, гбнит сплави, ви- 
рабляе ліжникн, коновки і всякі ґосподарські знаряди, струже і ви-

Мжтеряяля до україксьдофуської етнольоіїї, т. IV. 1
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тїсув лижки, довбав корита, а хто з них чоботар, той латав чоботи, 
хто аакол4спик той лагодить коло воза, хто ткач — тче полотно, хто 
циган — кує у кузни і т. д., словом гуцульський оседок ~  се не 
тільки осередок ґаздівства, але рівночасно і' місце, де розвивав ся 
домашній промисл, що знов мав ва цїли вдоволити передовсім вла
сним потребам, а як що аййве — послужити і на продажу.

В сїй частині подам усе те, щр тикав звичайних занять Гу
цулі в'по усіх горах, а в другій частині розберу домашній промисл, 
яко заняте специялїстів, поминаючи як тут, так і в другій частині 
усе те що було вже подано в попередник розділах, як нпр. про 
готовлене страв, укладене плотів, ставлене хат, церков і т. д.

Жорна. Як уже згадано, живлять ся Гуцули найголовнїйше 
кулешею; вони купують кукурудзу в місті і мелють її иа муку

у млинї (рис. 55 ст. 113) або 
у себе дома на жорнове (обр. 
90). Посеред колоди, витесаної 
з твердої лодви, вижолоблений 
круг, й якім спочивав спідник — 
нерухомий камінь; верх нього 
покладений другий камінь — по- 
верхнйк, що може обертати ся 
в обичййцї при помочи остро 
у споду закованого і в каганйц 
поверхника вложеного погб- 
пача, що горішнім своїм кін
цем переходить через дїру у кро
снах туго задовбаних у колоді; 
зерно, вкидане жменями у про- 
гбрницю -  дїру у поверхнику, 

90, Жорна. 1. Колода, у вій спідник; і  по- дістав ся помежи оба камені, 
верх пик; 3. обичайка; 4. поговач; 5. вага- зв ід КИ розтерте на муку, паде 
нещ.; 6. кроєна; 7. прогоривца; 8. иучаяк; л  ’ V ««я»

9. корито; )0 лабя. мучником у корито.
Аби поверхник добре хо

див на спіднику, переходить через спідник зелїзне верет4но, яке 
ловить ся у каганець порклйцї — кусня зелїза, що задовбане по
земо через середину прогораицї,

Муку пересівають у ситї, що зложене з обичайки і дрбтьи- 
ного або волосового дна.
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Робота коло явну і колопні'в. Яв дійдуть лен, колотії, то бе
руть їх, вяжуть у горсткй і складають в островййницї — стіжки, 
аби просохли; аби насїня зібрати, мнуть горстки ногами або тов
чуть їх пранником на розстеленій верхня, після чого кладуть саме 
билд у мочіло — яму наповнену водою, де било трохи відмокав ; 
за кілька днів виймають било з води і розстелюють на поли, аби 
сохло; з била, що відмокло у мочілї, буде полотно сгре, а з била, 
розстеленого на поли, де воно то на дощи змокне то від сонця 
смагне, буде полотно біле, файне; у мочілї чи на дощи мусить 
било так довго лежати, аж висушене і руками терте, пустить т4р- 
міть, а в руках лишить волокнб; таке било лену чи конопель кла
дуть у овнйцю на лїсу з цїпків (гл. р. 52 ст. 110), де воно сушить 
ся паров — теплом з ватри. Го
рячі била кладуть на л&манку, 
уставлену коло озницї; у ла
манці в грубі ет4гна — рббра 
і ждліб широкий; ребра вдов
бані або в розсохи, або у два 
вкопані стовпи, се лАманка на 
ків; мечиком, що обертав ся на 
чбпику посеред сгегнів, лом ять 
било, аж випаде з него велика 
терміть; гі)шматок — позістале 
у руках волокно, кладуть на 
озницю (обр. о?), аби ся загрів, 
а звідси на шмдргавку =  т4р- 
лицю (обр. 01), з вузшими ре
брами яв у ламавки, де його 
вже гимдргают, значить притискають правою рукою мечиком 
у жоліб, а лівою потягають волокна за собою; вишморгане вольно, 
яке не мав вже ніякої терміти, пере- 
вязують посередині у к.іьдби, а ті дер- 
гають на дергівцї (обр. 92) — кружку 
набитім 6 с т  довгими цвяхами; те, 
що після дерганя лишить ся у руках, 
се найліпше прьйдиво; з него робять 
чесФнне — тонке цолотно, а що ли
шить ся у дергівцї чістрят на де- 
рбвянім грббени (обр. 93), затканім
туго у дїру лавиці; дергане і чістрене відбуває ся лїтом на дворі 
на сонци а зимою в огрітій хаті', бо тепле ирядево лїпше роапра-

91. Шморгавва =  терлиця. 1. ребра 
=  стегна; 3. жоліб; 3. мечик з фостом 4, 

5. чоиик; 6. сохи.

.  .  2  «? Ст. • 

92. Дергіяка.
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93. Гребінь.

с я ; з гребеня йде, що лїпше й довше — на грубе полотно, що 
коротше, гірше — на бисагн, скатерти, рушники, а що найкоротше, 

значить і найгірше — клдче, на виріб веревь, мотузів, 
або у вовну до ліжників.

З прядева перечесаного на дергівцї робить по
вісма, а з перечістреного на гребени кужелі (обр.' 
94 П. 2), задля чого розкладають прядиво на мокрій 
лявици і скочують его на кужівцї до купи у долині 
грубше а в вершьичк$ тонше, після чого стягають 
8 кужівки, по якій лишав ся у кужелю дірка; ви
роблені кужелї звязують верщьичками по три до 
купи, завішують у коморі або на жердцї у хатї, 

де вони сохнуть і стають готові до пряжі.
Кужівка (обр. 94. І.) мав по середині кдчвло, на якім опирав ся 

кужіль, Натягнена через готову дїрку на кужівнйк; долїшню ча
стину кужівки під коча- 
лом, затикав прьидінниця 
або у дїрку лавнцї, або 
у сїдіїць, який присідав, 
або йдучи чи їдучи на 
кони, запихав за букурійку 
(обр. 95); з кужівки пряде 
прьидінниця кужіль на ве
ретено (обр. 94 III.) у я- 
кого в спінь, Черево, 80- 
тинки або кбчальце, • і 
гуска; аби порожне легке 
веретено могло сукати нит
ку з прьидева, др$дже вго 
прядїнниця — обертав дуже 
скоро правою рукою, а рів
ночасно відтягав пушками 
лівої руки прьидиво з ку- 
жіля, а як на веретені в 
вже богато навитої нитки, 
тоді лише суче його—обер
тав з легка веретеном на 
боки, бо прбстень (обр. 94
II. 4) — навита на веретенї 

нитка, сам крутить ниткою; грубість нитки залежить від того, як 
за товсто пустить прьидїнниця прьидива з кужіля.

94. І. Кужівка. 1. почало; 2. куш і вник; 3. 
держівно. II. Кужівка (1) в кужілен (2) зат
инена у сідець (3); і  простень. 111. Веретена. 
1. спінь; 2. черево: 3. затинка; і. кочажьце; 

5. гуска.
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Усі простенї враз із веретенами, вироблені з одного кужіля, 
творять пришити.

„Прьисти не мож на смерку або як у хаті не видко, бо се не чи
стий чьис: явида — чорт, робит 
збитки прйидїиницям; він путав 
прьижу, віхапув веретено з рук 
а чьисом повалит і саму прьи- 
дїнницу!“ (вона здрімав ся).

Упоравши ся з пряжею, 
закладав Газдиня у лавицї вере
тінник (обр. 96) а в него один 
простень; конець нитки простеня 
завязує на рожок мотовила,
(обр. 97), на яке мотав нитку 
через вилиці, уперед на правий 
бік валка, потому знов через 
вилиці і на лівий бік валка; 
намотавши усі пришники чи
слить по три нитці у одну чгс- 
ницю, а десять чісниць збирав 
у одно пасмо, перевязуючи 
кожде пйсемком (шнурочком), 
після чого завязавпш на вершку 
між ріжками . мотовила усї 
нитки, що йдуть в один бік,
здоймає прьижу з обох валків і розтягає її у руках; аби нитки не 
попутали ся. пускає пряжу легонько з одної руки, через що вона 
засукує ся сама в собі — скручує ся. Так прила
джену пряжу треба 2—3 дни мочити у теплій 
водгр потім товчи її пранником на дворі на морозї, 
а§о на енїгу, а посипавши її у хатї попелом, покласти 
у полувбвницю — діжку з лабками, у дні якої є дірка 
заткана чопиком, і поливати окропом, де пряжа 
золить ся добу або й дві; випустивши з полував- 
ницї волу — попіл розпущений у окропі, несуть 
пряжу на чисту воду, або на сніг і перуть її, через 
що вона стає біла. Як пряжа висохне на морозї, 
мнуть її — товчуть пранником у хатї, а коли від того 
змякне, розправййють її на самотбку (обр. 98), 
що своїми розмірами мусить відповідати розмірам 
мотовила. Самотоку творять два простокутні деревяні ермй, яких

95. Прьидінниця.

96. Веретінник.
1. ровсоха; 2. фіст; 
3. правило; 4. про
стень; 5. лавиця.
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довші поземі рамеїШ називають ся перехр4спицї, а коротші, пря
мовисні — качки; у качках викарбовані за зуб и ; оба ярма зложені 

на-вхрест; в місци, де ті ярма перетинають ся, 
обертають ся вони на прямовиснім свдрени затине
нім у долинї у триніжок або у каганец посеред 
хати, а у горі у сволок; до того, аби пряжа добре 
розправила ся на самотоцї, служить деревяний роа- 

I гін вложений поміж горішні* перехреснвцї; як би 
розгона не було, припалиби оба ярма до себе.
З самотоки звивають пряжу у клубки.

Коли пряжа мав йти до ткача, треба її висну
вати з клубків на снувавку ' (обр. 99). Снувавка 
зложена з простокутвого деревяного ярма, з двома 
довшими поббдринами і двома коротшими кол$- 

Г\е*жівно"Л8 драбками ; ііо однім боц> снувавки понабивані чопи. 
валок; 3. вилиці Замість у осібне ярмо набивають чопи у стіну хати 

а ріжками в Пр0ЄТ0КуТНИКу ; число чопів залежить від того, 
кілько в пряжі, або від довготи полотна, яке можна 

мати з приготованих клубків. Аби пряжу з клубків снувати на 
снувавки, треба два клубки покласти фождий в окреме решето 
а кінцї ниток обох клубків пересилити через дьйри снувавника 
(обр. 99 с ) — ложку, або кусень дерева з двома дїрами, звязати

ті кінцї разом і привязати їх 
на 4-ий чіп спідної гіобедрипй 
снувавки; відси снуй с я : веде ся 
снувавником, долом по за 3-ий, 
горою по за 2-ий і долом по за 
перший чіп, звідки на перший 
чіп одного, потім другого колу- 
драбка і т. д. снуючи в зик-зак 
на верхню победрину через 
перший чіп, попід другий, че
рез третій а навкруги него на
зад поверх другого по за пер
ший і т. д. аж до 3-ого-чопа 
долішньої иобедринв, потім 
в округи него і т. д. При тому 
треба нитки добре утягати, аби 
не увислн і дуже уважати, аби 

не зробити переміт — не переміняти вказаного порядку. Полотно буде 
так довге, як за довго йде пряжа від 4-ого чопа долішньої побе-

98. Саиотока. 1. 2. ерш»: я. перехре- 
стевь; Ь. качки; с. зазуби; 3. сворень; 

4. розгін.
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дрини до 3 ого верхньої; широкість полотна залежить від числа 
ниток, які через чопи перебігають; рахуючи по три нитці на одну 
4ісиицю, яких знов 10 іде на одно 
пасмо (в однім пасмі ЗО ниток), може 
полотно мати 12, 13, і 4 (== локоть) 
а найбільше 15 пасем (трохи ширше 
лїктя).

Аби зібрати пряжу з снувавки, 
бере ся їі з 3-ого чопа верхньої побе- 
дрпни і звязуе ся мотузком чіни, 
у місци, де перехрещують ся нитки на 
снувавцї а цїлу пряжу вяже ся у ключки.

Так приготована пряжа Йде на а! з^ ч о и "! е)
основу; на тканім відважують як раз снувавник.
тілько пряжі в клубках; звичайно да
ють трохи більше на ткане як вага показує, а се на те, „аби 
ткач не був голоден та аби полотно не дерло сї".

Вовна. На веснї, занїм вівцї підуть у полонину, стріжуть їх 
зелїзними ножицями; зібрану вовну варять, полочуть до чиста на 
водї, сушать, скубуть руками, чістрьи — ґраблюють на Ґреблу (обр. 
100) таким сиособом, 
що накладають вовни 
ра дряпу, а /рбблом  
потягають до себе; з того 
виходить чистий волос 
і штим, (пуста, коротка, 
снідна вовна); з пере- 
чіотреної вовни роблять 
кужелї, тчуть їх на вере
тено, а з  сего звивають
У клубки, ЯКІ віддають !00 ґребл*. ,1а стіл|>ци верх неї властиво
ткачеви на виріб сукна ' гребло.
(див.: Домашній промисл).

Крашене готового сукна тай пряжі на ліжники, належить 
до звичайних занять Гуцулів. Сукно, уживане Гуцулами, має або 
природну барву вовни, з якої воно вироблене, себ то : чорну, білу, 
сиву, темно-брунатну, або воно крашбне; ткач вирабляе сукно з не- 
краідеиої вовни, яке властителі віддають з варетату під фдлюш 
(гл. ст. 113 і 114', де его піхають у ступі; через угнїтувавв сту
пою у водї став сукно густій ше, волохате і вирівнуе ся, через що
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воно не промокав і в трівале; Фолюшованв трівав звичайно добу, за 
що млинар бере 4—в кр. від метра. Сукно виняте з Фолюша вису
шують на повітрю ; після чого роблять його для трівалости. Задля 
того виварюють суху вільхову кору так довго, аж відвар — дубило 
згусне,''яке відливають до деревяної боднї; в таке дубило кидають 
сукно; винявшй його по 1/а години натирають попелом, аби товщ 
і т. и. з него випрати, після чого сушать і витріпують.

Черлбне сукно роблять із білого ось як: до кипячого лугу 
(з попелу букового дерева) вкладає ся біле сукно на 2 —3 годині, 
після того до осібної краски приладженої з чбрчети (кошенілі) змі
шаної з галуном і розпущеної в кипячім борщи з червоних бураків; 
у тій красцї лежить сукно найдовше годину; в' тім часі треба його 

•часто й осторожио перевертати, а по годинї висушити.
Чорне сукно вироблює ся з мйцьки — вовни молодих овець, 

через що воно називав ся мицьков6\ такого сукна не треба кра
сити, воно лишить ся все одностайно чорне; уживають його особливо 
на сїраки для жінок.

Вовну із старих овець, яка в брунатнава, а сукно з неї ви- 
Фолюшоване рудаве, красять на чорно ось я к : Сухі та спілі стручки 
вилущеного бобу заварюють враз із зернятами сонїшника, брезілїею 
та вільховою корою; відвар зливають до боднї і кидають туди 
сукно на 3—4 добі, перевертаючи його з часта, після чого сушать 
на повітрі. Таке сукно не тратить гарної чорної барви, воно стає 
густїйше і трівалїйше, але в руках воно менче делікатне як миць- 
койе. Окрім сукна з перечістреної вовни роблять його ще із штиму, але 
таке сукно грубе, мягке і значно дешевше, так нпр. волосянки — штани 
з волося вовни перечістреної коштують 5 злр., а із штиму 2-50—3 злр.

З перечістреної вовни вирабляе челядь на малих варстатах 
для себе запаски, задля того красить вовняну пряжу на зелено,

на голубо.
пти (вепізіа Ііпсіогіа), яку су

та трохи потовченого галуну, варять у кваснім борщи з житнього 
їрису, або у сирватцї; відвар переціджують, заварюють на ново і ки
дають туди білу вовняну пряжу, де' вона за пів години стає жовта.

Черлену краску роблять двояким способом; або, як повисше 
згадано, з черчети, або з материнки і з листя дикої яблуні; вису
шену материнку і листе піхають у ступі і поливають водою аж 
зробить ся густе тїсто; се звязують у плахту, пригнітають каме
нем, через що витискають черлену краску, яку переварюють у борщи; 
саму-ж пряжу красять уперед на жовто, а відтак дають її до зга

додавши кори з дикої яблунї



даної кіпячої краски, де пряжа стоїть так довго, аж стане червоною; 
чим довше лишать її у тій червоній красці, тим червонїйша буде.

Голубу краску роблять ось я к : збирають сиклини молодого 
парубка в деревяну судину, де полишають їх, звичайно на печи 
у  теплім міеци, девять днів; скоро сиклини почнуть киснути (Фер
ментувати), додають до них трохи синього каменя і полишають ще 
на 3 дни у печи, через що творить ся амоново-мідяиий окис темно- 
голубої барви; до сего вкладають білу пряжу, де вона стоїть аж 
дістане бажану (яснїйшу чи темнїщу) голубу барву.

На аелбно красять пряжу тим способом, що кидають її уперед 
до жовтої краски, потім до синьої; в міру того, як довго пряжа 
в одній або другій красцї полежала, повстають ріжні відтіни зеле
ної к р а с к и . ______________

Шите. Гуцульська челядь уживав до шита ниток, які сама 
упряде; і полотно на шмате, і витки до шитя — грубі, тому груба 
й йигла до шитя і вухо у неї велике; до перехована йиглий слу
жить Иигдвник з дерева, кости або мосяжи, звичайно гарно випи
саний (див. обр. 70. З); перестаючи шити тйче шваля йиглу ш -  
лдм у клубок або у шите.

Полотно на шмате крав челядь звичайними нджицями, у яких 
в ручка, вйлицї, що обертають ся на чоп#, а в них вістрв з жв- 
лбм і  тйлє — тупий бік.

Сорочка Зложена з отсих куснів, названих від частини тіла, 
яку вкривають: пааухй, плбчі, пїдоплїче, п<іли, рукави  з цікаво 
морщеними дудами  і брацарбм, алтйцї — кусень під плечем у пах
вині, аби можна руки лекше підіймати у гору; з боків вшите Клйнв; 
довкола шиї я челядинська сорочка мори<4на — творить моршинб, 
а  мущинська постинана у клиицї, пришиті до прошивки — ковніра.

Поли челединської сорочки, одностайно широкі, сягають По* 
низше, а мущинської, у долинї ширші, повисше колїн.

У порквнйць в дві нагавщї, між які з заду вставлене клйнв, 
аби поркиницї у клубах були ширші, а з переду роздїлюв їх ко- 
чбрга — розпір; поркиницї придержув на клубах очк^р — пере
склений через очкурнйк — закочений і зшитий горішний край пор- 
киниць.

Занїм шваля зачне шити, полдвит (їазігувотггаб =» апзсЬІа^еп) 
уперед краї відповідних куснїв шматя довгими стїбами, після чого 
зшивав їх густими отїбами; аби полотно краями не торочило ея 
привертав (розгетекіце) вже зшиті краї до середини і пришивав їх 
до полотна, через що робить ся з таких країв руб4ц.

Нкпршиж до укр«1кеько-руоькоІ отшммШ, т. IV. І



Шмате перуть прйнником, що мав лопатку і фіст, після 
чого золять, переполїкують а висушивши навивають на тачівку — 
валок, і тачають маґлївнйцею, у якої в плечі, зуби  і фіст.

Окрашенем убраня займають ся швалї. „Лише тота дївка може 
стати доброю швалею, що піде у неділю рано шукати шв&льку — 
гувїнь мотиля Дюк сосновец (ЗрЬіпх ріпазігі); швалька мав два ріжки 
на голові, вона гарна на око, як писанка; коли шваля найде таку 
швальку, бере її в руки а шиючи (у неділю) будь яке полотеице, 
мав відкусити від живої швальки правий ріжок, і рівночасно шиючи 
так промовляти: „яка ти в мудра і віписана, аби і я така мудра була 
вішити і віпясати“ ; потім мав вона той ріжок в’їсти а лівий відру
бати на відлїв мізинним і великим пальцем і завити вго або зашити із 
чесником у попружку; чеснок хоронить від уроків а рожок від 
того, аби ніхто в шитю не перешкодив11, заневняла Настя Ковбчук.

Занїм опишу роди гуцульського іиитЛ, подач уперед для зро- 
ауміня деякі поясненя. І т а я : Полотнб в уткане з двох рядів ниток, 
які потріпують ся, а то з поздовжних, що творять основу і по
перечних : ткапА — про що близше при ткацтві. У густім полотні' 
прилягають ті нитки туго до себе, натомісць у рідшім в між ними 
малесенькі вічка, через які перепихав шваля иглу жвлом потягаючи 
за нею вовняну, шовкову або ліншну нитку, наволїчену через 
в$хо игли; у густім полотні мусить игла розсунути сумежні нитки 
полотна, аби утворити вічко. Сторона полотаа чи сукна, на якій 
видно вишитий взір, се прйвий бік, а противна сторона лївий б ік ; 
правим боком звернене шмате чи одежа на верх, а лівим до тіла; 
бік полотна, звернений при шитю до швалї, називав ся долїшниії, 
а тот від неї горішний; на право і лїво мав тканина кінцї.

Як шваля перетягне иглу з ниткою через одно, а потім через 
друге вічко, завначув нитка один стїб (у Бойків: сціб, на Укр. сті- 
бок) *, він може бути прботий, скісний або $вислий (прямовисний), 
а іти може ліворуч або праворуч ; стїб є тоді поворотний <=» ідб 
у  тріть, як,веде у прост противнім напрямі від попередного стїбу.

Шваля зачинає вишивати полотно від правої до лївої руки.
Стїби, що ідуть в певнім Порядку по собі, поверх сталого 

числа ниток тканини, творять шиті; воно може бути біле, зроблене 
білою ниткою, або чічкФге, зроблене крашеною волїчкою, або. таким 
шовком, купленими у краму.

Обр. 101 і 102 показують 12 родів техніки гуцульського шитя, 
які удалось минї зібрати. Для лекшого зрозуміня техніки дібрана 
умисне рідка тканина.з виразними вічками і груба нитка; образки 
аід А показують правий бік, а під В  лївий бік шитя ; у вождім
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шнію полишена нгда з ниткою, аби показати стїби, а надто декуди 
і положеня нгли, або швал&ної внтки; вистаючі кінцї ниток вка
зують де розпочате, або скінчене шите.
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101. Способи гуцульського ШИТЯ. А. правий бік. В. лівий бік. £1. Прошите; 
2. Плетений шнурок; & Хрестики; 4. Шетїаки; 5. Обиегиця; 6. Шитий шнурок;

7. Цирка.
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Подаю тут короткі пояснена техніки родів гуцульського шитя; 
при них додаю і німецькі назви, які подала мені з ласки своєї Вп. 
Пані Люіза Шінерер, учителька ц. к. Фахової школи жіночих робіт 
у Відні', — та вказівки що до техніки тих родів шитя. Образки 
101 і 102 представляють роди гуцульського шитя ось в якім порядку:

Обр. 101.! 1. Прбшитв (ЗІеррзІісЬНпіе) виконує шваля корот
кими, густими, поворотними стїбами. На грубій тканинї відчислює 
вона для кождого стїбу те саме число вічок; у тонкій тканинї 
„мав шваля міру в оцї", куди повести иглою, аби шите було рівне.

Обр. 101. 2. Шнурок плетений (сіег ЗііеМісЬ). Шваля робить 
голкою на правім боцї один укісний стїб в перед а на лївім боцї один 
поворотний простий стїб, причім нитка лежить усе по правім боцї игли.

Обр. 101. 3. Хрестики =  вічка (йегКгеигзІісЬ). Шваля виконує 
в перекутнім напрямі через стале число ниток полотна по два скісні 
стїби на вхрест; ті стїби веде вона що раз дальше у вічка так, що 
з лївого боку виходять два рівнобіжні стїби.

Обр. 101. 4. Плетїнкй (Діє КгеиігпаМ) робить ся на правім боцї 
виконуючи иглою від правої руки до лівої у гору поверх сталого 
числа ниток один скісний стїб, потім від правої до лївої у долину 
поверх такого самого числа ниток другий скісний стїб, причім робить 
голка на лївім боцї прості поворотні стїби.

Обр. 101. 5. ббмітка (Бег ЕевІопвіісЬ =  ЗсЬИп^зІісЬ). Шваля 
ловить иглою край тканини ведучи иглу від лївої до правої так, що 
волічка лишає ся все під иглою, а коли щваля иглу витягне, творить 
волїчка ключку.

Обр. 101. 6. Ключки (Ваз £ез1іскіе ЗсЬпйгсЬеп). Шваля веде 
голку скісно у полотно так, аби нитка, від лївої до правої руки 
у ключку зложена, ішла поверх игли. З лївого боку робить игла 
лише скісні стїби. Таке шите виконує шваля або по сталому числу 
вічок або „на око".

Обр. 101. 7. Цйрка (БигсЬЬіисЬ іп рипіо Іігаіо-ТесЬпік). Аби 
зробити цирку, витягає шваля в один бік партиямн по 2, Б нитці по
лотна, після чого обмотує решту ниток або вяже їх звичайно білою 
ниткою, рідко коли барвною волічкою, у взори, уживаючи, до того 
ріжнородних стїбів. Образок 101. 7 представляв звичайну вузку царку, 
на яку витягнено з тканиви по дві, а полишено між ними три 
нитцї. Дальшу -роботу зачинав (у тім образку) простий стїб від лївої 
до правої, на правім боцї поверх чотирох ниток у 4-ге вічко, 
звідси на лївім боцї скісним стїбом від правої до лївої у четверте 
вічко на правий бік, тут дальше простим стїбом від лївої до пра
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вої у четверте вічко, лївнм боком окісним сгібо» у четверте вічко 
а на правім боцї а долинн у гору, після чого іде »нов один скісний 
а другий простий увиелий стїб і £  Д.

ІУ$. Способи гуцульського шитя. А. праввй бік. В, л'івяй бік.. В. Решітки» 
2. Кіекв; 10. Сосні не»; 11. Нізіне; 12. Нівіве у сгрігь.



Коли держати ся докладно описаного порядку стїбів, то вийдв\ 
ва лівіш боці хрестикове шите (обр. 101. 3).

Обр. 102. 8. Решітнії (ОказІісЬ). Се шите виконує шваля двоиа 
наворотйми відчисляючи все те саме число вічок. Перший раз а) веде 
вона ш  правій боці увислї а на лівій прості рівнобіжні стїби; 
Ь) дійшовши так до кінця тканини навертав на правім боцї вглой» 
ведучи і! по під і поза увиолий стїб тав, аби иглй, ведена на право 
по -від увислий стїб, виходила наМ во від него а відси, ведена на 
ліво по під дальший увислий стїб, виходила з під него н і право.

Сей спосіб шитя звісний на заході Европи лише з староґер- 
манських вишивок, куда вів певно взятий з наших вишивок, як се 
вказув навва его ОІшіісК (око =* вічко), що відповідає решіткам, 
які задержали са досн у  нашого народу.

Обр. 102. 9. Кіскй (ЗІауізсЬег 2ор&іісЬ) зачинав шваля на правіш 
боцї окісним стїбом від лївої до правої у гору поверх четвертої нитки, 
потій веде иглу лівим боком увисло через четверте вічко на правий 
бік, переводить її потім перехрещуючи попередний скісний стїб від 
правої до лївої скісно у гору у  осьме вічко на лївий бік, робить 
тут увиолий стїб з гори у  долину у четверте вічко а виходячи иглою 
знов на правий бік виковує від лївої до правої скісний стїб через 
осьме вічко на лівий бік, а тут увисло через четверте вічко на 
правий бік і в осьме вічко скісний сгїб і т. д. і:

Таким шитем творить ся на правім боцї кіска, коли тим 
часом лївий бік показує по 2 при собі лежачі увислі стїби поверх 
чотирох ниток полотна.

Кіски і плетїгіки (обр. 101. 4) дуже подібні^ нераз можна,їх 
пізнати дж з лївого .боку, де кіски мають подвійні увислі стїби а пле
тінка два прошита (обр. 101. 1).

Обр. 102. 10. Соснівка (веШеіІІег ХорГвіісЬ). Се двобічне шите. 
Уперед робить шваля в один бік на правім і лївім боцї скісні стїби 
поверх означеного числа ниток полотна поступаючи по кождім стїбу 
і на правім і  на лївім боцї о одно вічко дальше. Другий бік соснівки 
.робить вона так само, тільки веде стїби противно, як при перщім боцї.

Обр. 102. 11. ШаінІ (КаіЬешзсЬег РІаШіісЬ т і ї  УогеІісЬеп); 
воно робить ся скісними стїоаміГведеними поверх одної поздовжної 
нитки основи то в гору то в долину на перед у стало означене вічко, 
(у 3-є, 4-е або 6-е), від чого стїби будуть коротші або довші, але усе 
мало скісні, бо переходять скосом лише поверх одної поздовжної 
нитки. Ва обр. 11., який Показує таке шите, виконане воно через дві 
поздовжні нитці основи а то на те, аби ліпше показати спосіб шитя. 
Скісні стїби, які дають взір — довгі, вони йдуть усї правим боком
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полотна, а на лівім боці видно лише короткі стїби; поміж їх ря
дами видно одну нитку (тут .дві) полотна, поверх якої не перехо
дять стїби.

Обр. 102. 12. Ніеіпб у  стріть (КиІЬепіасЬег РІаІізІісЬ* т і ї  Кйск- 
зІісЬеп) ріжнить ся від попередного тим, що стїби не йдуть наперед, 
але у стріть; на лівім боці тканини переходять вони лише поверх 
одної, а найбільше двох ниток оеновн. І се шите виконує шваля поверх 
сталого числа ниток основи окісними стїбами то в гору то в до
лину. Як в часі шитя не хоче шваля обертати полотна, то лишає 
волічку усе по правік •боці игли.

Оба шитя (11 і 12), називають ся від того нівіне, бо шваля 
шив з «мед полївім боцї, а  взір виходить на правім боцї полотна.

Німецьку назву КиїЬепізсЬег РІаІізІісЬ. надала пані Шінерер 
тцм обом родам шитя, бо пізнала іх аж зі взорів, які я їй післав; 
се шите звісне лише руським швалям.

Комбінуючи наведені роди шитя, добираючи надто черленої, 
жовтої, зеленої, голубої або чорної волічки чи шовку для кождого 
роду шитя або для певних піль тканини, призначеної на вишите, 
виводить шваля уадри ; узорів удалось минї зібрати в Гуцульщинї 
більш 200'; тут подаю деякі на хромолітографічній таблиці IV і иа 
обр. 103; виконанім по «отоґрафічним знимкам з оригіналів*). Кождий 
з тих узорів має свою назву, яві по більшій чаетинї схожі з на
звами вибивок, уживаних на Покутю.

Такими і подібними узорами украшають швалї: сорочки, пере
мітав, Фустки, сердаки, холошнї й онучі.

Мущинську сорочку обшивають „до округи полий11, на дудах, 
надто краєм пазух звичайною циркою (обр. 101, 7.), декуди шитим 
(обр. 101, в.) або плетеним шнурком (обр. 101, 2.).

Челядинську сорочку украшають циркою (обр. 101. 7., таб. 
II. в. 7.) краями пазух, а мережкою (комбінация цирки з иньшим 
шитвм, звичайно решітками таб. IV. І. 6.) або чічкатим шитем (таб. 
IV. І. 2 —4., II. 5.) пл4чики —» горішню і зверхню частину рукавів, 
що Спадав в плеча на рамя; задля украшеня плечиків вишивають 
швалї відповідні куснї полотна, потому вставляють їх — пришивають 
до плечиків, відви ті кусні називають ся ^ставками (гл. обр. 63, 76).

Над білям Черемошем і декуди інде вишивають цілу зверхню 
сторону рукавів, які від того називають ся писані (гл. обр. 71, 
77 і 82).

*) Ті орвііами, а* і наші взори гуцульського шита, *  тепер власаоотви 
„Кмобу Руеанож® у Львові.
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На перемітцї украшають чічкатим шитем лише цйби — зви
саючі кінці (гл. обр. 75, 79 і 81); вишиті частини яеремітки нази
вають ся ваббри; надто обшивають краї цибів обміткою (обр. 101.5).

Шт ШШ ШШ *хукжШтжжЖжЯ . :

#

103. Вворн гуцульського шнтя,

Брацарг, краї дудів пришитих до моршеня (таб. IV. 1.) 
рукава, обшивають також обміткою. Брацарами сягають рукави аж 
до живчика (Рик).
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Сердаки (таб. II. стор. 128) украшають обміткою (обр, 101, 5) 
довкруги, а холошнї на долішній частині' ногавиць, які завертають 
поверх холяв, надто і частину онуч, що, оповивши стопи, огортають 
ноги повисше кісток, творячи там холявки (таб. І. титулова).

ІІобіч обмітки кладе шваля на холошнах і онучах звичайно 
ще решітки (обр. 102. 8), добираючи до черленого сукна жовтої 
і зеленої а до чорного черленої і жовтої краски.

Подам тут еще поясненя до табл. IV .:
І. 1. а) і II. 1. а ): д$ди рукавів; у  першої брацар (с) обме

тений (обр. 101. б) а дуди вишиті чічкато хрестиками (обр. 101.3); 
у другої (II. 1), брацар (с) не обметений, а дуди прикрашені, решіт
ками (обр. 102 а) і прошитем (обр. 101. 1); під дудами морштб 
(Ь), яким дуди сполучені з рукавами.

І. 2—6 узори, якими швалї украшають вуставки.
2—4 виконані хрестиками (обр. 101. 3), і перешитї плетеним 

шнурком (обр. 101. 2), плетінкою (обр. 101. 4), шитим шнурком 
(обр. 101. 6).

I. 6. Мербжка: комбінация решіток, кісок і цирки.
II. 2, 3, 4, 6 і 7 узори, якими швалї украшають дуди челя

динських рукавів: 2. ріжкаті, виконані решітками (обр. 102. 8) 
а обведені прошитем (обр. 101. 1); 3. ш$ті, ймибінация 'решіток 
(обр. 102. 8) шитого шнурка (обр. 101. 6), по середині' плетінка 
(обр. 101. 4 ); 4. головчасті, комбінация решіток (обр. 102. 8), 
кісок (обр. 102. .9) а по середині цирка (обр. 101. 7).

II. 5. ву ставка, виконана нїзіним щитвм у стріть (обр, 102. 12) 
і плетеними шнурками.

II. 6, 7. Мережки на дуди; комбінациї решітки; кісок і цирки.

Олї£. Сїмя і зерно лену сушать у печи, а пересіявши до чиста, 
піхають у ступі на муку. До піханя уживають двояких ступ: но■ 
жіндї і походючої.

Ножіна сті/па (обр. 104) складав ся з колбди, в якій видов
бана 6ма\ дно ями покрите капою — зеЛїзною бляхою; в колоду 
запущені і прибиті до неї дві підвйлинї, підперті на лабках і сцї- 
плені попругою ; коло лабок ходить у підвалинах вал з клюпачбм; 
на кінци клюпача запущена клюпа, покрита зі споду зелїзним по
столом. По середині підвалини уміщений ручник ; хто піхае, дер
жить ся его руками, став одною ногою повисше а  другою понизше 
вала, підносячи клюпач у гору; скоро пустить клюпач у долину, 
паде клюпа у  колоду, , де піхае сімя.

Магераяш до укр*Іжсь*о-руоької епоаюШ , т. IV. З



104. Нозвіна етупа. 1. колода, в нїйяма: 8 підвалини; 
і  лабки; 5. попруга: 6. вал; 7. клюпач; 8. клюна; 

9. ручник.

Походюча =  прохідна ступа (обр. 105) зложена з колоди 
з видовбаною ямрю; у колоді уставлений вр4м з двох у колоду 
прямовисно запущених чотирогранних стовпів і з двох рівнобіжних

позеашх правил, ви
шнього і нижнього; 
через чотирогранні 
дїри, видовбані в обох 
правилах, ходить чо- 
тирогранний макогін; 
він у долині стіжко- 
вато стесаний і зі 
споду прикритий зе- 
лїзним постолОм, а 
у горішнім кінци за
кінчений широкою го
ловою ; у горішнє 
правило запущені по

земо дві жвбкй, посеред яких обертав ся вал з колісцем, вижо
лобленим на обводї; в один бік колоди запущені два сильні піднОжя

з лабками; на кінцях піднож хо
дить вал а посеред него запущений 
ст$патень; до другого кінця оту- 
патня присиленяй шнурок, що іде 
відси горі, дальше жолобом колісцяти 
у долину до долішньої частини ма
когона, де вія привязаний до влюка. 
Піхаючи треба тиснути ступатень 
у долину, тодї підтягав він шнуром 
макогін у гору; як пустимо ступа
тень, спадав макогін на зерно і пі- 
хав вго на муку.

Першу муку з піханя пересі
вають ситом відкидаючи луску зерна,

105. Походюча стуна. 1. Колода; п| сла ^ Г О  піхають її другий раз, 
2. стовп; В. вижне, 4. вишне правию; аби аж 8М0КЛ& — ЗВОХЧІЛа; ТОТу

П д в Ц  Тальки8; МУКУ с“^ я т ь  у корито і до-
11. кал; 12. ступатень; 13. швур, ЩО ДаВШП ДО НЄЇ трохи  ТЄПЛ01 ВОДИ, 
перехсд^  рівцем В ок^колісцети, мнуть •- руКами т а к  довго, а ж  буде

з неї крізь пальці виходити олій, яв 
здушити її в руцї. Так перемняту муку дають на, плиту у малу 
нічку, яка поставлена зараз коло олїйнвцї; тоту плиту обмащують

190



по краях, аби мука з неї не опадала, бо її треба все мішати. На 
тій пічці пряжить ся мука (яку треба все мішати) так довго, аж 
буде дуже горяча, але не сьиів аашкруміти — перепалити ся; 
горячу муку 
згортають че
рез фіртку, 
зроблену у бе- 
р е з ї  ПЛИТИ, у 

волосбвий 
кап з  ґоґбв- 
ником—шер
стяним остро 

закінченим 
мішочком із 4 
кляпами, пі
сля чого /За
кидають кля
пи того капа 

одну верх 
другої і вкла

дають так 
зложений кап

106. Олїйавца 
вило; 5. скраклі;

якої
, придержу-

1. колода; 2. цівка; 3. стовпи; 4  пра- 
6. окраввяни; 7. тараня; 8. стріла в аа- 

яцеи; 9 і 10. «лава; И.няека.
яму олїйпщ ї прикриваючи кап денцбм.
(обр. 106 і 107) зложена з колбди, посеред 

видовбана дїра .з цівкою \ колода аавяаапа в 
ваних у горі пра
вилом ; на вистМт 
ючих кінцях пра

вила запущені 
скраклі — кусні 
стесаного дерева, 
що можуть сво- 
бідво в чопах по
вертати ся ; в до
лішнім скраклі е 
скракнйк загоще
ний цїпко у та- 
рй н \ по середині 
стовпів уміщена 
рівнобіжно до пра
вил стрілй, що
Ложе свобідно ходити у стовпах ; під стрілою в айяц.
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Аби такою олійницею бити олїй, треба двоє людий; оба разом 
підносять тарани у гору і пускають їх з силою; тарани падуть 
на клини, вбивають їх у стовпи, а тим самим тиснуть стрілу з за
йцем у долину; заяц тисне на кап, через що стікав видушений олій 
цівкою у підлоясену миску. Се, що лишить ся у капу з муки після 
витиененя олію, називав ся м акух ; з сїмяного макуха ютовять 
для себе кашу, дають еге до пирогів або з солею коровам, аби да
вали ліпшого Молока на сметану; лїнений макух розлускають во
дою і дають свиням та телятам.

Копані. У добре вигноєнім городї копають підмети — грядки, 
городником, .де садять всяку городбвнну а найбільше бурьйшку 
=  р іп у  (бульбу), капусту, кукурудзу. Городнйк має деревяний 
фіст =£= держівнб і зелїзну лопйтку з лійкою, в яку вправлене 
держівно; колиж лопатка деревяна, то оковують її зелїзним постолом. 
Коли прийде на се час, підгортають городовину (бурьйшку) ейпою ; 
сапа має деревяне держівнб =  фіст, вправлене в зелїзне вухо, 
що вистав з плоскої зелїзної жмені.

За роботу у городї платять челядин! по 20—30 кр. за дЯину.

Оран& Хоч по віруваням Гуцулів гріх землю пороти, то 
всеж таки беруть ся вони що раз більше до ораня, присиособлю- 
ючи до того місця, положені коло хат і звернені до полудня.

Абн-ж відвернути від себе усе лихо, яке може спасти за зга
даний гріх, уживають проти того чарів. І т а к : не вільно зачинати 
орати анї у вівторок, анї у суботу, анї у новий місяця; того дня, 
коли хоче ґазда розпочати оране, іде він перед сходом сонця до 
девяти чужих городів, бере з них по трохи землі' і примовляв: „Що 
на тобі сї родило, нїчьо на тобі не лишвю, лише саме билб; зчере- 
довую тебе, переношу собі у свій город*. Як прийде у свій город, 
розсівав на нїм тоту землю, після чого бере хліб у руки, прикла
дав хлїб до голови собі, коневи чи волам, тай каж е: „Декувати 
Господови, шо допоміг діждати цего хлїба їсти, так Господи допо
можи цего діждати, шо на него орю*. Китичку зроблену з чеснику 
і волічки запихав у першу дїрку придолоба, зараз потім намочить 
собі у руку і бризкав сиклинами по худобі, аби її ніхто не урік, 
„бо при плугови найборше зробит сї шкода якас, то худобі то 
плугови*. Таке віруванв походить по части з трудного каменистого 
терену, по части відси, що Гуцули невміють обходити ся з плугом.
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Дуже зле на поле і на сївбиНу, як на поли « гадина, тому 
треба її доконче перед оранем зчарувати. Тож як ґазда узрить на 
своїй поли перший раз гадину на Благовіщене,і то іде у сирий ліс 
(не сухий), бере фої, що нападала на землю, і тикав її собі в литки 
попід волосе у зістріть з долини, і так іде на чуже поле, легонько 
ступаючи, аби не губив фою з  н іг ; там тупне 2 рази ногою так, 
абн уся фоя упала, — „тогди буде вся гадь там тримати ся, а  на 
его поли не буде через цїлий рік нї одна!"

Плуг везуть із дому на поле на бендюхйх — двох під острим 
кутом збитих колесах, на яких плуг спочивав, не досягаючи землї ; 
прйдолоб плуга причіплений капникдм до колїснйцьг, до нридо- 
лоба пришрубований ніж, який рубає землю просто у спід; за но
жем підтинав землю зі споду зелїзний постіл і кидавшії- на плече 
деревяної полйцї, до якої постіл пришрубований, від полиці ідуть 
до гори дві деревяні чепйги; підчас ораня перевертав полиця землю 

«.морогбм — травою, у спід, а гливою на верх; земля так перевер
нена називав ся кйцка. '

Плуг тягне квглб — пара коний у шлиях, або пара биків 
у  єрмг (обр. 108); горішня частина ярма, що іде по карку воді в, 
се плечі, а долішня під шйвю 
підгбрниця; плече і підгорницю 
вяжуть нерухомо два смикй; 
абн шия вола не віхоаила ся, то 
заткнвні у дїри в кінцях плеча 
і підгорянці ааніаки; по сере
дині плеча в живец — зелїзне 
колїсце, або рбакрут — колїсце 
з пареного прутя, через яке 
переходить ві4 =  квж коліс
ниць (воза, саний); абн живець 
не схопив ся з тяжи, придержує
его притикйч (клин), встромлений через живец і віє.

До ораня стає все двоє людий; одно, звичайно челядина, веде 
за поводи коня чи воли, а ґазда, плугаТйр, держить чепйги плуга 
у руках; де терен убічний, там рачкує за плугом єіце й хлопець, 
що відвертав підтяту кицку, бо вона хоче назад повалити ся туди, 
з відки її підтяв плуг, морогом у гору.

З таким трудом з’оране поле засівають Гуцули житом, вівсом, 
ячменем, після чого шкорбдв єго бороною; борона мав два довші 
крайні і два коротші середущі хребетники; в поперек хребетників

108. Ярио =  ярем. 1. нлече;_ 2. підгор- 
нидя; 3. смики; 4. заяізки; 5. живец.
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переходять шість тонших 4стиків; там, де еетики перехрещують ся 
з хребетниками, задовбані через них обох зелїзні чопи.

Скоро ДІйд4 збіже, жнуть его серпами,. вяжуть перевбелами 
у снопи і кладуть у копії, аби сї влежало; по 2 -  Я днях скла
дають снопи з кіп у кладні; на кладню вбивають у землю острев$ 
потому кладуть по при остреву 4 снопи — пнї, гузарами у спід 
(шторцом), при чім загинають колос пнїв до островвницї, аби 
снопи хрестйчні, які накладені поверх пнїв у хрест, не ломили 
колося пнїв; у кладню іде 15—20 снопів; аби снопи у кладни не 
перемакали, укривають її шапкою — себ-то гузарем снопа у гору, 
а розчепіреним колосом у долину, поверх чого спливав вода, як 
по стрісі. У кладнях стоїть збіже доти, аж висхне добре, потому 
звозять его до дому, складають у криті обороги або на пбдену — 
підвисшеню з каміия укритого товсто сучвм та соломою; обороги 
прикривають зверха соломою або сїном.

Збіже вимолочують звичайно в осени на голоморбжю — за
мерзлій землі', ціпами, у яких частина грубша, довша, рівна, 
гладка, яку в руках держать, називав ся цїпйвно, а друга частина, 
якою бють по збіжю, бйлень; билень причіплений до цїпивна в#го~ 
ловом, з двох шкіряних вилиць, счіплейих рухомо ремінникбм — 
ремінцем; у вилицї заходять кінцями ціпивно і билень; вони при* 
вязані шнурочком, аби не вихопили ся.

До загрібуваня служать граблї, в яких в держівнб, з грубшого 
кінця розколене у розкіп] розкіл іде у чотирограниий вафбк, в який 
повбивані прямовисно рівці, деревяні зубці. 4

До відгортаня збіжа служить лопйта, а до віяня подібна до 
неї, лише з коротшим держівном, віячка.

У кого в більше збіжа, той мав до чищеня куплений м^мнбк.
В часі робіт у городї чи в поли не вільно переступити через 

який небудь зваряд, уживаний при тій роботі', бо сївбину вибв 
град, або зібв плбва, або з’їдять миши.

При роботі в городї або в поли не можна нічого їсти, бо птаха 
з’їла би сївбин$.

Проти птахів кладуть по городах бпуди, деркачі або млинці.
На бпуди  ставлять хрест із патиків, надївають на него фе- 

л4ґу  — подертий сердак, або сорочку, і вкривають старою кре- 
саиею.

Деркйч (обр. 109) зложений з двох дощечок споєних з одного 
боку і по вередиш двома пальками, а з другого боку карбованим 
валком з фостом, що обертДв ся легко у дощийках; до валка при-
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тикав кінцем еластичний прутик або така до- 
щинка, що перебігав через два паяйся; дер
кач заткневий фостом у землю; вітер обертав 
деркачем, причім прутик скаче з одного карба 
на другий, через що деркач тарахтотить сильно 
і тим відстрашує воробцї і. т. і. Деркачів ста
влять по-дальше від дороги, бо від тарахко- 
таня полохають ся конї.

Млинці, се дві під простим кутом збиті 
дощпнви, що обертають ся за подувом вітру 
около поземої оси, яка переходить через місце 
сповня; вісь заложена на високім патику.

109. Деркач. 1. пммш; 
3. карбованій вмок; 

В. фіст.

До збираня афин служить гре
бінка в  решітна (обр, 110), у якої в 
грбЬінь з фостом, обложений обручім. 110. Гребінка. 1. гребінь; 

2. фївт; 3. обруч.
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2. Сінокоси.

їно робить гуцул на царинках, на 
поли і на кішнйци.

Царинка се сіножать коло хати, 
на яку вивозить гуцул богато гною, 
через що і трава на нїй найкраоша; 
на царинцї пасе ся худоба дбпіана, 
до св. недїлї; а про те буде на нїй 
сіно, бо вона гнійна; сїн& з царинок 
не високі, тому і звуть їх дрібнички.

Поле, далеко від ґаздівської хати, 
у верхах гір того села, в якім живе 
ґазда, воно не гновне; на поли па
суть лише до Юрія (3/5 н. ст.).

Кішнйця се частина полонини 
у верхах незамешкалих гір, призна
чена на сїно; вона загороджена, аби 
нїхто не пас на нїй.

Коло хати в ще пастівнйк, на якім літують свинї, а надто 
толбка, власність громади, в місцях каменистих, мочароватих, де 
гляба (годі) косити сїно; на толоці пасуть конї, вівці, маржина, 
як вернуть із полонин.

До роботи коло сіна треба косй, греблгв і вилйй ; до коса треба 
к$шки з брусом, бйбки, клевця і мусака.

111. Прятане сїна у стіг.
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112. І. Коса. 1. полотно; 2. прут; 
3. волос; 4. жело; 6. вістрв; 5. пвтка 
а пупцем (тут аакритий); 7. перстіпь; 
8. кісв; 9. ручка; 10. руводаввив. 
II. Кушва, в ній брус. 111. Вабка, 
на бабчври 2. XV. Греблї. 1. дер- 
ягівно; 2. ровкіп; 3. вааок з зубцями. 

V. Вили. 1. дериівно; 2. роги.

Коса (обр. 112. І.) має дві частині: зелїзну — коса, і дере- 
вану — кіс4; широка бляха коси називав ся полотно а хребет 
его прут ; кінцева частина’коло пйска коси називав ся колос, а за- 
острений бік жвлб; з ширшого 
кінця мав коса пвтку з пупцем; 
нятку прикладав са до горішньої ча
стини кісати, в акім в бмка на пу- 
пец; патку придержує до кісяти 
насунений зелїзний п&рстїнь, а верх 
того ще зелїзна заківка і дереваний 
пасклйн (клинок). Кісй — деревяне, 
так за довге, аби сагало косареви 
від землі аж під паху, має по. сере
дині просту р уч к у ; другий конець 
кісяти гладко оброблений називає ся 
руко дачник; є й такі кісята, що 
замісць рукодавника мають другу 
закривлену ручку — калічку, устав
лену під простим кутом до поперед
ньої ручки. Підчас кошіня бере ко-
сарь просту ручку управу руку, а рукодавник або калїчку у ліву.

Кутка (обр. 112* II.) се деревяний, вижолоблений стятий сті
жок з вухом до зачіпленя за черес; в кушку вкладав косар брус, 
яким острить косу, і мусйк — кусень виточеної крицї; як вухо кушки 
відорве ся, то кажуть: вухо учбхло сї. Се злий знак, особливо для 
парубків; таким проповідають, що повйхнула твоя дївка ногу або 
учбхла сі дорога до дівки.

Вабка (обр. 112. III.) мав бабчбр — деревяний затесаний ф іс т  
з вухом (до завішена) і бйбку — зелїзне маленьке ковало устромлене 
туго у бабчарй; уткнувши бабчар у землю, клепле косарь косу 
клевцем на бабцї, а мусаком правит (рівнав) жало коси, аби 
добре і легко рубала:

Греблі (обр. 112. IV.) зложені з держівна і греблів; грубший 
Конець держівна розколений на половину у розкіп, а сей іде у дві 
дїри валка, на якім повбивані прямовисно рівні деревяні зубці.

Вили  (обр. 112. У.) є зелїзні або деревййні; держівнб одних 
і других деревяне; деревані вили закінчені двома ріжками, дер- 
жівио у зелїзних вилий називав ся сулб, воно входить у зелїзну 
тулію (лїйку), від якої розходять ся чотири трохи вигнені тонкі 
зелїзні ріжгей.

Натерпиж до ухраїксьхо-руоької «ноліоШ , і . IV. 4
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На перегною — згноєній земли, роблять сїно два рази до року: 
раз на Івана — сїно Івстїшне, воно довге, тверде, другий раз 
в осени — отйву, вона маленька, мягка. Іванїшного сїна дають зимою 
на басар$нок — до подою, бо від него припускає корова пильно 
молоко; отавою годують телята, ягнята, кізлята; вони учить ся на 
отаві їсти, бо отава мягка, солодка.

На сухім  (негновнім) иолн, або у полонянах на кішнйци, 
роблять сїно лише раз у рік, аж воно виросте велике, себ то диіж 
Богородицяши.

Скошене сїно се поліг; воно не може висихати валами на 
земли, бо у горах часті дощі, воно би від землі випріло, тому ки
дають его ще мокрим на остров4ницї — 2—3 метри високі смереки 
з сучем лише з дрібнїщого обчімханим; на тім сучю затримує ся 
оїио, лежить лехко, вітер може його продувати, черев що воно про
сихав, після того скидають його у копйцї, де воно висихав цілком; 
з копиць зносять сухе сїно на иосйльинтх — двох довгих друч- 
ках, до стога до стч/ямя на вйму. Аби поставити стіг, затикають 
у землю остреву — 6—7 сяжінь довгий гладкий вершбр смереки. 
Забиваючи остреву у землю перевязують її сіном, бо голу гляба 
лишити, а до перевязаної не мав Юда ніякого права, а як би не 
неревязав, то може вихор сїно ухопити, або грім его спалити.

До окола затканої острени кладуть пбдвну з каміня, вориня, 
сучя і т. і. аби сїно не лежало на земли, і від неї не пріло ; ко- 
пицї кладе челядина (обр. 111), вона до того май сохтівніща =  при- 
кладніща, а мущини косять, обертають, громадять, загрібають па
волоки (дороги, якими сїно носять і де воно губить ся), та мечуть 
вилами у стоги, де челядина держачись острови ловить сіно гра
блями, розправве руками і придоптуе ногами. Аби вітер сїно не 
почбв (аби вершок не здоймив), сукають колАч із  сїна (довге 
перевесло), а челядина, що стоїть на вершку стога, намйкав (намо
туй) той колач на вершок остреви, що вистав із стога, і надоптув 
його добре; той колач хоронить і від того, аби.дощ не начурів по 
при остреву у сїно.

Як стіг готовий, иерекидують через него линву; з одного боку 
стога держать лйнву мущини, а челядина спускав ся по нїй другим 
боком у низ; прикладають також до стога гладку носйльинку а челя
дина зоував ся по ній у долину; дівки скачуть на бік, опираючись 
на носйльинку.

Аби маржина не розтягала сїна із стога, огороджують его 
оплдтом з вориня (обр. 113). ,
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113 Ооліт. 1. пліт; а) 
коди. Ь) ворине; 2. стіг.

Через зиму осїдав ся сїво під тягарем снїгу і дощу так, що 
острева стирчить далеко горі над стогом; такого сїна годї уми
кати, треба его рубати пилою.

Сіно носять із стогів до дому або на поле, 
де маржина зимує, у петельках, цапарах  і 
ключах.

Петельки се довгі грубі шнури зложені 
у петлю, якою накладане сїно стягають і по 
через плече закидають. Ними носять нараз не- 
богато сїна і то лише з стогів, які стоять близько 
місць, де зимує маржина.

До дальшого ношіня служить цапйр 
і ключ.

Цапар (обр. 114) се коло півтора метра довгий вершак 
смерічки, з якого обтісують гладко усї верстви сучя, полишаючи 
лише одну при грубшім кінци; тонший конець — шііиар, застругу
ють пласко; набравши сїна плйстами іі стога, накладають пласти 
через шинар кілько треба тай проти чоловіка (сили его). прити
скають сильно ногами, аби пристало до верстви сучя, рбзкіпом (па
тиком у середині розколеним), 
аж він заскочить у заруб  иш- 
наря; обминавши сїно довкола, 
перекидають цапар через плече, 
на яке він вистаючою части
ною шииаря опирав ся а сїно 
держать верства сучя і плечі 
чоловіка.

Ключ се значно більший 
цапар, в якім, коли вже сїно 
наложене пластами і придавлене 
розкопом, ідуть по під кінці роз- 
копа, два патики — наріжники, 
а по під кінцї тих двох другі 
наріжники, так що з надвіря 
тримав сїно верства сучя, а від 
плеча чоловіка простокутник 
утворений з наріжників, що заложені поверх сїна краями пластів. 
Ті наріжники не дозволяють, аби пласти сїна хилили ся над го
лову, та аби їх вітер з боків розправляв. З сїном у ключі наложе
ній (обр. 115) можна переходити хоть куди, воно дуже туго держить 
ся, з него не витрясе ся дорогою анї стебельце, хоть сїна тілько
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114. Цапар. 1. кальбуни; 2. шиняр; 
3. роакіп.



115. Гуцу< несе сїао ключем.

наложено, що чоловік угинав ся під 
тягарем. Ключами носять сїно з да
лека до місць, де зимув маржина.

Сіно дають маржииї на дсівани — 
місци, де його скидають — а тйршу, 
те, що не їсть маржина, загрібають 
і стелять під ківиі корови, а звідси 
скидують у  гній.

За кошінє платять косареви 
(против пори і робітника) по ЗО, 40 
і 50 кр. на ґаздівськім харчи, а по 
50, 60 і 80 кр.-'1 на косарськім харчи. 
Челядинї за громажінв по 20 25 
кр. на ґаздівськім харчи, а по 30—35 
на своїм хлїб$.

■4»
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3. Бутини. Сплавачка.

б^тинах — лїсах призначених на зру
би, рубають старе дерево, що має ли
ше у вершку суче, а понизше воно 
гладке. Властитель такого лїса наймав 
собі айвідцю — чоловіка, який би усю 
роботу у лїсї на себе перебрав; за- 
відця годить собі леґінїв — Гуцулів, 
що можуть вже у бутинах робити, 
або на денькй, тодї платить їм проти 
робітника по 1*20—1*50 зр. а слаб
шим по 80 90 кр. за днину, або на 
сикман — гурт, на цілий час ро
боти, або від штуки зрубаного дерева.

До веденя ревашів — рахунків, 
хто, кілько днїв, кілько дерева і пр. 
зрубав, назначують собі легінї: р у -  
блінника, який на шкаббршх (трі

сках), осібних для кождого робітника, зарублюе ножиком відповідні 
знаки, що служать до обчислювана. Про ті реваші подам близше 
при полонинах.

Угоджені леґінї кладуть собі у лїсї на осїнь лубйинкй а на 
зиму колйби. '

На лубйиж у бють у землю і  сохи, вяжуть їх у горі кілем 
а верх того вкривають лубем, яке привалюють камінвм, аби вітер 
лубя не зірвав. Боки лубянки вкривають лубем лише від заходу 
і півноче, два другі боки лишають отверті. Під лубянкою настелять 
сучя з ф о є ю , моху і на тім сплять; перед лубянкою горить ватра,
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118. Гуцули підрізують сиереку.



117. Водвба.

у якій варять їсти,' сушать-лудинв, а вечерами гуторять собі дов
кола аеї.

На колйбу (обр. 117) ста
влять на півтора метра високий 
шести, осьми- або дванадцяти
гранний оструб, який імшать 
добре, аби у хату не віяло; 
верх оструба кладуть кізли так, 
аби вони усї збігли ся у верху 
до купи (пірамідально); кізли 
укривають драницями або лубвм, 
а верх сеґо смериковим сучвм 
з ф о є ю , лишаючи лише у вершку 
проаір для проходу диму. У 
острубі нема вікон, лише низькі 

подвійні двері; задля того закладають в одній стіні шестикутного 
оструба одвірки на надвірні двері, а від кутів тої стїни оструба 
до середини дві стїнцї, а в кінци тих стінок кладуть другі одвірки 
на другі двері (обр. 118); частина колиби поміж дверима називав 
ся хорім цї; у них держать воду, завішують по клинках сарсаму, 
а верх оструба хорімцїв складають пили. У колибі в бита підлога 
з валобів (вибракованого дерева), або земля вкрита лубвм, аби від

землі не йшла студінь; на підлогу 
чи лубе кладуть пбдложа — низонькі 
тапчани, зроблені также з валобів 
опертих на поперечних, у головах 
грубших а у ногах тончих< низьких, 
прйдінцях—аоперечкях з кругляків ; 
спати лягають на подложі вистелені 
ф о є ю , головами до оструба а ногами 
до середини до ватри, вкриваючи ся 
сїраком або якою верінкою; підложе 
завідцї уставлене коло стїни хо
рімцїв ; у ногах подложів кладуть 
айставки з дощинок, аби не пекло 
у ноги від ватри; над подложами 
у головах прибиті полички, де леґінї 

складають свої теркйли (річи); окрім того стоять там горшки, мука 
і т. і.

Укладаючи ся спати, завішують леґінї сокири на клинках 
кождий над своєю головою, постоли кладуть конець голови, аби
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118. Панн колибн. 1. Оструб; Ч. 
надвірні двері; 3. хатвві двері; 4  
хоріицї; б. по?лоша; 6. підложе за- 

відцї; 7. ватра.



не засихали від ватри, а онучі стелять під себе, лягають на них, 
аби їх дим не проходив, „бо від еего друть ся онучі".

Посеред колиби кладуть піч зложену з підсипки, з камінн 
і глини, верх -неї чотири 8 —9 цалїв грубих приголбвників — бервен, 
які вимащують з верха глиною, аби ватра на глинї розложена 
ліпше горіла; підсипка на те, аби ватра не імйла сї підлоги. Дим 
з ватри іде провірем (обр. 117) у вершку колиби.

До ватри годить завідця кайманй, =  кальманп — такого чоло
віка, що порядків у колибі, варить їсти, рубав дрова, кладе через 
цїлу ніч ватру, і то так, аби 
людий не пекло, тай аби не 
було студено у колибі, він за 
те спить у днину; окрім тої 
роботи лагодить кайман на за
пас: сареами, топорища, які у- 
кладав на слембннї коло дим- 
ника.

До роботи у бутинах беруть 
леґіні з собою: звичайні сокири,, 
дорньинкй, кільгови, цапіпи Л= 
сат'ни, /ргіфи, праві і калю- 
хаті пили. /

Сокира (обр. 119) мав: 
об$х, пйауху  (береги Довкола 
дери), шйю і плбче з вістрвш;
на вістрю в ибсок — конець, що іде на двір, і борідка 
другий; до того топорйгце.

Дорньинкй, се сокири на довгих топорищах, спроваджені 
з Дорна — Ватри; ними стинають дерево.

Права пила (обр. 119. II.) мав дві річниці, в які входять 
виетаючі на оба боки ручкй, 
хребіт і зубате вістре (для 
лекшої роботи вирубують леґіні 
що 2 зуби); такою пплою під- «Ці 
тинають дерево, аби его звалити.

Калюхата пила (обр. 119.
III.), у  неї вистають ручки лише 
до гори, а зуби всі острі (не- 
виломлені), нею ріжуть дерево 
в поперек.

119 1. Сокира. 1. Обух; 2. пазуха-, 
Я. шия; 4. плече в вістрек, у  якого в 

носок в, і борідка 6 ; 7. топорище.
II. Пила права. 1. ручниці; 2. ручки;

3. *|>вбет; 4. аубате вістре.
Лила калюхата.

конець

120. Ґедьгів. 1. топорнще; 2. обух: 
В. павухи; 4. фавда в дзюбком 5
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Ґельгів (обр. 120) має довге до пазух сягаюче грубе топо
рище, на яке він набитий; у него є обух, пазухи і 50 —60 цм. 

' довга криз$4ва — на 4 боки однако широка фавда з дзюбком; за
чепивши двюбком ґельгова тягнуть ковбок на пільгу — рівне 
місце, або відвертають его на рівнім місци на бік.

Цапіна =  сапіна (обр. 121) теж зелїзна; замість обуха мав 
вона низоньку, широку пьйтку, до того широке вистаюче плечі, в яке 
входить долішня частина топорища і кінчастий правий штіль з па
лім:, топорище у неї так довге як у ґельгова, лише значно тонше,

через що і ціла сапіна лекша; 
нею підтягають ковбки на спа
дистім місци у гору.

Ґриф  — зелїзний кіл з дов
гим на 1*5 м. держівном; ним 
підважують або гукають (тру- 
чають) ковбки.

Р4ки — (обр. 122) — (під
кови під підошви) зелїзні на 4 до 6 зубц ів ; раки привязують до підошви 
чобіт чи постолів, аби не совгати ся по леду та совських деревах.

Дерево держить ся коренем у земля; частина его при земли 
се г^зір а горішня частина вершок; сам верхний конець смереки 
се когутик; що року приростає один когутик і одна верства сучя; 
когутик закривлений се кудрик ; дерево укрите з верха корою; 
вона облуплена називає ся луб, лубйй; під корою в півка (саш-

Ьіит), а під сею трупіна, на якій 
видно літа; в самій середині тру- 
піни є серце, тому і називав ся де
рево з середини: сердешне дерево — 
сердішиик. — Пень се той кусень 
смереки, що лишає ся при земли, 

122. Раки. як смереку зрубають.
Молода смерека до 1*5 м. ви

сока се гадж$чка, а гадж$ґа — смерека, до 3 метри висока, 
висша — смеріка, а така, що має суче лише на вершку се — сйгла ; 
с$чє (галузе) смеречини росте у верствах, а кожде сучє з дрібнїщим 
творить один пласт (воно розстелює ся пласко); на сучю росте фбя 
(шпильки); сухе сучє без фої се фброст; сук се пласт обчімханий 
із дрібного сучя; ломйдже се поломане сухе суче (форост); усохла 
смерека се шушйця; аби з смереки зробити шушицю, треба лише 
кору зі споду смереки уч4рти (обдерти). — Вівороть, се смерека, яку 
вітер повалив. — Корбда, се дерево дуже суковате. — Так і у ялицї.

121. Цапіна. 1. топорище; 2. плече 
« льоткою; 3. штіль з палем і.
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Смереки ростуть у лїсах, гадж у/и  густо у кьйчорах, а сйгли 
зрідка у сйглах — темно-зелених лїсах, названих від таких смерек.

Груба стара ялиця се башта, а лїс такий баштаннйк.
Дуб і інші листясті дерева мають гіля  а сї гілвчка, а на гі- 

лечках — лйств. Лїс, де ростуть дубй, се дуброва, дубрбвина, а де 
росте бук: лїс буковий, буковйна, буковинка.

Того дня, як колиба готова, а з сим пора леґіням іти до ро
боти, не сьмів ніхто вийти з колиби на двір, аж перший вийде за
відця, помолить ся на дворі, затеше три рази у перше-лшше де
рево, поверне назад у колибу і тут покличе на людий, аби лаго
дили ся до роботи; скоро леґінї готові, випроважая їх завідця з ко- 
либи; на дворі поздоймають усї кресанї чи шапки і йдучи за за- 
відцею молять ся голосно. У перше дерево в бутинах рубав завідця 
три рази, причім падуть леґінї на вколїшки, говорять в голос Отче 
наші, кінчачи словами: „вк Господь Бог допоміг нам в мирностя 
зайти суда, так Господи Боже допоможи цесу роботу доробити і до 
дому зайти усему народови тай миш*.

Тепер забирають ся леґінї до роботи; аби робота щасливо 
йшла, мусить щасливий з поміж них її ечішіти; а щасливий той, 
що вже у бутинах робив, та якому дерево ішло рівно, гладко, не 
підскакуючи; такий щасливий називав ся счгнсіиник.

Дерево підрубують, або підрізують (обр. 116). Підрубують 
дорнбньками при земли двоє людий, а як воно дуже грубе — че
тверо, тодї 2 з них стає з одного боку, а 2 з другого; я ,  на ко
трих бік мав дерево повалити ся, рубають низше і велику тріску, 
через що буде більша ствть (ширше і глубше зарубають), а тї 
з другого боку рубають внсше і менчу тріску.

До підрізувана дерева служать поперечні ішли; як мав дерево 
звалити ся у долину, ріжуть його з гори, а як воно мав упасти 
під гору, підтинають дорнянками з гори а підпилюють з долини 
і підгонять клинем.

Скоро повалить ся смерека, строжат її — обтинають суче лиша
ючи з него 2—3 цалї при пни, і беруть ся до лупліня ; задля того 
напорюють смереку — стесують з неї вздовж сокирою луб широкостн 
вістря сокири, і зараз луолють її, потім лишають на 14 днів, аби схла.

Тепер наступав відтйн: леґінї оброблюють гладко полишені кусні 
сучя, міряють сяжнями довгість зваленого дерева і перепилюють 
на ковбки і то на третяки (3 сяжнї =  6-70 т .  довг.), четвертаки» 
(4 с. =  8*70 т .)  і куцики (4'70 т .  довгі). — 3 одної смереки може 
бути один четвертак і один куцик, а як смерека від пня гнила, буде 
з неї лише один третяк і один куцик, а часом лише куцик, як

Мюершик до українсько-руської ехяоамШ, т. IV. б
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вона бортйва — в середині спорохніла; може бути і так, що сме
река від гори спорохніла, тоді не буде куцика, лише четвертак або 
третяк. — Позісталі вершки дерева та суче розрубують, скла
дають у могилу — у лім, тай палять у  лїсї.

По відтинї йде обгін, значить спрбтуванв усего дерева у зб
роям =  у  стріп — на купи, раґаш&ми — дорогами, до того дібра
ними ; сю роботу роблять в часї посухи, аби скорше і лекше було, як 
упаДЬ погода (дощ, снїг, голоморожя) дерево гонити; до такого 
спрятуваня став 2 людий з сапінами, а третій з колом; сей мав 
також путню в водою; тї з сапінами тягнуть дерево а третій під* 
тручуе його колом кроплячи водою'; від неї став дерево совське, 
воно посував ся лекше за сапінами. Як в до того дорога, вивозять

128. Риви. У горі опирають оя ривінки ва пільгах — ковбвах устелених просто ’ 
на аеили; понивше підперті риви ворами, а дальше над «заїрам кашицею, > відки 
перебігав риза черев перекопаний горбок; у домні перетяті рми в поперек, 
аби мол побачити, в» ідуть ворі і яв опирають ся ва них ривінив, аби утво

рити шолоо, яким посувають ся яовбки.

дерево корчугами до ріки, а як нї, то опускають у  долину стелйн- 
ками — 2—3 ковбки примоцовані один до другого; по тих стелинках 
пускають білйщ  (окороване дерево) аж до ри&йй (обр. 123) — 
широких жолобів устелених з довгих вібляків.

Для уложеня ризий роблять леґінї насамперед дорогу від місця, 
на яке постягали зрубане дерево або спустили Його стелинами аж 
до стїлця, звідки вивозять дерево на корчугах до ріки. Дорога 
під рази мусить бути так дібрана, аби ризи ішли вее під тим самим 
нахилом, через що мусить дорога іти то просто то у закрути і пере
бігати часом кілька кільометрів стоками гір, долинами, по над Неві
рами  (парови), потоки, жолббини (долинки межи двома горбами) і т. д.
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Аби здовж обраної дороги устелити ризи, треба вперед поперерубу
вати ломи, розкопувати горби, зрівнати рови, потому здовж так 
приготованої дороги класти ворі або каш йцї; ворі (вір =  недоїде
ний кінь, польс.: кохіу, нїй.: Вбске), се кусні ковбків оперті зише 
з одного кінця на двох лабет, вбитих міцно у землю; такі ворі 
уставлені лабами від себе на боки, а «остами до себе; кашйцї, 
се підпори зроблені з двох прямовисних стїн з круглого дерева, 
підпертих з надвіря медведями (великими ворами) — місце між тими 
стїнами закидане камінями; і на кашицях уставлені ворі; по во- 
рах устелюють рйаи, деревяні жолоби, зроблені з риаіпбк — вібля- 
ків призначених на те; устелюване зачинав ся від землі, де ворі 
Фоетами сходять с я ; відси ідуть ризінки вже а-похбва — похило, по 
ворах, до яких вони прибиті тиблями — деревяними кілками; 
ризінки, що ідуть в-похова, називають ся облбгами, вони грубші 
від долїшних ризінок, і служать на те, аби ковбок не вихопив ся 
на боки; ворі висші або низші, залежно від терену. Ризи зладжені 
так, що, чи вони ідуть просто, чи у закрут, то довгий ковбок не 
спинить ся, але біжить далі у до
лину рнзою. ............. ' " І

Вздовж ризий стоять шияотарі', —
один з них кропівнйк, мав у руці ^^^^тшпііМііііі»' 
черпак (обр. 124) з ручкою, на роті ш  Чвршж<
наробленою ', черпаком еїв він воду
по ризах, здовж, яких покопані кернички; від води стають ризи 
літом совоькі, та не запалять ся від тертя, а зимою накидують 
ризи свїгом, від чого ловить ся на них полбдиця, по якій біжить 
ковбок дуже борзо з далека аж на великий раґ&ш, де в столец — 
місце виложене вібляками, аби ковбки, що летять з силою з гори, 
не вбивали ся в землю, лише відскакували від стілця; при етілци 
з далеку стоять люде, вони відвертають на поклик: Гой^па або 
Гой враз уої разом квлговами ковбок, що спустив ся у долину, 
ф о є т о м  на бік; се тому, бо  як би другий ковбок трафив тому, щУ 
лежить, у чоло, то оба розлупали би ся на нїнйщо. Люде, що пу
скають ковбки з гори кличуть: клейгое 1 на те, аби шихтарі тай 
ті, що у долині' коло стілця стоять, утікали, стерегли ся і ховали 
ся, аби їх не вбив ковбок, що летить ризами з гори з незвичайною 
силою і  пруткостшо; нераз лучав ся, що ковбок такий вискочить 
з ризи, полетить далеко в бік з силою, яка розторощуе по дорозі 
усе, що подибле. На згаданий поклик клейгое відповідають упе
ред ті коло стілця, ца знак, що упорали ся з відверненем ковбка, 
кінатбв І Сей поклик повтаряють шихтарі один за другим, а коли
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послїдний на самій горі его повторить, пускають другий ковбок. 
В чаої, коли долїшнї відвертають ковбок, сїв кропільник воду, 
шахтарі дивлять ся, чи не попсоване що на ризах а тї у горі 
притягають нові ковбки з малих раґашіп до рпзий. Як що по
псує ся, чи на стілци, чи коло ризи, кличуть зараз одні до дру
гих : габбв! на знак, аби не давали нового дерева, аж буде усе 
поладжене. Аж на поклик кінатдв! і на відповідь клейгбв! пуска
ють Другі ковбки.

Як уже усе дерево видане ризами, то відривають ризінки від 
ворів почавши від гори, і пускають їх у долину аж дійдуть до тих, 
що уставлені при стілци. По ризах лишать ся лише сліди земної 
роботи.

Чинність спусканя ковбків називав ся сбвало.
Як упорали ся люде з совалом, то звозять ковбки корчугами 

до ріки; корчаги (обр. 126) се сани з дуже короткими (І ш.) силь
ними кбрсами звязаними двома грубими насадами, що запущені

у копилі; пере
дом корчуг іде 
р уд а  — дишель 
з штельвагою. 
На такі корчу- 
ги кладуть де
рево, по 3 — 5 
ковбків гузяром, 
а вершки їх во- 

*■■■..........‘........... \Ю.~.... .............. -і лочать ся закор,-
126. Корчуги. 1. корси; 2. насади запущені у копилі 3; ч у г о ю ; ДО ТИХ 

4. дишель. вершків приби-
 ̂ вають бігуни, по

одному до кождого ковбка, так начіплять їх нераз і 20, особливо як 
дорога опосібна; бігуни вють ся за корчугою по легких закрутах 
так далеко, що нераз корчуги не видиш, а лиш ковбки немов вужі 
сунуть ся уперед; се, розумів ся, лише зимою, як дорога добре 
снїгом устелена і збита.

Над рікою бгйють (перебирають) і ми/лтють ковбки, значить 
складають осібно третяки, осібно четвертаки і т. і. у мйҐли (куии). 
Ті, що миґлюють дерево, називають ся миґлащі. Перебрані ковбки 
кладуть на зарінок, а як той повний, пускають гать, якою горі за
ставлена ріка; вода, що аненапа і з великою силою приходить, 
творить пбвінь, а тота забирав ковбки, зложені на зарінку, і несе 
їх аж на прйстав, де у ріці в вже з допливів велика вода.
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Сплавачка. Як при приставі в траша .фірас, де ріжуть 
тертицї, то виловлюють туди ковбки, кілько їх треба, а решту — 
марфу збивають у плоти — дарсіби. Задля того ловить кождий 
керманич для себе при повени ковбки, які вода несе і які собі сам 
вибере. В перший ковбок, який хоче брати, затинав у чоло вер- 
шака два рази сокирою на-вхрест, потім конів тото дерево з води 
на пільги — на два ковбки при березі в поперек ріки уставлені; 
як напільжить (яакочає) собі, кілько йому треба на одну тальбу 
(обр. 126) — частина дараби, якої широкість залежить від широкости 
й глібокости ріки, то підчалює — стинає зі споду укосом, кождий 
вершак ковбка, аби вів чолом ае вдарив у камінь, після чого за
тинав кождий вершак три рази на-вхрест, іірстячй тото дерево
словами: „Во імя О тц а................Амінь*. Тепер завернув у крайні
ковбки рбзкрутв — молоду смерічку печену у вогни і коло вогню 
кручену, і заплішує тото розкрутє до одного з дальших ковбків; 
а від сего бє розкрутє дальше, так що поробить з тих розкрутів

126. Тадьба. 1. Ковбки підчулені від чола 7; вони повязані в поперек ровіру- 
твм; 2. стохец, в якій ходить на снорени 4  керна зложена з дошки 3. і дру 

їара б; 6. свердел або сохар.

л а щ , який вяже вершки ковбків; в ковбках, до яких розкрути не 
прибиті, а лише над ними переходять, бе по при ланц страж і — 
клюкй; таке легке сполучене придержує ковбки разом, окрім того 
дозволяє кождому ковбкови з осібна, розсунути ся, піднести ся, як 
ідучи водою, натраФить на скбки — вистаюче каміне. Гузярі ковбків 
цілком не споєні з собою, бо вони грубші, підносять ся або розхо
дять ся більше над каменем, як вершки.

До першої так зложеної тальби робить керму; вона зложена 
з дошки, якою відвертав ся воду і з др у /а р а , що свбрепем ходить 
у стілци, який зроблений на самім передї тальби; коло керми 
вбивав керманич сохар — кавалок розсохатого дерева, на яке 
кладе всю свою теркйлу. Так зладжену тальбу стручує тепер 
з пільги/ спускаючи її вершаками иа в о ; до тої тальби зсилює 
гйкарями — міцними розкрутами, другу, а як годен вести, ще
і трету. Кілька тальб зсилених одна за другою даюгь надбв- 
жницю; 20— 30 тальб одна за другою дають гар4м, ним може
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іти на Бистреци, як невелика вода; дві тальбі в ширш збиті се нот 
ш йриця ; ківетдра =  V, тальби. На кінцевій' тальбі кладе керма
нич другий столець і лише одну керму; до крайиого гузяра при- 
силюб цвайку — довгу смерекову жердку, якою притримує до бе
регу дарабу. аби її вода не взяла.

До абиваня одної дараби потребуй звичайно 2 дни, а пускав 
ся з ,.аею долїв рікою аж тодї, як друга повінь прийде (із розга- 
ченої горі ріки). До одної дараби став тільїво людий, кілько в кер- 
ашй у нїй.

Як мають пускати дарабу долів, то держить один керманич 
за цвайку, другий іде по дарабі з сокирою у правій руцї і зачи
наючи від крайного ковбка, перехрещув до сходу сонця кояедий

127. Гуцули гонять дарабу.

ковбок піском (носом) сокири і к аж е: „Як я  вас тепер усїх  на
значив, так поможи минї Боже відвести вас туди, куда гадаю". 
Потім затинав три рази сокиру в середннй ковбок на-иеред себе, 
бере за керму, а тамтой кидав цвайку вершаком на перед дараби, 
скаче на ню і хаїтав керму в руки; пускаючи ся долів водою го
ворять оба молитви в голос, в часї яких, як і взагалі на водї не 
вільно Матку Божу згадати, бо вона важит на чоловіка, аби 
з него був потопельник,* бо то ї ї  д у ш і; найбільше треба зга
дувати св. Николая, бо він помагав при водї найбільше.

Дараба (обр. 127) іде вершаком за водою (на перед), а  гузя- 
рями у  стріть води, через що бе вода у чола гузярів та тручав
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дарабу на перед; вершаки, зі споду підчулені, иересовгують ся легко 
по камінах, яких оминути не можна.

Дбсьвідчений керманич, що знав усї закрути ріки, усї плиткі 
місця, на яких би дараба могла осісти/ всі скбки у водї, о які роз
бити ся може дараба, держить керму при передній тальбі, пока
зуючи гетажбви — тому, що держить задню керму, чи і куда нею 
повести; керманич мусить бути сильний чоловік і завше притомний; 
він спочивав лиш на хвильку там, де вода глубока, супокійно пливе 
а русло без закрутів; при задній кермі може їхати будь хто, на
віть Ж щ . Керманич знав добре, куда у водї стрбя, де яка загата, 
де камінь (у ріцї) лбвит дарабу; він везе дарабу аж до дальшого 
приставу, де вже ріка ширша, глубша; там збивають по кілька 
дараб разом у одну плоть..

За сплавачву платять або від ковбків або від цаля перевезе
них ковбків. І так платять Жиди за перевіз із Жабя до Кутів 
7—8 ояжінь довгого, а 8 цалїв у вершаку грубого ковбка (плотви) 
по БО кр., а Пр$си (Прусаки) від цаля 7—8 кр. За крокви (5—6 
сяжінь довгого а 6" у вершаку грубого ковбка) платять жиди 25 
кр., а Пруси 5 —6 кр. від цаля; за аамгтник (4—5 сяж. довгий 
а 4" в вершаку) Жиди по 15 кр., а Пруси по 10 кр. Цїна тота змі
няв ся як до пори, води, потреби; до платні сеї додають 2 цвайки, 
столец, 2 колй (якими треба нераз оплав підважити," як задержить 
ся на скалї) і дошку на керму.

За тоту заплату мусить керманич (-чі) одної повени виловити 
ковбки, { вбити дарабу, до чого потребує 2—3 дни, і чекати на 
другу повінь, аби пустити ся зі сплавом. Як щастить ся, то вплав 
заїде з Жабя до Кутів за день, тоді' може заробити 20—24 зр. на
2 керманичів, а як трафить ся загата (перед ним розбив ся сплав 
і загатив ріку), то мусить чекати нової води,.збивати розбитий сплав, 
такі Щ° не одному за тї самі гроші прийде ся і 14 днїв постояти 
по берегах, занїм довезе дарабу до приставу.
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4. Полонина.

Половини
се то рівні, то 
горбоваті, то 

хвилюваті 
обшнри висо
ких гір, що 
від рсени до 
половини мая, 
вкриті сніга
ми, стоять без
людними ди
кими пуста- 
рями, а скоро

126. Вівчврі на полонині під г. Хомякпн. ТІЛЬКО ЛІТОМ

повіють теплі
полудневі вітри, топлять ся сніги, гори зашумить тисячами потоків, 
і тї, нередше енїгові обшари покривають ся густою, буйною травою, 
на зеленім тлї якої змальовує ся живий килим гарних гірських чі- 
чок, — полонина закосичить ся, — а за тим закипить на тих 
обшарах жите тисячів овець, коров, коний а по при них і тих, що 
сокотять найбільше гуцульське майно — маржину.

Властителями — депутатами полонин були до недавна Гу
цули ; тепер перейшло багато полонин і то найкрасчих на власність 
поганої віри — Жидів.

Кождий депутат призначує одну частину свовї полонини на 
пасбвиско, а другу на кішнйцу.
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Гіасдвиско, се частина полонини посеред лїсів, жеребу, зрубів, 
зломів, каміня, де не можна косити сїна а тільки випасати мар
жину ; скрізь по потоках пасовиська покладені коритА, якими про
стре вода з чуркалів, або менших потоків, до деревяних жблобів, 
з яких пв маржина.

Посеред пасовиска вибирав депутат найаличнїще місце на 
стдіще; воно повинно бути легко доступне для вівчарів і маржини, 
охоронене від вітрів і через те догідне на нічліг та приступне для 
мішвнників і їх коний з тбрхами; коло стоіща мусить бути і же- 
рело ладної води; стоіще не може бути на сукрбвищи — місци, де 
когось убито; сукровище пізнати по тім, що там збігають ся вівцї, 
та ревуть; — посеред стоїща росте з рідка хихлАте смербчв — 
кумб$к — смерека, якій утято за молоду вершак, через що вона 
не росте більше у гору, але розкладав ся в шир — став хихлатою; 
така смерека поросла у горі дуже густо сучвм, а долом фбро- 
ст ом — су
хим галузей, 
з якого звисав 
довгий мох 
(Шпеа Ьаг- 
Ьаіа), через 
що така сме
река густа 
як рунб на 
вівцй ; її не 
повалить ві
тер, бо вона 
низька; під 
ню ховав ся 
маржина від 
плбви — бурі 
з дощем, і пе
ред сонцем, 
що в полуднє 
дуже прів.

На такім місци стоїща, куда би людям було сухо зайти, зви
чайно на боцї, аби те місце не згрузила маржина, кладе депутат 
стаю, а трохи подальше осібні загороди ва кождий рід худоби,
і так : кош4ру на вівцї, тельйтнш на телята і на нЛвимки — 
телята, що вже перезимували; стаднАрку — кіннйк на конї, ялів
ник =  влочбр для ялової худоби; кучу для свнний; окрім того

Мюержмля до у»р«І»іімяьруомю> «тдодюШ, т. IV. 213

128. Стоіще. І. Стая. II. Кошара дів овец, в ній: 1. струнка, 
2. загорода перед стрункою, Я. вагорода ва стрункою; III. блів- 
ник; IV. Загорода до подою коров, посеред якої 1. волоб, 
2. ключі на телята. V. VI., Телятники. VII. Загорода для худоби. 
VIII. Куш для свииий. IX. Стадарка =  кішшк, — а. ваватри; 
Ь. ворота, +  куибуки. Так виглядало в р. 1878 стоіще на по

лонині Лудовій, власности Стефана Білоусяка а Гриняви.



осібну загороду для иодою коров, — а осібну для уоего товару, 
яку в Яворові називають: окгв, в Ж абю : бовгарка а  в Ферескули : 
вакарка. До кождої кошари ведуть осібні ворота — обгін.

Стая, покладена з оструба як хата; вона без вікон і без сте- 
лйни; поверх оструба ідуть кили, вкриті драницями; в причівку 
в діра для проходу диму; до стаї провадять тільки одні двері. 
Широкість стаї (рис. 130) виносить 4*50 ш., довгість 10*1,0 т . ,  окрім 
того %истаюче перед дверми піддаше без оструба 2 т . ; сам оструб
2 ш. високий. Нутро сеї стаї поділене на дві частини: ватарнйк 
5*60 ш. довгий, він без стелвнн, і комора 3'50 ю. довга.

Під бічними стінами ватарннка покладені широкі лавицї; а по
верх тих лавиць у горі прибиті полицї; на лавицях постіль для

ватага застеле
на Ф06Ю, сїном, 
веретою; а на 
полицях миски, 
ф л я ш к и  , сіль, 
лижки і т. і . ; 
від входу по ку
тах ватарника 
стоять:, путина 
на молоко, та 
боднї з гуеьлян- 
кою, сирваткою 
і т. і.; над бод- 
ними висять си
та, на клиню 
лудинв, креси 
та що. Майже 
посеред ста? го

рить всітра, а над нею уставлений верклюг (обр. 132) з .кітлом 
завішеним на кужбі; верклюг уставлений ири стіні, що роадїлюв 
ватарнйк від комори; за помочею верклюга можна котел привести 
над ватру або відсунути від неї, окрім дого завісити його низше або 
висше над ватру; верклюг зроблений з круглого грубого 2 ш. ви
сокого. стовпа, що обертав ся у каганци і в гужві, яка прнтрниув 
його прямовисно при острубі, що ділить ватарнйк від комори; до 
того стовпа задовбаний поземо, в високости коло 2 метрів, власти
вий верклюг, зложений з 2 простих сильних вершаків або з одного 
грубого продовбаного, посеред якого завішена заклебучен» кужба 
■=• берфіла а кітлом; як треба, то можна котел відсунути на

130. Стан на полонини Ккгроватий на горі Ротило. — 
У иі/ідашу стоїіь взтаг.



бік від ватри, посуваючи то в право то в ліво верклюгом, який 
обертає ся враз з стовпом; колиж треба висунути котел на перед 
або в зад, то пересуває ся 
туди берфелу, що ходить 
поміжі двома вершаками або 
в продовбанім місци; аби 
котел піднести у гору або 
спустити низше над ватру, 
на то продовбані у берфелї 
діри, якими переходить 
чіп, що придержує берфе
лу на верклюзї.

У комбрі стоїть брин
дзя, бараболя, мука, 'будзи 
й инший добуток та потре
би полонинського житя.

Піддашє має стелину, 
на якій сушать ся будзи.

Усї загороди обгород
жує депутат 2 -3  метри 
високими дїн н и ц ям и , 
спорядж еним и з л о м ів  
смерік; задля того про
валюють вівчарі зрубані 
смереки вздовж границі 
загороди одні гузарями, 
другі вершаками до себе;
сучє тих смерік обтинають укісно, лишаючи довгі спііцї — кусні 
галузя; зрубане сучє паде помежи спицї, що стирчать тепер остро в 
гору; так роблять против медведя, аби не 
міг перелїзти через дїнницю; а як коли і 
поважить ся, то ступаючи сучєм, ломить 
його, наробить трескоту, будить псів і 
лю дий, а тї проганяю ть його. Старі 
медведї мудріщі, вони наловять стропу 
купу, моху у кожду лабу і так ідуть верх 
ломів у кошару; їх не чути тогди, бо суче 
не ломить ся; як лише перелізуть через 
дїнницю, кидають мох, а ухопивши вівцю 
утікають з нею, та хоть тогди спуджають 
вівцї та нароблять ломоту, побудять псів
і людий, то медведя уже ”не зіпре і не йме і32- Верклюг. 1. Стовп;.. „ 4 кагааец; 3. гужва; 4.
Ніяка Сила . верклюг; 6. берфела; 6.

чіп; 7 котел.
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3. ватра; 4. верклюг; б. боднї, бербеницї; 

і т. і.



Рідко який депутат кладе воринв на около загородий,; раз 
тому, що не можна кіля вбити глубоко в каменисту землю, і лекше 
медведеви через воринв перелізти, а друге тому, що до тої роботи 
треба богато людий, а дїнницї з лому зроблять пастухи самі.

Серед кождої загороди кладуть вівчарі для себе стайкй =  аа- 
ватри (обр. 133); се похилений дашок вкритий лубвм та привале
ний камінвм, що опирав ся на чотирох, з переду висших а з заду 
низших сохах; у стайки нема звичайно бічних стін а се тому, аби 
з неї можна кождої хвилї дивити ся на усі боки загороди. У такій 
стайцї лагодить собі вівчар постіль, бо на земли годї спати, — дощ 
підмив би вівчара. На постіль бе вівчар з тої сторони стайки, де 
вона висша, дві низькі сохи у землю, і лучить їх саблоком — по-

183. Стайка вівчарська.

перечним вібляком, а з противного боку стайки, де дашок спадав 
низько, накладе великого каміня; верх сволока і каміня покладе 
вАлоби — поколені грубі дошки смереки, а верх них намбатить 
моху, сїна, сучя з фоєю, аби мягко було спати; довкола стайки 
копав рівчик, аби вода не йшла у стайку, але спливала гет; в ночи 
горить перед кождою ставкою ватра.

Кошара для овець переділена на дві частини стрункою — міс
цем де доять вівцї: кошара перед стрункою і кош. за стрункою.

В загороді,, де доять корови, уставлений по середині' жолоб 
під дахом; туда дають коровам в часі подою басар$нок.

Кошари треба аераз перевести, навіть того самого року на друге 
місце, а се тогди, як маржина вимісить землю, згрузить її, дощ 
сполоче глину, а з землі стирчить лйше остре каміне, на якій  не
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може вже маржина перепочивати. Як стоїще тверде, можуть на нїм 
стояти кошари і 3 роки, довше нї. Місце, де передше стояли кошари, 
навивав ся старе стбїще; на нїм виростав з часом найкрасша трава, 
бо воно добре вигноєне; як земля вирівнав ся, косять там сїно.

Деякі депутати закладають від разу два стоїща: одно на ай- 
тїнку — в рідкім лїсї, друге на осовнй сонця; у стоїщи на за- 
тїнку припочивав маржина, як на дворі дощбво та холодно, а як 
в4ремв, то у тім на осовнй сощя.

Кішнйця се гладке поле{ поросле буйною травою до кошіня. 
Вона огороджена плотом з вориня, або лбмом — проваленими сме
реками. Песеред кішницї стоїть аимйрка з колешнями; зи,марка1 
се звичайна стая, або хата без печи, у якій живуть тї люде, що 
приходять із села робити сїно; на кішници стоять стоги з сїиом, ого
роджені бплотом (див. сїнокоси); сїна того напряче депутат в осени, 
аби було чим годувати маржину, занїм весною другого року буде 
добра паша, або як часом і у саму Петрівку упйде зима та ле
жить через кілька днїв; бо зима (снїг) ловить ся у полонинах дуже 
скоро, а тогди треба заганяти стрижені вівцї у колещнї, покладені 
при зимарц'і; там треба їх тай усю маржину годувати напрьйта- 
ним сїном так довго, аж зима зчезне.

Ватаг і  його люде. Скоро лише настане весна, віріжйв сї де
путат або его пахтяр — на4мец, у полонину на весндвош. Він 
годить собі на ватага, статного, порядного газду, який забезпечив 
би своїми заходими мішвнникам обіцяний дат, а депутатови най
більший хосен з полонини. Деякі властителі полонин ватагують самі.

Ватаг — найстарший на полонині; він порядкує там уеїм : 
людьми, маржиною, молоком, визначує, куда кому пасти, скликує 
на обід, вечеру, роздїлює поміж міш4нників скором; його й слу
хають усї і в кождій справі. Ватаг ман нагилити депутатови лю
дий, або добирає собі сам таких, що зможуть за цїлий час випасу 
чисто сї обходити, аби сї нї аа кого не винували (аби здержа
лися від челядини), бо -як би ся такий тра«ив, що буде заходив 
собі з челядиною, то той мусить мати шкоду в худобі; окрім того 
не сьмів пастух з перед другого що небудь украсти, бо худоба зараз 
розривав ся, губить ся по лїсах; в вінця мусять се бути люде, що 
уміють а собою в мирности жити,

З поміж таких добирає ватаг собі людий відповідно тому, до 
якої худоби надає ся полонина, та против того, яка вона за ве
лика ; вів годить вівчврів до дійних овець, одного на сотці, бовга- 
рів  — гайдеів (вони кличуть: гайда гей!) до товару, стадаря до
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коннй, «лочвра до ялового дробу (ялових овець) і до баранів, вгнйч- 
ника до ягнят, свинара до евнний, телечера до телят, козарА до 
кіз, пічника, що вартує у ночи, спузара, що носить воду* дрова 
до ватрів, та все їх піддержує ; він тому спузар, бо все замащений 
у сп$зї — попелі.

Усї тотї люде ходять на полонині' у мазаш&х — білю вива
ренім у маслі і лою ; під мазанкою тіло біле, його не ловить ся нї- 
яка Згидь\ в одній мазанці' ходять вівчарі через цілий час свого 

побуту в иолонинї, бо там нема кому біля 
прати, а тим менче достатчувати чистого. 
Як пригрівав сонце, ■ то: в мазанці дуже го
ря чо, а в часі холоду нераз так зимно, що 
мало шкіра не потріскав.

Депутат дав нагиленим людем сем- 
брйлю — винагороджене в натуралїях або 
зацл&ту в грошах. Батаг та старший вів
чар беруть 5 - 6  бербениць бриндзї (бербе- 
ниця вартости 8 - 1 0  зр.), або готівкою коло 
50 зр., до того одні постоли на місяць, харч 
і вільний випас своєї худоби; молодші па
стухи дістають по 3 -  4 бербениць бриндзї, або 
грішми 2 5 -3 2  зр і харч; лише бовгар дістає 
все заплату: коло 8 зр. за місяць і харч.

Веснбване. Перед ов. неділею, значать 
перед зеленими сьвятами (коло 20/&) виганяв 
депутат на полонину маржину свою та тих, 
що йому свою повірили; того дня стріляють, 

рунчут'і'вТа^Жвбя,8 ватагу- трембітають скрізь по горах, вівчарі трубять 
вав в р. 1899 на полонині у  роги а. те все на знак, що настав час 

Кидроватий. віріжбти сї у полонину. Челядь обливає
тодї вівчарів водою, „аби вівцї молока богато давали".

Ватаг іде з одним або двома пастухами наиеред, аби у стаї 
,і на стоіщу усе приладити, зайїм маржина встигне прийти. Прий- п 
шовши до стаї, отвирае ватаг двері і промовляв : „Двкую Господу 
Богови, що Господь Бог допоміг, аби я у тебе війшов у мирности, 
в радости, так ми Господи Боже допоможи з тебе зійти у мирноети 
в радости. Як минї Господь с’етий допоміг зиму перезимувати,- так 
миаї Господи с’етий допоможи літо перелітувати, товаришам моїм 
та всему народови православномуІІомоливши ся скидав теркилу 
у кут, заходить по за заватру, затинає на відлїв сокирою у етїну
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і кидав ла давне ватршце підкову, кажучи: „Ти вже в доста ці
кава і бита’ і ще не в згореиа; тепер маєш горіти; -  піхати, 
доптати тебе ніхто не т а в " !

Тепер бере ся зробити живу ватру. Задля того впихав по 
кусневи векелйї <=• губки, у оба кінцї розколеного патика (губку 
гаку мусить ватаг дома виварити у лузі з сирої букової губки, 
через іцо вона віякне, а скоро висохне, товче її добре, аби стала 
податна); один конець патика припирав ватаг до одвірка стаї, 
а другий до лодви, яку придержув ,пастух.; в около того поземо 
стоячого патика перемітув ватаг два рази ремінь, потім тягне «за 
один фіст ременя, а пастух за другий, через те крутить ся натік 
то в один то в другий бік, а губка тре ся до одвірка і до лодви 
і від того затліває а дим з неї иочинав ф^шкати далеко на усю 
полонину, і стелить ся гет по горах. Сс живи ватри. Скоро вона 
покаже ся, звертають,- ся прнсутві до сходу сонця, клякають і го
ворять за ватагом Отче наші, кінчаючи їх словами: „Допожн минї, 
Госирди, як ес минї поміг сю живу ватру розкласти, вї ізгасити"!

„Жива ватра дуже добра на худобу і для людий; зьвір чує 
тот. пух з неї, та вже так не бере сї нї маржини нї чоловіка; від
коли люде кладуть ватру із тих дїтчих сірників, від того чєсу 
слабує худоба, ведмід вї хапає, прийшли податки, люде збідніли, 
Бог не благословить “ — поясняв менї ватаг Гнат СтеФурьик.

Зробивши ватру відгашув ватаг і ї  у  водї — кидає вугля до 
води; тою водою хрестить він струнки, кошари, маржину, вімена 
коров, а решту води держить у фляші аж  до розлучіня.

Живу вятру несс ватаг у стаю і розкладав на підкові (про 
Котру висше згадано) натру, яка за цілий час, як довго зістає ва
таг у полонині, не сьміє згаснути; підкову з неї не мож вибрати, — 
бо вона закладена у ватру против граду; на таку стаю, де горить 
підкова у ватрищи, нїколи град не бє, бо вона вже бита і  піхана.

З ватри, що горить у стаї, бере ватаг головню і обходить 
з нею цїле етоїще, говорячи Отче наші, які кінчить: „Так, як мине 
нїчо не перейшло, коли я тебе обходив з вогнем, так аби минї 
нїчо не перейшло через ціле лїто худобу", потім кидає головню 
серед воріт, якими будуть перегонити худобу.

Як до того часу не прийшла ще маржина, докидає ватаг на те 
місце, де кинув головню, Форосту і лому, а сам іде порядкувати 
у стаї; як наближає ся маржина, виходить ватаг против неї, а скоро 
вона зачне переходиш через грань, розложену у воротах, витає він 
її словами: „Абис мала таке горвче серце, як горвча ватра, абнс 
була така остра, як остра ватра, що через ню переступаєш".
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Пастухи загонять кождий свою маржину у назначену загороду, 
де тота умучена ходом лягав перепочивати; після того лагодять 
вівчарі собі застайки та постіль.

За той час упорядкував ватаг у стаї, зварила ся і кулеша; 
на голос трембіти сходять ся пастухи у стаю, щоби поживити ся, 
та послухати наказів і науки ватага.

Під вечір збирав старший вівчар усїх молодших, бере вогню 
зо ст»ї, іде до своєї застайки і розкладав перед нею ватру; а коли 
з неї вже палахкотить полумя, каже до зібраних: „Товариші, будьте 
добрі, послухайте мене і моєї промівки; падьмо на колїнки, говорім 
молитви: перше, за здорове всего народу православного по веїм 
сьвітї, по Божім завіті і за наше! Заступи нас,'Господи, заборони 
від усего лихого на рбсах, на вбдах, на усїх переходах; допоможи « 
нам своє обіств вздріти, котре який мав. Заступи, Господи, забо
рони хреетьинську худібку на росах, на водах, на кождих пере
ходах від усекого лиха і від припадку кьижкого. 6к вам Го
сподь дороміг хреетьинську худобу зібрати, так допоможи нам Го
споди вї усему народови православному віддати6.

За той час розгоріла ся ватра на добре, пастухи берусь із неї* 
по головни і несуть до своїх застайок, і розклавши ватри перед 
ними, лягають перепочівати.

На другий день встав ватаг дуже рано — на абрях, коли 
усї ще сплять, іде до своєї струнки, при якій він доїти мав, за
тинав там три рази сокирою в обрубину і каж е: „Як моїй сокирі 
нїхто не годен нїчо зробити, бо вона зелїзна, криціна, так моїй 
худобі з моїми товаришами аби нїчьо не годен зробити по через, 
ціле літо; бо моя худоба тверда, так як моя сошфа залїзна, кри
ціна". — Оглянувши, чи усе до ладу на струнцї, трембітав ватаг на 
вівчарів, аби вставали доїти вівцї та корови.

Кошбра для овец зложена з д8ох загород, переділених від 
себе струнками; в загороду перед струнками заганяють вівцї 
просто з пасовиска; з тої загороди перепускають по однїй через 
струнки до здоіня, звідки пускають їх у другу загороду за  струн
ками, де вівцї румиґаючи, перепочивають.

Огрунш  (об#. 135) уставлені в горлі — звуженім місци кошари 
церед струнками; вони зроблені з двох палюхів — стовпів, злу
чених і  собою побідриною, уставленою в високоети бедер сидячого 
чоловіка; похилисто до победрини нрябито до неї тілько дощок, 
кілько вівчарів засідав до доїня; перед кождою дошкою уставле
ний в сторону загороди за струнками віблий сідбц з утятого ковбка ; 
вівчар) сідають на сїдци (обернені лицем до загороди за струнками)
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припираючи колїньми один до другого, опирають ся вони плечима 
до дошки в зад похиленої; без тОго опертя не зміг би висидіти 
вівчар через час подою овець; гонгнник — наймолодший з вівча
рів, бере прут у  руки — (прут не може бути голий, бо від такого 
пропадав дуже молоко, на ое дивить ся ватаг дуже) —> і накли
куючи на вівцї рист, переганяв їх одну за другою помежи дошки 
у струнці'; — на вівцї не вільно у струнці інакше кликати я к : рцст; — 
старі вівцї пхають ся туди на сей поклик самі, бо вони наіджені, 
їм усе прибував молока, від чого болить йкра, вони раді би скорше 
позбутись молока та довше припочивати; скоро вівця увійде у струнку, 
ловить її вівчар за хребет, притягає задом навперед себе до сїдця,

136. Струнка. Вівчарі доять кози та вівці.

а рівночасно відвертав у бік коліна, аби сим часом друга вівця, 
нездоєна ще, не перебігла через струнку; тепер ловить за дійки 
і уперед їх продбюв палцями; потім гіркая  рукою від разу з цілої 
йкри  (вимя у вівцї, кози) а нарешті віцяпув — відцйркув решту 
у підложену дійницю, — після чого вівця вже здовна; на поклик 
рист, тих, що доять, кличе і гоиінник рист, за сим ідуть другі 
вівцї у струнку, а звідси у кошару за струнками, де перепочивають 
так довго, аж  вівчарі упорають ся коло молока та самі поживлять ся.

Понад струнками в повгрхнйк — дашок, аби в часї подою 
дощ не падав у молоко та на вівчарів.

Коров пригонять до подою до осібної загороди, де в у жолобі 
басаргрнок — скошена трава; вімя коров доять у кулаки хрестато:

Матергаля до украіясько-руомео! етяольоШ, х. IV. 7
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раз лївий задний дойок і правий передний, потім на оборот. Туда 
пускають до коров і маленькі телята, а як міркують, що корова 
припустила вже молоко, хапають тблв за вуха і засилюють його 
у ключ — вр4м; здоївши корову, пускають тблв до неї, аби зсало 
решту молока.

Ключ (обр. 137), се вкопаний у землю стовп; в високості! коло 
1 т .  обертае ся в округ него малий вр4м, у який засилюють іиивю 

у теле; замісць ключа кла
дуть розсоху з вйлицями, 
айміакою і фостдм; у ф о с т ї 

в дірка,;, а тота ходить у 
почдмпі; непокоячись, 

крутить ся теля довкола 
стовпа, аж  пастух, здоївши 
корову, визволить теля 
з тої телячої неволї.

По першім подою при
носять вівчарі молоко до 
стаї, де його ватаг проці
джує й зараз потім наси
пав горіики у порцию і 
перепивав до всіх людий 
з словами: „Дай вам Боже 

здоровя! Дьикувяти Господу Богу с’етому, шо ми сї тут зійшли 
в мирности, в радости, в веселості!; так нам Боже допоможи від 
ґаздів в мирности, в радости, в веселості! худобу перебрати а від

так вї усу передати і до свого дому сї зібрати11. 
Коли в притім і депутат, переиивав до него ватаг 
словами: „До тебе, ґаздо, здоров!* а той відповідав: 
„ІІийте здорові, най Бог даст на пожиток!"

“ Ж  Д М  ІУ  V.- а і

і  Ч" т

136. Струнка. 1. Вид з переду. 1. шишки-, 
2. повірхияк; 3. дошки; 4. победрвва; 5. сідцї. 
Стріли вказують, куди вівнї переходять а . . .  
положене колів вівчарів; II. Перекрій повемвй 
струїти; оапаченя як в І. надто а вівці при 

подою. — Ш. Перекрій бічний.

137. Ключ па 
тем.

Попоївши, розходять ся пастухи КОЖДИЙ у свою 
загороду. 1 ‘

Посеред воріт, що ведуть у кошару, робить 
вівчар рукою на земли хрест, паде на коліна і го
ворить Отче наші; за ним падуть усї вівчарі, що 

в в загород?, на тім місци, де як раз тогди кождий стояв, і гово
рять собі Отче наші; свої молитви кінчать ось яв : „Господи мило
сердий, будь так добрий, стань на помочі, на поратунку всему на- 
родови православному, всім вівчерам і минї. Єк ес, Господи, допо
міг, шо я цу худобу першим днем нинїшним вігоню усу при купі,
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так ми, Господи Боже, допоможи остатної днини усу при купі за
гнати і людем передати".

Після сих слів вигонять пастухи маржину на нашу.
Вівчар, що вже бував коло маржини, та минулого року на

збирав собі жйру (СпеіЬосатра ріпіуога) і висушив його дома, схо
вавши осібно корблика — гусінь з білою головкою, що іде пере
дом, а осібно увесь жир — гуеїницї з червоними головками, що 
за короликом ідуть, передав того дня висушений і розтертий жир 
ватагови, з прозьбою, аби змішав жир із сілю і розкинув на озна
ченім місци Повертаючи в полуднє з вівцями загонить їр вівчар 
на вказане місце; коли вівцї з’їдають жир із солею, з’їдав вівчар 
королика в сиру промовляючи: „6к сї тримали за тобов твої то
вариші, куди ти ішов, ци в лїс, ци в поле, вони від тебе сї нігде 
не лишили і при купі тримали, так аби від мене ца худоба нїгде 
сї не лишила і при купі сї тримала".

За той час, як маржина пасла, зробить ватаг сир із ранїш- 
ного молока, а скоро в полуднє зійдуть ся вівчарі до стаї на обіди, 
роздав він кождому з них по кусневи того сира кажучи: „Най 
Бог прийме за здорове худоби".

Сим кінчать ся перші звичаї, чари і полонинські примівші. 
Від тепер іде житв одностайним ходом, а тим часом лагодять ся 
скрізь по .горам до полонинського ходу,

З вівчарями ідуть у полонину і пси. В ночи відганяють вони 
вовка чи медведя, що лсікім закрасти ся у загороду, а дниною 
ідуть пси із вівчарями у поле, де бігають в округи овець; гавкаючи 
завертають їх, а коли яка не поверне ся до ботбю — череди, 
приневолюють її до того зубами.

Хід полонинський. Від часу, коли у перше залунало по го
рах від вистрілів, від голосу трембіт та вівчарських рогів, коли 
ватаг вибрав ся у полонину на веснованв, настав по гуцульських го
рах незвичайний рух ; всюда видно людий, що порають ся коло ху
доби ; одні роблять вівцям на вухах оббрку (дїрку), другі вирубу
ють їм у вухах пічкй — витинають подовгастий кавальчик з сере- 

і дини (такі вівцї: пгчкаті), інші знов витинають із краю вуха стрівку, 
або лише розколюють вухо раз, два рази, в однім або в двох місцях, 
інші знов засилюють через вухо дріт, волічку, роблячи по при те 
свої, для них лише звісні знаки; там знов пвтнують рогату ху
добу, випалюючи на рогах або нумер своєї хати, або пишут шос 
інше, а б й такі, що мастять волос дегтем і т. д. словом кожднй
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кладе своїй маржннї свої анаменьйта, по яких мав її спізнавати; 
запобігливіщі ґаздині дбають іще про свої дробййта — вівці, та 
корови в інший спосіб: вови хоронять їх від уроків. Задля того 
привязують їм до хвоста червону волічку, аби той, що мав злі очи, 
не дивив ся на маржину та не урік її, але дивив ся на фіст, 
якого уречи годі!

Аби вівцї були у полонинї острі, беруть гнізда осий і вос- 
чину з того гнїзда, потруть і кидають до соли: „як вівця з’їсть 
тоту сіль, то стане остра і люта як оса, штрикає усюди, де най
ліпша паша, а від того дав май молока!“

Але в й такі люде, що несьвідомо або таки навмисно урочать 
другому, через що вівцї чи корови не дають недостатком молока; 
а урочать найбільше, як похвалять маржину чи молоко не сплю
нувши уперед і не сказавши: „нівроку, абих вам не а’урбчив! та 
не дожидаючи відповіди: не врічливі, не дивн<іи. ГІротив уроків 
треба ось що робити: натовчи соли, сісти на поріг до схід сонця, 
і хрестити сіль ножем на відлїв (тилем у долину) і так заповідати: 
„З черленого потока вийшов черлений чоловік у черленій шьипцї, 
у черленім сердаку, у черлених гачах, у черлених постолїх, у чер- 
лених волоках, у черлених онучах, у черленім ремени, у чер
леній сорочці, у черленім шальку, у черлених рукавицях, у чер
леній кресани, з черленов сокиров, пішов у черлений ліс, нарубав 
черленого дерева, наколов черленого вориня, на черленій земни 
заклав черлену кошеру, наробив черлені стаї, і загнав черлені 
вівцї, надоїв черленого молока, пішов у черлений йирмарок, про
давав черленов мірков: хто си напив, аби сї розсів, а хто вздрів, 
аби осліп, хто учув, аби у глух". Тоту сіль дає ся вівцям, коро
вам, а тогди хоть би хто напнв ся молока від тих овець чи коров 
і сказав: „ей брате, яке у тебе смачне молоко* а уперед не сплю
нув і не проповів: ®нівроку8 — не пошкодить маржинї анї моло- 
кови“, запевняла Анва Вардзарючка з Космача.

В іншім куті знов стрижуть старші вівцї а молодші збирають 
та прячуть вовну то в посудину, то в бисаги, або в що друге і за
носять у хату, осібно міцьку — вовну з ягняти, осібно натипйпу —
з однорічної вівцї, а осібно тушур — вовну з вівцї другий раз стри
женої.

І  маржина добачає і відчував сей рух; старша може і нага
дує собі подібні сцени з минулих років, тож з радости, що неза
баром піде на добру пашу, починав блеїти — ревіти, бігає по ца
рині а за нею іде і молодша її братня. Скрізь по горах зчинить ся 
таке незвичайне житє від руху людий та маржини, від голосу
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трембіт, вівчарських рогів, вистрілів, гомону пісень, реву товару, 
блеяня овець, ржаня коний, витя і гавканя псів, що годі ве добачити 

„ в тім якоїсь близької і значної зміни по усїх (орах, якогось прн- 
готованя до великого гуцульського сьвята!

Ґазди, що дають випасати свою маржину на одну полонину, 
називають ся мішбнники, бо мішають свою маржину разом. Мі- 
шанники вибирають собі полонину, на яку їм догіднїще виганяти 
маржину, та близше і справнїще іти за бриндзею, і проти того, до 
якої маржини полонина надає ся, чи до овець, чи до коров, чи ко
ний, що знов залежить від трави, сикости її, температури повітря; 
нарешті рішає тут і дат депутата, що з гори прорівае чи дасть 
9, 10, 11 чи 12 разів більше бриндзї, як викаже міртук, що знов 
іде против полонини. -

Упоравши ся з знаменятами, з-стриженем овець, та з уро
ками, умовляють ся сусіди коли і де їм збиратись, аби мішйти 
маржину і виганяти її поспблу у полонину.

Рано до схід сонця умовленої днини стає ґазда голий у две- 
рех хлїва, де ночують вівцї (вони стрижені, тому ночують у хлїву), 
і перепускаючи їх помежи ноги лічить їх, а як перепустив по- 
слїдну каж е: „Аби тобі нїчьо так не шкодило і абис не була така 
урічна, як мої гачі ніхто не урече". Се робить лиш той, хто знав, 
що від того тяжко збавити маржину; маржина його здорова, зьвір 
не ловить ся її, а іншому хорів, бв її медвідь, — так поясняв Юра 
Бендейчук із Жабя.

Коли вже мішанники зігнали маржину, рушают у божий 
час у полонину на лїтбвигце і познимавши кресані, молять ся ідучи; 
передом іде один або два мішенники, за ними корови і воли, потім 
вівцї а на решті коні з т4рхами, як: лудинем, мукою, сілю, ґри- 
сом і т. і. З самого заду йдуть інші мішанники та жінки й дїти, 
що випроваджають свою маржину на край села. Ідучи реве мар
жина, блеють вівцї, гавкають пси, люде трембітають, стріляють, 
грають на Фльойирі, сьпівають, челядь знов бідкав собі за маржин- 
кою, до них пристають по дорозі* мішанники других сел, та так 
прямує ціла тота сумішка у глибокі гори.

Такий рух трівав у горах зо два тижні. Се хід полонинський.
Ось полопинкії, які сьпівають в часі полонинського ходу:

Закивала зазуленька в вершечку високо —
Буковинка1) сї розвила, тепер ми широко!

1) Буковий ліс.
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Ой піду я в полонянку, там затрембітаю, \ 
Щоби мене було чути на девйиту с^аю!

Ой овечки, ой белечки*), писаний ботею1)
А хто ме вас віпасати, як я ся иоженю ?
Ой не мет вас віпасати нї брат нї сестриця, 
Але мет вас віпасати чужа чужениця.
А чужая чуженйця, а чужії люде,
А не вдати віпасати — сором минї буде!
А не всі сї поженили, тай не всіх забрали1), 
Тоти будут віпасати, шо попідростали.
Такі будут вівчврики, шо мут вас смотріти, 
Від вечвра до полудня в кошврі держітн.

За иівцями з тоиірцями, за телички з бучкн4) 
Де будемо ночувати, та у Ріжевючки*). '

Ой казала голубаня6) сірому бичкови:
Не меш мати, сїрий бичку, гаразду ніколи, 
Ти у зимі у саночках а лїтї у плузї,
А я собі, голубаня, вірикую в лузї.

В полонинці на кедринці, вбив чоловік сою, 
Кликала мя молодичка під зелену ф о ю ; 

Кликала мя молодичка, війтова донечка, 
Шоби она не видїла сьвітлого сонечка! 
Шоби вго не видїла, тай і не бачіла,
Що вна мене молодого тай розволочіла!
Не я тебе волочіла, тай не моя ненька,
А чорнії мої очі, чівочка гладенька1).
Не я тебе тай волочу, сам жеж сї волочиш. 
Замісць іти в полонинку, гуляєш по ночі.

Ой ішов я в полонинку, тьижкі зимки вбили*)
Я повернув до бідашки, два гайдуки Ймили.

*) Від блеїти; *) череда овець білих, чорних, сивих; 9) до війеса; *) а бучкакк; 
ь) хата Ижевючип стояла мія лїсамн по дорозі у половину; •) корова; ’) волосе на 
чолі; *) великі сніги впали.
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Ой имили та кочу ют гет до отамана,
А яж таку любку маю, шо не боюсь пана, 
Пана сї не бою, війтом не требую,
А шЬ любка наказує, гаразд добре чую. 
Моя любка наказує нікуди ходити,
Лише добре розумочком дома поводити.

Вівчєрику, золотару, покинь вівцї пасти!
Не покину, хоч загину, навчив-сме си красти. 
ОЙ украв-смв два баранці', а  трету ягницу, 
Подивю сї суди-туди, робє шибеницу. 
Шибеница старенькая, линовки новенькі,
А шоби сї покаяли отарі і маленькі.

Війшла любка в полонину вівчєра шукати 
Подивила сї у стаю, нігде го приймати.
Ой вілїзла та на подрю1) втєла букат сира, 
ГІоднвнла сі в кошєру, милого уздріла..
„Ци я тобі не казала, покинь вівці иасти,
Тепер ше ти молоденький, хочеш тут пропасти*. 
Ой не плач же, любко люба, та не бідкуй, бідк», 
Бо з моєго иодвірвчка2) та на твоє видко.
Від коли тебе не виджу, нічка минї мала,
А аот тота полонинка вогником палала.
„Я й гадала, леґінику, гасити, гасити,
Писаними ґирчиками водиці носити".

Ой волики сіроманки, чом ви не орете? 
Лїтаж мої молоденькі, чо так дармо йдете ? 
Літа мої молоденькі, вами лиш сї сьвічу8) 
Пішли єсте в округ сьвіта, нїгде не зістрічу. 
Кобис, мамко, осідлала коні вороненькі, 
Може би я та здогонив літа молоденькі. 
Лишень коні вороненькі йоги утомили,
Лїток моїх молоденьких та не вдогонили.
Як я собі нагадаю давную давнину,
Мині слїзки кочвют ся личком у долину.

’) Полиця; 9) і  високих гір; 3/ оьвідчу.
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Пішли вівцї в полонинку самі біленькії,
А за ними вівчарики самі молодії.
Пішли вівцї в полонинку, а егньита блїють, 
Та що наші вівчарики в полониНцї діють? 
А чому ви, вівчерики, та не сьпіваете?
Де ви свої співаночки та подіваєте?
Ой ми свої співаночки подїнем, подінем,
6  полонинці з овечками на шварах посївм, 
Ой посївм співаночки довгими шварами, 
Будемо сї умивати дрібними сльозами.
ОЙ мут туда вівчерики з  вівцями ХОДИТИ, 

Будут наші співаночки любі находити;
Мут за ними вівчерики тай й овечки пасти, 
Будут наші співаночки за кресаню класти.

Співаночки мої любі, що я вас умію,
Як я піду в полонинку, шварами1) розсію. 
Туда будут вівчерики з вівцями ходити, 
Туда будут співаночки мої находити,
Туда будут вівчерики бійі вівцї насти,
Мої любі співаночки за кресаню класти;

Ой розлука, пане брате, розлука, розлука, 
Бо ти ідеш по за граба, а я  по за бука!
А ми у двох товаришу від давна тай нинї, 
Тепер аістаєш ти дома, а я в нолонпнї.
Ой у селї граб, граб, в полонині бук, бук, 
Як лиш кликнеш товаришу, а я буду тут.

Ой висока полонина з вітром говорила,
Хибаж еї розорати, жито би родило.
Не так жито, не так жито, як йиру. пшеницу, 
Утратив я дівчиноньку через молодицу.

Якаж тота полонинка, на весні весела, 
Як овечки у ню ідуть із кождого села.

*) Швар =  трава в полонив!.
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Як овечки у ню ідут самі біленькії,
А за ними вівчерики хлопці молодії.
А котре з них годні хлопці', ідут та сьпівают, 
А як котре мізерскії то в плай позирают.
А шо були годні хлопці, пішли у вибранцї,
А хто буде розводити без леґінів данцї ?

Іде бичок у плаїчок, так вірикуючи,
Іде бідне в полонинку ми наказуючи.
Іде бідне в полонинку, наказує минї:
„Справуй ми сї, душко, дома, як я в полониш".
Іде бідне з полонинки: „йик сї вівчарило?*
„Гаразд, гаразд, душко пишна, як сї домарило?') 
Хатка моя побитенька, хатка на помості,
Чи ес сама домарила, чи ес мала гостї?"
„Кувала ми зазулечка в густій березині,
В мене було тілько гостий, як в мельник^, в млинї. 
А як прийдеш ти до млина, у млинї завізно,
Так до мене прийшов, змолов, хоч рано, хоч пізно!"

Ой піду я в полонинку по зелене сїно,
В.полонині при долині там сонейко сіло; 
Ше минї ся, товаришу, таке не злучало, 
Аби коли в полонині сонце спочівало.

Ой чому ти, леґінику, тай і не співаєш? 
Де ти свої співаночки тай позадїваещ ?
Ой знаю я, товаришу, де я їх задїю: 
Занесу їх в Чорногору, та. там їх посїю. 
А там будут співаночки по горах співати, 
А я буду, товаришу, по сьвітї блукати.

Ой кувала зазулейка, кувала, кувала,
Від сьветої неділеньки до сьветого Йвана.

’) Дома Газдувало.
Мюцжшж до укржїлсьго-руської епмьоШ , т. IV.

8
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Ой засьвіти, місяченьку, засьвіти, засьвіти 
Та на тоті полонинки, на хороші цвіти.

Ой овечки, ой белечки, писаний ботею,
Хто буде вас віпасати, як я ся йоженю?
Ой буде вас віпасати бай хлопец-молодец,
В правій ручцї свирілочка, а в лївій топорец.

Ой піду я в полонину, тай там і загину, 
Скажу собі посадити в головах каливу; 
Вудут пташки прилітати, калиноньку їсти, 
Будут минї приносити від иилої вісти.

Ой~кувала ми зазулька, кувала, кувала, 
Як упали тьияскі зимки, она сі сховала, 
Як упали тьияскі зимки, кувати забула, 
Далеко сї ісховала, за віене забула.

Ой війшов я в полонинку по зелене еїно 
Та не зайшов в полонинку, бо вже сонце еїло. 
Не зайду я в полонинку, бо тай ожеледа 
А я тебе, любко, любю, за ручку поведу.
Веду бідне за рученьку, бідне не веде сї,
Під зеленим явориком спатоньки кладе сї.

Ішли вівцї в полонинку, та всї біленькії, 
А за ними вівчерики всі молоденькії.
Іде один та наперед, сїв собі на гірцї: 
„Порахуйте, леґіники, ци в усі вівцї?8 
Стали вони рахувати, не було одної. 
„Нема, нема, леґінику, тої спутаної1).

При сім боцї полонинки ватерка палав, 
Ходім, хлопцї, до дївчини, она умирав.

} Насьміиияво, бо іаадива спутала „на 8ваиевьвта“.



Ой прийшли ми до дівчини, просили нас сїсти, 
Та дали нам бурьишечки1) нелупленой їсти.
А я тоті бурьишечки цїлцем*) проковтаю,
Та на онті вареницї скоса позираю.

Ой піду .я в полонинку по зелене сіно,
Не перейду полонинки, бо сонейко сїло.
В полоиинцї на кидринцї голуби сїдают,
Ми гаразду не зазиалй, літа сї минают.
Ми гаразду не зазнали тай знати не будем, 
А по чому свої літа пізнавати будем?
На сьвітї ,сї не нажили, красно не входили, 
Лиш по тому пізнавати, що-сме нагрішили.

Іде вівчвр з полонинки в широкім ремени,
Несе милій подарунок — кусок сира в жмени. 
Укушу я того сира — сирец солоденький, 
вк вівчвра не любити — вівчвр молоденький! 
вк вівчвра не любити у него в вівці,
У вівчвра у ремени білі сороківцї.

Ой піду я в полонинку, а шо ся в ній дів? 
Калинка сї розвивав, листок зеленів.
У зеленій полонинці, в зеленій, зеленій 
Стоїт стадо біленьков, вівці не довні.
Ой піду я в полонинку вівці зимувати,
Ци не будеш, Файна любко, за мнов банувати? 
Ой піду я в половинку, та в зелену пущу,
Там я себе зарубаю8), нікого не пущу.

Біднаж моя головонько, що я наробила ? 
Полюбила вівчврика за каваЛок сира. 
Покушаю я тот сирец — сирец солоденький, 
Подивю сї на вівчвра — вівчвр молоденький.

Пішли вівці в полонинку, писаний ботею, 
А хто мет вас віпасати, вк я сї йоженю?

бульба; => цілі; 8) обварую.



Мут они сї сами пасти, сама віпасати,
За вівчврем- золотарем у край поглядати.

Ой вівчєрю-золотарю, покинь вівцї пасти,
Не покину, хоч загину, не вчив-сме си красти. 
Украв би я два баранцї, а трету егницу,
Та на мене збудувалиб в Сиготї темницу. 
Вбралиб ноги в кайданицї, а руки в скрепицї! 
Тото тобі, леґінику, за чужі егницї!
Ой коники вороненькі, ой коники рижі,
Доків я сї не оженив, то не мав-сме.ч грижі;
А ек я се бай оженив, та став сї журити: 
Треба лижки, треба миски, дїтчеї колиски.

Пішли вівцї в полонинку, лиш бгнета блїют, 
А що наші вівчерики в полонинцї дїют?
Ой я знаю, моя мамко, та шо вони дїют,
Они сидьи при ватерцї, білі ніжки гріют;
Ой я знаю, моя мамко, що раненько встают 
Та білими волічками ніжки обвивают.
Ой я знаю, моя мамко, коли вни лягают:
Та як озмут трембіточки, на них трембітают.

В полонинцї на кидринцї ватерна сї крутит, 
Ходім, брате, до дівчини, дівчина сї журит. 
В полонинцї, на кидринцї ватерка палає, 
Ходїм, брате, до дівчини, дївчина конав..

Якаж тота полонинка весела, весела 
Як до неї вірушела худібка із села! 
Полонинка веселая, лиш до розлученя, 
А як пішла худібонька, она засмучена.

Полонинко, верховинко, чим ес так згорділа. 
Ци не тими коровками, шос тілько уздріла? 
Полонинко, верховинко, чим ее так згорділа, 
Ци не тими овечками, шос тілько уздріла?



Ой коби я, молоденька, свої крильця мала, 
Я би в тоту полонинку що днини літала. 
Ой коби я, крильця мала, я би полетіла,
Я би свому миленькому вівці подоїла.
Ой коби я, крильця мала, я би поленула, 
Я би свому миленькому вівці завернула.

А у тої Боднарючки зелена отава,
Ой стала ся в Криворівни велика неслава.
Пішли вівцї в полонинку самі біленькії,
А за ними вівчврики самі молодій 
Пішли, пішла вівчврики з білими вівцями,
Ой та найшли Марівчку під колодочками;
Ой почвли вівчврики гадочку гадати,
Єк би дати Боднарючцї та у село знати?
„Осідлай ти, Боднарючко, коня вороного,
Та віведи з Криворівнї попа молодого".
Ой вк зачвв отарий же дяк нсалтиру читати,
Стали люде Боднарючцї так приповідати:
„Ой озми ти, Боднарючко, жовтого пісочку,
ІІосїй его Марівчцї тай коло гробочку!
Ой коли тот та пісочок на могилі' зийде,
Тодї т.воя Марівчка тай до тебе прийде*.

З такими й іншими полонинками на устах, при голосі рогів 
та трембіт, фвобідній розмові, веселім настрою, в надії на добрий 
дат та заробок з продажі випасеної маржини, минають мішанники 
публичні дороги, пускаючи ся горі згруженими ґрунями, (обр. 138), 
то стрімкими каменистими ярами,,, то ломами лїсів (66р. 139), то 
звалищами акал (обр. 140), посуваючи ся на перед осїорожно, пот 
воли, щоби маржина не иояомала ніг, не розчехла сї Іабо не поно- 
рила ся у грузи.

Реваш . Поеуваючи ея звільна, то припочиваючи ио дорогах, 
дібють ся нарешті' мішанники до стоїща, по можности на день, який 
означив депутат на ревйш; дбалїщі ґазди пригонять маржину, аби 
скорше перед ревашем добре гіерепочала і напасла ся.

Усю дійну маржину всіх мішанників вигонять пастухи озна
ченого дня рано пасти; коли в полуднє приженуть її до стаї, здоюв 
кождий мішанник власноручно свою маржину, потім мірить ватаг 
молоко міртуком — коновочкою (коло 1 л.); кілько міртуків ви
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дасть перший подій, тілько рублів  кладе ватаг на реваши (обр. 
141); реваш, ее обтесана на 1 дні. велика шкаббрка — тріска; на і 
пів міртука кладе ватаг на шкаберцї укісний рубель, а на бовт — 
менче половини, проколює в шкаберцї дірку; від такої вже зару- 
бленої шкаберки, відколює менчий кусень — реваш  і дає вго мішан- 
никови, а більший — іколоду, лишає собі; число рублів покладене

188. Дорога у полонину їрунен гори Ріко), на граница 
між сс. Космач і Брустури.

на реваши, означає число брищзьинбк бриндзї, які має мішаиник 
дістати; окрім того на кождих 4 бриндзянцї бриндзї дістає він 
одну бербеницю в&рди; брищвьинкй се малі бербеницї, в які 
містить ся 12—14 міртуків бриндзї (в бербеницю може їх і 25 
піти), ее як до того, який дат обіцяв депутат, тай від того, чи 
мішанники жадали масла чи нї; як є угода і на масло, то дістає
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мішанник брйндзї менче. Де мішають молоко овече з козиним 
і керованим, там бриндзянки містять у собі 16 міртуків, але за 
те бриндзя утліша — худша, гірша. Хто не має бриндзднок, але 
бербеницї (25 літ.), тому вимірюють число міртуків водою.

139. Дорога ломами у полонину Кидроватяй черев 
ліс Вубевский.

Мішанник бере собі реваш, а  ватаг колоду; колоди усїх »і- 
шанвиків засилює ватаг на шнурок та^оває їх, так, аби нїхто не 
знав де, або носить коло себе.
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Аби зазначити кілько овець дає мішаиник на випас, кладе 
депутат чи ватаг осібно на реваши мішанника а осібно на колоді 
ось які знаки: 1 =  1. II == 2, III =  8, ІІІІ =  4, /  =  5, X =  10, Д  =  15, 
XX =  20,- Х =  60, .  =  1Ш. X =  160, . .  =  200, X XII =  62, \ Х Х /  
в= 175 і т.’ д. Деякий депутат кладе такі або подібні карби на

140. Дорога звалищами скал черев г. Гронову.

палицй або будь якім патику, для рахунку кілько овець пасе на 
полонині тай чії вони.

.. Після сего мішанники пращають ся з маржиною, наказують 
пастухам, аби її пильнували, висказують бажане, аби ватаг напря- 
тав як найбільше скдрому, і вертають домів.
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До Петрівки в у паші сйкість, а через се і подій ліпший 
і більше бриндзї; по Петрівці іде слабший подій, бо паша сухща, 
а така іде у лій, від неї стає вправдї вівця сита, але за те дав 
менче молока. В міру того, як ватаг напрятав скорому, дав він 
мішанникам знати, аби приходили забирати бриндзю.

Скоро зголосить ся мішанник, подає він ватагови свій реваш, 
а ватаг дошукув до него колоду, провірюючи пильно чи як раз 
пасує, чи не підроблений; переконавши ся, що предложений реваш 
вірний, видав після него обіцяний дат.

Колиж була угода на вагу, тодї відважує ватаг воду, яку 
міртук показував, а потім тілько разів більше бриндзї, як було 
умовлено. Коли напр. міртук води важить 1 кд., а перший подій 
дав 15 міртуків, а депутат обіцяв на вагу 10-ий дат, то відважує 
мішанникови 150 к£. бриндзї. Відділивши 
дат, кидає ватаг в присутносте мішан- 
ника колоду і реваш у ватру.

На корови нема міртука, від кождої. 
корови дає депутат бербеницю (25 1.) 
бриндзї.

Мішанник дістає обіцяний дат, хочби 
зараз першого дня вго вівця розчєхла 
ся, або медвідь корову убив; маржинка 
пропадав, але дат иї.

За випас одної пари волів платить 
мішанник 8—10 зр., а там, де Жиди хо
вають волів до яток та дають кождого 
тижня соли з бобовою мукою, платять мі
шанники за пару волів по 14 зр .; за ко
рову З—б зр., за вівцю по ЗО—50 кр., а за козу по 15 кр. — 
на ціле літо.

Заплата в грошах та бриндзя, що лишає ся по видачи дату 
усїм мішанникам, се заробок депутата за полонину, удержуване 
ватага і його людий.

Як літо мочйве, тодї є молока май білше (не вільно сказати: 
богато!), депутат „набв білше бриндзї", але як в посуха, то він мав 
фУраж — набв менч$ бриндзї, як обіцяв дати, тогди мусить готів
кою доплатити, інакше ніхто не вижене більше маржини на його 
полонину. ______________

Жите в полонянах. Ранки в полонинах звичайно дуже гарні, 
але холодні, часто застав нбґура  — налягав по горах така мрака,

Н и ц ш і  до українсько-руської еіж ммИ І, *. IV. 9

141. Реваш. 1. цїла ко
лода, на якій покладені 
4 рублі а; вона показують, 
що перший подій видав 
4 ніртуки; Ь. 8нак на */« 
міртука, с. знак на бовт; 
2. частина колоди, яку собі 
лишав ватаг а 3. реваш, 

який дав мішанникови.



що не видно на десять кроків перед собою, а як мрака осідав, то 
показують ся лише найвнсші шпилі гір, а під ногами уповите усе 
немов у сивім мори, що ще більше маиить око, коли легкий вітер 
зачне колисати тим безкраїм морем; аж силнїщий подув вітру із 
Чорногори розвівав мраку, а за тим роз’яснює ся усе небо, але за 
яку хвилю засуває ся знов хмарами, нанесеними вітром. Без огляду 
на такі чи інші воздушні з’явища встають вівчарі дбсьвіта, здоять 
маржй'ну, позносять молоко, і попоївши вигонять к о ж д іі й  свою 
маржину у свій кут, вказаний ватагом. Ідучи з маржиною бере 
кождий пастух з собою сокиру, затикай її за ремінь; нею прорубує 
він собі дорогу лїсом, як густий смерічник, абр як лім великий; 
окрім того бере пастух гарапник або прут, ніколи сухий, бо від 
такого усхла би маржина, а деякий пістоля, вівчарський ріг, ф л ь о -  

вру, денцївку, дуду, або скрипку — хто до чого удав сї.
На кождих 100 овець призначений один вівчар; коли після 

того в їх більше, іде два з них уперед, а за ними старі вівцї; вони 
вже бували на полонині', тому і знають, що на передї добра, не 
не здоптана паша. Місця, куди вівцї пасучи ходять полонинами, 
називають ся ваґаш і — ціпи. Тими ваґашами спішать вівцї пасти 
у рівний лїс, або у чіїгір, де густо туршуків -  молодих сиерічок; 
вівчар, що іде передом, мусить добре знати, де в сукрбвище, туди 
він не сьмів вести овець, бо як би вівцї на сукровнщи попасли, 
зараз бн їм уняло м а т у  — вони утратили би молоко.

Вівцї спасають: бриндушу, храбуст, молочій, від якого дають 
богато молока, кукурудзянку, иопітник, горішок, деввцел, заячу 
капусту; скрізь по овечих пасовисках мусять бути 6звіри пото
ками, з яких вівцї пють. Цїлий ботШ овець іде за двома вівчарами, 
а один, що іде за вівцями, підгонить їх накликуючи все: гісьі 
Вівцю, що вихопить ся на боки, завертав вівчар Покликом бирр, 
а тоту, що відбіжить наперед, накликує він у ботей покликом пррст 1 
За ягнятами знов кличуть вівчарі птрут$ — птрут^І У ботею в 
вівцї, барани, — безрогий баран називав ся шутий — арки — ялові 
однорічні вівцї, врчв (йрчета) — молоденька овечка або бараньчик, 
а осібно 4рка, врчук; барани валують вівцї, від чого ті стають 
кітні і не дають молока, аж укбтять ся.

Як вівчар хоче другому відобрати молоко з овець, ловить 
сліпця  і рапавку (ропуху), вложить їх живих в одна горнець, 
заткав і спече коло ватри, потім сушить, аж висхиуть на порох. 
Тим порохом посіпше ва/аш  — дорогу, якою ходять вівцї; як 
вівцї той порох переступать, кидають ся на їх икрі погані струпи, 
через що вівцї не можна здоїти. ІІротив такого урбчища в специяль-
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ний лїк; ось він: „вк знав ватаг чи вівчвр, де бв 9 головйц — же- 
рел, в одній купцї, іде туди, бере з кождої головицї по 9 лижок 
води, несе, не обзираючи ся, до стаї так, аби її не розсипав; потім 
рубав сліпого дерева — такого, на яке не дивить ея, з девять 
деревин (явору, скоруха, бука, дуба, смереки, ялицї і т. і.) по каваль- 
чикови; при 9-ій деревині' мав лячи долївлйць — на черево, і сунути 
ся черевом до самої стаї; аж тут встав, вигонить усїх зі стаї, хо
вав нарубані кусники дерева, потім закликав двох таких, про яких 
він квм$в, що вонн іцвсливі і робить з ними живу ватру; на тоту 
ватру кладе слїпе дерево, а вк воно перегорить, кидав з него по
9 вугликів у воду, начерпану з 9-й головйц, рахуючи: нї 9, нї 7....
нї 2, нї один; так 9 раз. Потім іде з відгашеною водою на струнки, 
кропить їх нею, сідав" на сїдец і мив тою водою кождій вівци 
икру і перехресте (частина хребта Па заднпх ногах); позісталу воду 
несе у таку скалу, куда нїхто не заходить і там її виливав ; а  як 
хоче другому збавити молоко, то впливав тоту воду на чужий хи- 
тар — за границю своєї полонини. — Як маржина перейде місце, 
пілляте тою водою, то вже нїхто не заверне їй молока*.

Кови пасуть у згарах -  вигорілих лісах, та в недоступних ломах 
посеред каміня, з яких видно лиш головки кіз та чутно троскіт су
хого галузя, що ломить ся під їх ногами. В ботею кіз в кози, цапй, що 
пбрчать кози, від чого ті стають кітні, ват$йчвта (молоді кізлята), 
а однорічні цапкй (тазе.), ваті}йки (іет.). — Козар гонить кози по
кликом цї! цї! завертав їх крьо-п4! а накликує на них: кцьо-кцьо!

Корови і воли пасуть чередами; корови на пблях — не заро
слих рівнинах, у лїсах ріжами — пасовисками, що врізують ся кли
ном у ліс, у айломах — лїсах, де лежить полоаіане дерево, а де 
добра мягка паша, та прилуками — полянками посеред лісів ; з ко
ровами пасуть і бугаї, що скачуть на корови, як ті бігають ся, від 
чого корови стають падіжні, а потім уположать ся.

Воли-пасуть низом близько лїса жблобами — долинами поміж 
двома горбами^ та кітловйною, або джбморами — гущавинами з кор
чів ; воли в тбвкані, самі Гуцули тбвчуть їх довбенькою; на волів 
і коров кличе пастух вськня, гонить їх гии, а завертав шшке-нб! 
на телят кличуть мал4, мал4.

Конї пасуть самими верхами, де ростуть шварй — високі острі 
трави, що не зарубують — не ранять твердих яавків конпй; у худоби 
язики мягкі; в стаді пасуть кобилп і конї, яких вальйв до того 
учений валах, що заходить у гори; кобила відбивав ся  з вбрем 
(молодий: вбрик), від чого став вона жврббна, аж в кінци ужер4бить 
ся. На конї кличе стадар: пршьо! гонить їх : ци! а завертав: ігімб /
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Свинї пасуть низьку траву коло мокравин; у отадї свиний в 
кнброс, що гукав льоху, а тота від того упорбтть ся ; в там 
і підсвинки малі — кнороси, льошкй і вепрі*).

Пастухи вигонять повірену їм маржину на пашу без огляду 
на погоду; нераз застане цілу полонину нбґура  — мрака, що 
на кілька кроків в округи не видно, або ударить плбва з громами, 
від яких розходить ся по уеїх горах абомбвня — відгомін; часом 

"знов упаде у саму Петрівку зима — снїг, або кр$пщ а вжеж мач- 
кйтий дощ паде там майже що день; се усе не здержув пастухів 
анї на хвилю від їхнього обовязку тим більше, що кождий з них 
знав способи відвернути від себе фортуну, а робить се ось як: 
говорить цілий „Отченаш" і „Богородице" на виворіть (нї Отче наш, 
нї ожи єси, нї да сватит сї, ні амінь), притім йретить ся на лїво,
а замість „В імя О тц а............ “ мав говорити: нї раз, нї д в а .............
нї девять, нї один, не бий тут, але бий онтам, камінь! В такий 
спосіб „виріжве“ пастух град сигламв та каменистими їрунями, 
де нїчьо не пасе*.

В полуднє і вечером трембітав ватаг на вівчарів, аби не за- 
пізнили ся до подою в обіди, або аби їх ніч не захопила; вони 
незнають яка пора, а в часі неґури не знали би куди вертати до 
стоїща, як би не чули голосу трембіти, що іде із стаї; на сей знак 
пригонять вони худобу, беруть ся до доїня, зносять басарунок для 
коров, засідають на струнки, пускають телята до коров, зносять 
молоко до стаї, накликають одні на других, словом зачинає ся 
повне жите на стоїщи, де хвилю перед тим було глухо, пусто, бо 
окрім ватага, що кутав ся у стаї, та нічника, що десь у куті спав, 
ніхто і не ворухнув ся на цілім стоїщи.

Дійникй — дійну маржину, доять три рази в день: рано, в по
луднє і вечір. Аби дійники давали більше молока, дають їм соли, 
перший раз у дві недїлї по пригонї. Того дня іде ватаг з сілю на 
еблище — місце, де дають худобі сіль, зарубує сокирою землю 
і сипле соли вперед на обух сокири, а потім купками в кбчєло 
(в колесо). На даний знак вигонять вівчарі дробята, а скоро ті 
зачнуть сіль добре їсти, стріляє ватаг; від того страхають ся вівцї 
та починають вертіти с я ; тоді каже ватаг: „ Абис була така цікава 
і остра, як ти тепер сї остро і цікаво вергла — кинула". Одному 
з вівчарів, що зібрали ся коло ватага, каже він розібрати ся до 
гола, дає йому у руку головню, а той оббігає череду три рази в ко-

*) Коти, пси кічуть ся] ла л  — песе весїде. Лисичка начинить Ьїтпй, вов
чиха начинить тулукй, медведиха ужеребила тулукй.
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чало, притім ватаг приповідав: „Так, вк я вас видів тепер у купі, 
ек вівчєр вас оббіг, так абим вас видів в осени."

Як вівцї з’їдять сіль, іде ватаг на місце, де сокиру зарубав, 
витягав її і вирізує там таку  кецку аж до глини, яку вигризли 
вівцї, ховав у платок з словами: „Єк цу кецку вижу у руках, так 
абих видів свої вівцї на розлучіте“. — Тоту кецку заховує у стаї.

' На місци, з якого вирізав кецку, закопує хрест так завеликий, аби 
застав вирізану кецку. - На солищи дістають корови соли раз 
у тиждень, звичайно в четвер, а вівцї раз у місяць.

Дійннків здоюють пастухи у дійниці — деревяні посудини 
з вухом, або у відра — деревяні посудини з дугбю (див. боднарство). 
Здовне молоко зносять до стаї, де зливають його у велику путину, 
в якій містить ся увесь одноразовий подій.

Те молоко Ґльйджев ватаг зараз сиплячи у него ґльйґу. Аби 
зробити ґльи ґ  молоко) треба рй н ф и ; на риндзу знов треба
калюха — жолудка молодого ягняти або теляти, що ще не їло, лише 
ссало кулястру (се молоко такої корови, що ледви у положила ся),; 
як пригріти кулястру, вона згусне зараз, стане сиром; так став, 
з неї сир у молодім теляти, що ссе таке молоко (кулястру); з ка
люха вибирають кулястру, обмивають калюх до чиста і кладуть його 
у воду, аби не засох. Як уположить ся друга корова або укотить 
ся вівця, надоять з неї кулястри до приготованого і вимитого ка
люха, докидують соли перепаленої до червоного а потім остудженої 
а до того як раз тілько непаленої соли і водп, яку знов треба при- 
нести до схід-сонця. Наповнений калюх завязують туго і кладуть 
у хатї над парою або на під, аби увудив ся і усох. Се, що тепер 
в калюсї є, то ри н дза ; її приготовлює собі ватаг зимою дома, 
а лїтом виносить у полонину; всипавши трохи риндзи у мисочку, 
підпускає її молоком і розтирає; розведена в молоцї риндза се ґльиґ.

Насипавши того ґляїу у путину з молоком, обертає ватаг пу- 
тиною коло ватри, аби молоко не остивало, але все було таке тепле, 
як би лише удоєне; під впливом тепла та від ґляїу ловить ся мо
локо — стинає ся в сир та керлйбу =  дзер — сирватку. Ботел4вом 
(обр. 142) — дїравим кружком із ручкою, розбиває ватаг тото мо
локо, через що з него виділює ся сир, після чого закотивши рукави, 
Натискає рукою тот сир у долину, — чим відлучєв сир від кер- 
либи ; скоро се стало ся, вибирав ватаг сир у цїдйло кусень 
полотна, підкладає посудину, куда чурить решта керлиби, що ще 
не видушена з сира; керлйбу сипле у дзерівнйй котев, доливає до 
неї зо 2 л. молока і вішає на кужбі над ватрою (див. рис. 120), де 
ббїт — кипить, керлиба.
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142. Ботелбв. 1.
держішю; 2. крила; 
3. розкрутець з ко- 

ріня смереки.

Про молоко не можна казати, що воно кипить, лише біїїть, 
інакше повикидало би коровам або вівцям струни на дійках, а надто 
бють ся тогди корови між собою, а коли з тої нагоди яка уломить ріг, 
то купець зараз ачгбйе (відтягав) від вартості! корови 5 зр. і більше.

В дзерівнім кітлї виварює ся з керлиби в$рда ; 
вурда  се сир виварений з керлиби, що відлучив ся 
аж під впливом горяча; вурду кладе ватаг у ці
дило, а з него стікає жентйця у бербеницю. Жен- 
тиця держить ся і рік, її піоть вівчарі, беруть люде 
до дому, кілько хто хоче, а решту дають свиням, 
телятам, коровам і псам. „Нема такого вина, шоби 
чоловіка так поздоровило, як переварена квасна 
жентица, шо вже стоїт цілий рік; вона добра і на 
серце і на черево“ — кажуть Гуцули. — 3 цїдил 
вибирав ватаг осібно сир а осібно вурду і кладе на 
пддрю — полицю, де вітер добре продував та сонце 
грів. Висушений сир чи вурда називає ся будз 
із сира або з вурди; як він через довший час сохне, 
стане на нім груба, тверда шкіра, яку нераз і пла- 
сом сокири розбивати треба.

Будз кроїть ватаг на кусні, солить і кидав у путину, потім 
бере брай (обр. 143) — грубий буковий кіл, з одного боку гладко обте
саний а з другого у чотири гранці, і бе уперед гранчастим кінцем, 

аби роздерти шкіру будза, потому гладким доти, аж будз 
іме ся — стане як тїсто на колач і відстав від путини 
і від брая, — се брйндаа; з путини, в якій вона виро
блена, набиває її ватаг у бриидзянки чи бербеннцї.

З видушеної вурди робить ватаг так само бриндзю, 
але окреме від бриндзї з сира; бриндзя з вурди не має 
острого смаку, як бриндзя з сира, її можна розвести 
у водї, тоді буде вона така квасна як сметана, а .бриндзї 
з сира не можна розвести, тільки розтопити на вогни.

Для ужитку свого і своїх людий робить ватаг г1)сь- 
лвнку; задля того варить молоко, а коли воно збоїть, 
а потім остигне, аж буде літепле — таке, аби палець 
можна в нїм тримати, переливає єго у бербеницю, в якій 
вже була гуслянка або квасна сметана; як нема такої 
судини, сипле тото літепле молоко у нову судину і додає 

него 2 —3 лижки гуслянки або сметани; від того ловить ся

143 Брай. 
(1-30 и.).

Д"
молоко, гусне, набирав смаку зразу незвичайно приємного кваско- 
ватого, а чим довше стоїть, кваснїв що раз більше, але нїісоли не
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зітне ся в сир і сирватку, як кіоьльйк — квасне молоко, якого Гуцули 
не уживають.

Вечероіи по здоеню овець, пускають їх на погірнйк, аби перейшли 
ся та напасли ся; пашу, яка росте на погірнику, звуть порпяла ; 
на иогірник не годить нїяка друга худоба лише дійні вівцї; на і 

і погірнпк вибирав ватаг місце, де росте дріана густа бриндуш а ; 
вона низька, має у корени малу білу кульку, не більшу як пацьорок.

Упоравши ся коло овець і коров, сходять ся вірчарі у стаю ) 
обідати чи вечеряти; там висить над ватрою зелїзний котел, в нїм 
зварена вже кулеша; її викидають на дереинний кружок, сідають 
довкола него і споживають кулешу з гуслянкою, з молоко.» або 
брнндзею, а в пісні дин саму; часом зладить ватаг б&пуш, або | 
юшку з вола, якого убе медвідь а вівчарі відберуть, або з вівцї, | 
що ся роач4хне.

Пообідавши вигонять знов пасти а вертають аж на голос 
трембіти.

По обіді чи вечері забирають ся усї до прятаня: сей полоче | 
дійниці-, той дав псам їсти, інший виносить дзер свиням, коровам,

| підкладав ватру, лагодить дійницю, той знов трембітав, стріляв 
з креса, якого голос лунаючи від вершка до вершка розлягав ся 
по далекій половині, по лісах, і відбиваючи ся о вершки гір, від
страшує зьвіра від стоїща; від часу до часу пускають ся пси у ліс !
і, налякавши гавканвм зьвіра, вертають тихо назад до стоїща; по- 
гуторивши ще трохи, іде кождий вівчар з молитвою на устах до 
своєї застайки, поправить ватру і коли вона добре розгорить ся, ! 
звертав ся до сходу сонця, говорить Оченаші, кінчаючи їх ось як:

; „Господи, заборони мене, заступи мене від панскої карости, від 
людекої ненависти, від ворогів поганих, від устиду, від сорому, від 
усего нешвстя, від припадку злого на водах, на переходах, на бу
танах, на полонинах, на роботах, на кождім дїлї, на кождім по
ступі ! Господи, поможи пана Бога с’втого упросити і ублагати, шоби 
сї від гріха відкупати, до раю сї привертати. Господи Боже, прости 
мою душу, шо-смс так согрішив без числа, шо-сме рано встав, 
Бога не згадав, шо сме Бога не запросив і всіх людий і душ по
мерши*, шо в огнях погоріли, шо по водах потопили, шо плаями 
убійники вбили, у мрацї, у вітру задушили, шо їх ніхто не згадав 
і їх нїхто не знав, молитви за них нїхто не скаже, Бога не запро- 
сит. Господи, їх заборони! Николаю с’втий, їх виратуй! Николаю 
с’еіий великий, на службу даю, молитву Божу говорю, сто раз не 
раз, шо-Сме тогди проминув, шо-сме Бога не спімнув, шо-сме сї за
був, шо-сме Бога не иросив, Бога с’втого не ухвалив! Боже прийми,
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Боже хвали, не сам собою — з ІІрєчистов с’єтою. Боже дай шєстє і ро- 
зум добрий у сім людем і минї. Милости Боже на віки віком амінь!“

Ватаг кінчить свою вечірню молитву ось як: „Поможи минї 
Господи, як ес поміг маржину зібрати, так допоможи всему наро- 
дови православному вї передати". Помиливши ся лягають вівчарі 
спати головою до низшого боку стайки, а ногами до ватри а вкри
вають ся сїраками чи якою верінкою, як який має; ватаг спить 
у ста! на лавици коло ватри.

Незабаром запановує на цілім стоїщи велика тишина, посеред 
якої чути лиш румиґанє худоби; усе спочивав, лише один нічник 
нї, він докладав дров у ватру, над якою готовить кулешу, аби на 
досьвіта була для вівчарів, та надслухує чи не чути з якого боку 
ломоту медведя, що закрадае ся у стайку; часом вийде він із стаї, 
стрілить раз, другий, затрубить у овечий ріг, гукне на ціле стоїще, 
на те будять ся пси і пускають ся гавкаючи в лїс, але переконавши 
ся, що нема нічого грізного, вертають супокійно до стоїща, по
тім налягає усї гори знов глубока тишина, усюда стає так тихо, 
як се лиш у горах можливо. Якась таємнича сьвятість запановує 
над горами, а звідтам розстелює ся вона широко полонинами, за- 
рнси гір мякнуть, стають якимись безФормими Духами 1 По над 
ними показують ся блїді, невиразні зорі, а чим більше небо тем- 

 ̂. цїе, тим яснїщі стають вони, тодї ніч у горах виступає у цілій 
своїй величавости1

У вільних та догідних хвилях роблять пастухи барйньчики 
(обр. 144) з овечого сира, який мусить трохи застбяти ся  — при
киснути, аж потім розварюють його у жентици; від того стає сир 
добрий до виробліня — податний як віск і держить ся купи; барань- 
чика чи що друге зроблене з такого сира, кидають у розтоплене 
масло, де сир стає гладкий і жовтий.

Колачі роблять ось я к : розготовлений сир кочеють і м4ц- 
кають у руках, аж вироблять з него палїпйцу; її протинають на 
середині Фльоврою, потім крутять доти на патичку, перепущенім че
рез дїрку, аж тота палениця розплескає ся, а середний палець лївої 
руки може увійти у дїрку; правою рукою сплескують і вигладжують 
колач іще більше,  ̂ і зробивши більшу дїрку кидають у розтоплене 
масло.

В подібний спосіб роблять і сйріні віписані фірмаки-, до 
того мають деревяні фірми, в які набють сира розвареного у сир- 
ватцї; як сир застигне, то приймає вид Форми. Хто не має дере- 
вяної Фірми, той сплеще паленичку з розвареного сира і пише по 
ній хрести, викравуючи їх ножем, або заструганим патиком.
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Ті полонинські сирінї вироби купують у пастухів домарі; ко- 
лачики роздають за померші старші душі, „шо на віки ратунку не 
мают, шо умерли без сповіди, або дес у лїсї“, а ' бараньчики дають 
дїтем за померші душі дїтий. за здорове маржини, при чім говорять: 
в Даю за худібчине здорове, най Бог прийме за мою та людску 
маржину11.

Бараньчики, колачі, ФІрмаки можуть стояти дуже довго і 20 
років, потім можна їх ужити, треба лише кинути у горяче масло, 
то сир розпустить ся і став добрий до їди.

Ш . Бараньчики.

Вертаючи домів нароблять пастухи ще богато маленьких ко- 
лачиків, понасилюють їх у 2—3 ряди довкола ременя, дома роз
даровують їх особливо дївчатам в дарунку з полонини; дівчата на
вішують колачики по під образи; з того то сьпівають дівчата ось 
яку полонинку:

Пішли вівцї в полонинку, лиш егньита блїют,
Ба шож наші вівчврики в полонинці дїют?

М иерш ш  до ткраісемю-руеиюі етшммВД т. IV. Ю
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Ба шо дїют, ба шо дїют, ци не ватагуют ?
Поробв там колачики, тай нам подаруют.

Так проживають звичайно на полонинї ватаг з вівчарами. В не- | 
дїлї і сьвята став на полонинї рух більший: мешканці' близьких | 
осель, старі і молоді, мущини і челядь, спішать одні піше, другі 
конем у верхи, аби відвідати своїх або маржиику, забрати дат, то і 
жентнцї, а всі разом, аби на полонині, де в дуже вітрвно, свобідно ( 
відОтхнути по тяжкім горю, яке їх давить дома з усїх боків, та' 
розглянути ся по тих високих ґрунях, над якими панував Гуцул 
іще до недавна, доки Його ве знищили Жиди та ті, що терплять і  

і  попирають жидівські фезправя 1 *
Часто заходять у полонину дол ар і — так називають вівчарі 

і мішанників, що сидять дома; домарі приносять з собою тютюн, 
горівку — прйгістного для ватага та вівчарів; вони перебувають і  по 
кілька днів посеред вівчарів, помагаючи їм у дечім: нарубають 

і  і назносять дров, понаправляють кошари, заставки, поможуть зва* 
риТи їсти, за що самі поживлять ся. ,  .

А вжеж найбільше оживлені половини на ев. Івана ', в той 
день ідуть Гуцули за зїлвм, аби напрятати Його на лиси ва цїлий 
рік; особливо роять ся у той чає від людий половини Ґаджина 
і Шпицї (стор. 2), бо там росте найбільше і найкрасшого віля,

\ як : омбїа, підбйма, тбя, невісточки, голоа&теиь, кучерьйвец, нитот&, 
грань, брустурник і и. уживані на ліки, про які скажу пізнїще; 
молодші драпають ся за  зїлвм по урвистих скалах, .а старші зби
рають його по лісах, між ломами і и. В той день приносять мішан- 
никп своїй маржинї соли на почестунок.

На .Шпицях видно богато люднй в часі ярмарків у Сиготї; 
туди веде плай на Угорщину.

Ровлучінв. Воли та корови аа&йрав собі мішаниик з полонини, 
коли хоче, а по вівцї приходять уеї разом в означений день на 
роалучіпе. ' \

Як вже зібрали ся всї, „читав“ ватаг із свого реваша — палиці 
чи патика, і питав: „Котрий мав 20 овец?“ — „Я!“ — „А які 
твої знаменьйта?“ — „ Т а к і Й такі!“ . — яРозлучай собі®. — Мі- 
шанник вибирав свої вівцї; як уже по черзі кождий вибрав свої 
дробята, розходять ся усі з словами подяки, бажанями і з моли
тво», у свої хати; иаполонинї лишав ся ватаг з пастухами,»ововю І 
маржиною та з маржиною депутата*, пасе якийсь час, згодовує частину і 
накошеного сїиа, а полишав з него тілько,, кілько йому треба буде 
ва весноваив,
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Коли вже і вівчарі з ватагом вибирають ся у дорогу, не сьмів 
лишити ся по них анї искорка з ватри, Аби мара  вогню не ухо
пила та не спалила стаї. Але ватри не вільно згасити, треба чекати 
аж  вона сама погасне, бо хто би її згасив „такий міг би сам смерти 
пожити

Ледви що вийде з полонини послїдна маржина, зараз приходить 
; до стаї марй, „се убитий чоловік, в яїм половина чоловіка, поло

вина юди, а се тому, бо ему не було ще чесу умирати, та юда за
хопив его без аакбну — причастя, без подзвінного, без похоронів"; 
мара перешукуе у стаї усї кути; першої ночи не дасть вона відти 
нікому нічого узяти. Але є парубки, які роблять ааліжку, що 
возьмуть із стаї берфелу; такий парубок іде на границю полонини, 
переверне на собі усе лудине і постоли, навіть у волоків дає тот 
конець у долину, що ішов у гору а другий у долину, та приходить 
так до стаї; там бере лївою рукою на відлїв бер®елу і здойме її, 
ему нїхто нїчого не скаже, як він усе, як треба, на собі перевер
нув ; а як би сї трафило,* що забуде шо на собі перевернути, то 
недопустить его мара до стаї; він мусить вертати тою самою до
рогою, шо ішов до стаї і хрестячи ся говорити : „Оче, наш, чистий 
хрест на нередь мене і назадь мене, відгони все лихе від мене". 
Так мав говорити через цілу дорогу і хрестити ся, аж дійде назад 
до місця, де перебирав ся. Тут мав роздумати, шо він забув на 
собі перевернути, а як нагадав і переверне, іде назад до стаї, тодї 
возьме уже певно берфелу. Як вертав з берфелою, „показують ся 
ему всякі голоси: вівцї бліють, кличе хтос на него, ФІвкав шос, 
стріляв, гримить і т. і., ему се показує ся лише в очах, хоть на 
дворі тихо". На граници здає ся ему, що перед ним застелена скала, 
тогди мав він перехрестити ся і сказати: „тратив тебе арханел 
Михаіл і я тебе трачуц ; по тих словах уступає зараз скала, він 
іде собі вже спокійно до дому і віграв заліжку, — запевняв Юра 
Шеребуряк з Бервінкової, кінчачи: „се, бігме, так, бо я сам ходив 
за берфелов*.

Полонина Попадя. Тут подаю ще розказ про полонину По
падю, записаний від згаданого Шеребуряка.

Жив піп, дуже великий богатир, він мав полонину на Лостунї; 
вк помер, лишила сї жінка, попадя бвдоха, та й одна донька. 
Попадя була страх погана для доньки та для своєї служби. Одного 
року марта (в мартї) стало тепло, тай травичка зійшла буйно; по
падя казала донцї іти з козами у полонину та принести їй малин; 
така вігадлива була. Хоть ек просила сї донька, не помогло, м у-' 
сїла піти. Попадя вислала єї туди з козами, аби по тім знати, ци
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мож уже віговвти маржину. Пішла донька, зайшла у Керничний 
(гора), у доброву; там сїла мрака, плова йде, а донька кежко 
здихав, Господа Бога благав, щірнм серцем плаче, чого вна так сї 
карав, шо її Бог з сьвіта не забирав. Іде, іде, прийшла у Дурну 
тчбру — ліс такий, що як хто у него зайде, то не може війти 
з него; зійшла на один потік, найшла ріжу — полянка межи лі
сами, а там горит ватра під смерекою, коло ватри спя пушкарі. 
Сїда вна коло ватри, сидит і грів сї; як загріла сї, пішла далі 
тай шукав лісами марта (в марті) зимі, але нічого не здибав, 
вна Господа благав.

Приходить Господь, о чім вна не знав, тай вї питав:
Чого ти по лїсї блукаєш,
Чого марта, зимі, шукаєш?
„Мене мама моя післала,
Аби я малин назбирала.
Я пішла малин брати,
І тих малин шукати,
І  так зайшла,

- Шо до ватри прийшла.
Кежко здихаю, Господа благаю,
Так-сме зайшла, куди не знаю.
Віч заходит, сонце не зараз сходит,
Добре виджу, шо-сме далеко забрила,
Шо у  ту кечеру зимі марта зайшла.
Де-сме в, сама того не знаю 
Тай плаїчку відси не подибаю.
Сама не знаю, як се зробити!
Білше не хочу на сім свікі жити і 
Сама ие знаю вк до мами приходити,
Шо-сме не могла марта малин находити*.

Коло ватри стовв горнец; Господь пішов туди, набрав у него 
грани, приніс до неї тай каже: „На, неси, у хату; доки принесеш, 
то станут малини. Лише тобі каж у: як меш нести, абис сї не да
вила, ци у горшку стали з сеї гранн малини". — Забрала вона ма
лини, вкрила Фустков, тай пішла до дому до мами. Приноснт, здой- 
мае Фустку з' горшка а там малини великі як грань, тай такі чер
воні. Мама попоїла тай каже: „Ну, коли е малини у  полонинї, 
то я здою на міру кози тай вівцї, тай піду у полонину. А марот 
каже-до неї: „Не йди, бо замерзнеш!“ А вона каже: „Коли вже 
б малини, не буде зцми!“ — бвдоха постригла вівцї, далі» вовну
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донці', аби упрела, а сама гайда. у половину. Для безпеки убрала сї 
в 12 кожухів і пішла з вівцями нйаерці — так, що вї ніхто не 
вядїв. Прийшла в полонину Скупову, фортуна (буря, снїг) велика 
ударила, зима, шарґа; вона скинула один кожух, бо змов та був 
кежкий; на тім місци стоїт тепер хрест; прийшла у Зелену, потій 
на Керничний, скинула знов один кожух, і там стоїт хрест; війшла 
на Чорногору, скинула знов кожух тай поклала там триніг висо
кий, що видно з него на цілий сьвіт; пішла далї, а доки дійшла 
у свою полонину, то поскидала усі кожухи, прийшла лише в однім; 
а зима (снїг) пластовіц, сипле так, ек січня (в сїчни) з міха; вк 
вітер завіяв, ек піджвлив попадю, ек дощ ударив, ек буря завіяла, 
ек вітром закрутило, ек Божий дух свою силу утрутив, то аж  Ка- 
менцем (полониною) закрутив; вітер оббіг до окола Каменця тай 
до окола иопадї з козами, з вівцями; попадя лишила сї на сере
дині', зачев сї камінь здригати і зачев їй казати: „Що ти така 
дурна з вівцями, з козами у полонину марта сї вібирати ?! Ти хочеш 
тепер каменем ставати !* — Була там' керниця голбащя — нора, 
якою з землі' вода іде; ^п&падя сїла у кервицю тай зараз стала 
каменем а з нею вівцї і кози, бо стрижені були,; з під н?ї (з від 
того каменя), тече вода.

Люде ідут, припочивают,
- Тай попадю Злу нагадают.

Але вона доки каменем не стала,
То на горі, на Каменци, підписала :
Аби кождий гадав і знав
Та на бвдокію сї в полонину не вібирав!
Попадя бвдоха дванацять кожухів мала,
І однако й І0КШ, з вітром она сї здибала,
На Попади полонинї над керницев душу дала 
І  сама з вівцями з козами каменем стала.

249



5. Р и б а р с т в о .

ибак, що хоче, аби ему швстйло ся 
у рибарстві, мусить на 40 сьвятих 
(” /, н. от.) встати рано до схід сонця 
і не ваіивавШ№сн, не моливши ся, взяти 
ости, іти з ними на воду і там убити 
З тої рибн мав відлічити у хатї по 9 

відкинути на бік; відлічених 36 мав 
або продати, а відкинених 4 висушити 

\ Г Т \  у печи і переховати. Так само має зробити 
\  і на Благовіщене (7/і  я. от.), а на Великдень 

** треба засушену рибу сьвятити. Кілько разів
іде рибар ловити рибу, бере з собою у мішочоіс того сьвяченого 
пороху.

Так робить той, що бв рибу <?<жмш-(обр. 145); ости клепле 
циган — коваль, з 9-тьох найдених підків; при коваию остий не сьмів' 
він анї раз за  дурно ударити клевцем по ковалі^ лише все по зе- 
лїзї, з якого робить ости, аби потому рибар не закидав за дурно 
остий на рибу. З ковалем не вільно за роботу остий торгувати ся, 
бо би була пербрвиця в.{шбі — часом вона ловила би ся а часом 
нї. Як циган уробить ости, мав він їх подати, з заду по межи ноги 
тому, що їх замовив, а той бере їх лівою рукою, при тім промовляв 
циган: яІІродаю тобі вогонь, крицені горячі ости, абис їх не міг 
нігде у нїчім ізгасити, лише у рибі*. '

Рибар іде з остами у ліс, там рубає остйвно правою рукою на 
ліво, але так, аби утяв його від разу, потім лупить остйвно, почина
ючи з вершака, разом із сучвм ; у хаті шкрумшь остйвно, аби було 
чорне, „такого риба не вздрит", і забивав вершаком у лійку остий.
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Як убе першу рибу, відкусуе їй зубами ФІСТ, жвячить його, 
після чого спльовуй на рибу, кажучи: „Як трави 
в поли, листу в лїсї, піску в мори, тілько риби 
у мене*.

З остами ходить рибар на рибу у темній ночи 
із луш пйщ ю ; її виробляє він з сьвіжої смільної 
смерічки, яку коле на тонкі кусяї, а ті звязув ву-> 
жевкою у сніп-, при ловлї запихав лушницю під 
лїву паху за ремінь перевязаниґі через праве плече; 
ременем тим придержує тяжку лушницю; запалений 
конець лушявцї, що вистав наперед, держить у лї- іі ' | 
вій руці а задний, довший конець, волочить ся за ри- | 
барем; в правій руцї Держить він ости; так узбро- І 
ївши ся поступав рибар у стріть води — проти води, 1 
поводячи лушницею то в один то в другий бік, 
а  скоро побачить рибу, яка на вид сьвітла стане 1 
спокійно, суне вільно лушницею на бік на лїво, ^  1.
а рівночасно кладе ости легко на воду; коли вони овгавю>; 2. лй- 
вже стануть над рибою, що вдивила ся на бік у лу- ^бв^Ь.'аааубці.' 
шницю, притискав остами нараз і остро, чим вби
вав рибу; з4бра — зааубцї остий не дозволяють рибі вихопити ся.

З остами ходять осению у ночи, як вода чиста, а як іде во
дою снїжиця, сідають на човни.

На головйтицї уживають летучих остиіі.
Толоватиця (обр. 146) мав голову довгу в порівнаню до вели

чини валковато видовженого тіла (1 : 41/,). На хребті вона зеле-

146. Головатвця.

наво-енїда з фіялковою відтінок», на боках червонява, а груди і че
рево полискують сріблисто; боки голови і кадовба накинені більше 
або менче чорними плямами, які понизіїіе кадовба прибирають Форму 
півмісяця.



Головатиця в рибою властивою порічя Прута, жиє особливо 
горі в Черемоши. Тре ся на весну, йкру складає в приготовані 
долинки. Вона в Гуцульщинї дорастає до 1 т .  довгосте і більше, 
тодї важить до ЗО к&. (в Дунаю доходить до 1/80, а ваги до 60 к$.). 
Мясо її смачне. Вона є товаришкою пструга, яким живить ся. 1 

Летучі ости мають остйвно з смереки 3 — 4 метри високої, 
і лише коло гузяра полишені 2—3 колеса фої, решта обчімхана, 
а зу#и заковані у вершав; тими остами бе рибар головатицю у вй- 
лицї — у потилицю, і зараз пускає остйвно; головатиця хоче іти 
горі водою, але суче смереки тягне її у долину; так намучить ся 
вона, аж забє ся десь у беріг чи у к а ш й ц ю фоя, незрубана від 
оетивна, вистає над водою, вона показує, де забила ся головатиця.

„Бю дес рибу; у в тім 
нима ту такого, шоби л'шше від 
мене знау, та видіу вже всьики 
у ночі; раз він йик чоловік, 
я знаю, шо то бу^ тот (чорт), 
йшов по вогі глїбокій, ни пота- 
тавау йик до підколїн, але йик 
наблизив си д’минї, я йик увда- 
рпв лушницев а ости йиму на- 
перідь вочий і крикнув: „а шо 
хочиш?" то він дав си пид 
воду а захарчау аж волос ду
бом стау, тай відти з пид води 
каже: „чикай, мой, я тьи шо
научу !■“ Та від того чьису, уже 

147. Сак. 1. саківно; 2. ґоговник; 3. по- ,,
пруга; 4. дуга; 4. облук; 6. держвк з ви- а м  ни Х0ЖУ на рибу, а  ТО ВІН 
лами, до яких присилепа дуга поворпзом КОЛИС би ШИ увтопиу! — Я бих

до держена. ......... знау Май легко рибу ловити,
та кобих пи бойву си Бога. -  Йик би закін ни пожи5' а під ези- 
ком приніс а зловив но йидну рибку і поклав її ув рот і пустив 
знов у воду, то колибих лише війшоу і засвистав, то увся прийшла 
би ади до рук! Але я цег<У не хочу робити. Кобих зна^ йик то 
вмирати, та ци потім нїчьо?! Бо то ни чьис, шо кожда вилази, 
адй, риба з каміньи, скалий, навит баби (риба) з плитьи вилазьи, 
та так стойит, шо ни кинет си — но бий! а йи чьис, шо й головач 
но шморгне, шо й остами ни поеьигнеш!“ розказував Лучка ІІо- 
льика з Ростік.

Сак (обр. 147) зложений з саківна, властивого плетеня, яке має 
горло, чбрево — найширша частина, ошийок — вузша частина і Ґо-

252



/вгіник — конець; горло розтягав дугй  з прутя ліщини, а дугу при
тримує попруга —- шнурок; аби саківно не запуталось а риба могла 
заплисти аж у сам ґоїовник, розняте саківно ще облукбм, що 
іде від попруги до дуги а відси до ґоґовника; до кінців дуги при- 
силені вйла, які збігають ся у держак; заклебучений бік дуги 
придержують до держака пдворози — шнурки.

Саківнд плете циганка з грубих ниток; ії треба просити, аби 
плела на роздорожю тай тоді, як ідуть люде на ярмарок. Торгу
вати ся з нею за роботу не вільно. Аби ловля саком щастила ся, 
мав циганка зачати плести його у тоту пору, коли іде людий бо- 
гато, при тім мав казати ось що: „Кілько на сім роздорожу зійде ся 
нинї людий і маржини, тілько риби аби в цей сак за кождий раз 
іш ло; як людий несе у ярмарок біда і жура і гаразд і охота, так 
аби вода лесла рибу у цес сак*. До уплетеного Іаківна треба шу
кати ще тирвдвого каміна, а сей в на тйрлї — на місци, де трут 
ся пструги; тирвовий камінь пізнати по тім, що він мав на собі 
жовті, червоні і білі кропки (пбрости); більше щаств буде тому, кому 
удасть ся найти таких каміньчиків девять! Той каміньчик, чи ка- 
міньчики, завязув рибар у кавалок старого саківна і перетримуе його 
коло себе через девять службий; як повертав до дому з 9-ої служби, 
не мав з ніким говорити тільки насамперед у хатї з саком і то так : 
„Єк трави у поли, листу в лїсї, піску у мори, тілько риби аби 
було у тобі; як сї не переривав ріка з водов ніколи, так аби сї 
не переривала риба у тебе іти. Як минї добре повело сї з тирва- 
ком (тирв. камінь), так аби минї добре повело сї з тобов“. По тій 
примівцї завязув рибак тирвак у ҐоҐбвник саківна на все.

Як хто дістане мотуза з повішенника, зробить з него швйру 
(шнурочок плетений) і присплять ниві саківно до держака, то куди 
піде з таким саком, „всюда уловит кілько хоче!"

Але зі всіх способів, які по віруваню Гуцулів доводять до 
того, аби щастило ся у рибарстві, в ось який найпевнїщий: скоро 
заплатить ся циганцї за роботу саківна, треба натягнути його ци
ганці' через голову, знасилити її, „хоть би яка стара і паскудна 
була, а потім так промовити: Так, ек я  се охічно робив, так 
охічно аби у цес сак риба йшла". Але се можна лише такій ци
ганці зробити, що сего не знав, та вийде з саком у .місце, куди 
закличе її рибар, аби їх ніхто не бачив. Се спосіб найпевнїщий на 
рибу, другого такого на цілім свіві нема, додав рибар Юра Б. 
з Жабя.

Саком ловлять рнбу підчас повени, як вода каламутна; у таку 
пору закидають його у воду там, де в загін  — спокій, а подержавши
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148. Єтір в прутя, озпачеия як 149.

хвилю попругою при дні ріки, підносять сак у гору, аби рибу 
вибрати.

Як ладно на дворі, іде риба у дннну на в^дку; вудка зло
жена з вудйлища -  держака, з щварц плетеної з білої шерсти, 
до якої привязана перевиця — сива неплетеиа шерсть, а до неї зе- 
лїзний гачок з зазубцем; на гачок закладав ся м йоу, як : коби
лиці, червячки, нересницї, жйравицї.

Аби щастило ся ловити рибу на вудку, треба взяти 12 воло
сів з перед самого тїмя повішснника, витягаючи їх у стріть сойця;

волоси ті треба покласти під 
престіл так, аби нїхто не видїв, 
а скоро на них відслужив пій
12 службий, уплести з них пе- 
рбвицю. „Де таку вудку заки
неш, там мусит хоть що, зло* 
вити ся струг!* Аби на ню усе 
пструги ішли, треба першому, 
що сї імет, притяти зубами 

праний бік Ф о ста , а нережвнкавши його, сплюнути на рибу і ска
зати : „вк трави у поли і т. д.“ як висше.

На вудку ловить ся риба і тоді добре, як украсти волочки 
з хреста, що несуть перед мерцем, та тою волочкою звязати фіст

першій рибі, що ся йме, і на
зад її у воду кинути, то, „хоть 
би вї не знать де кинув, риба 
буде за таким рибарем ходити*.

В часї терла, коли риба 
іде горі водою, з великої води 
у потоки, лджать рибарі у плит- 
ких місцях потоків Цйтірі вв- 
заиі ч прутя (обр. І4Я і 149) 
ротом за  водою; (зііщ. йтір, 
йтіро); аби вода ятір не ухо

пила, обкладають Мовник каміпем, а надто загачують ріку сучем 
від ятіра до обох берегів. Риба, що іде горі рікою, не може пере
брати ся через наложене суче, бо воно коле, тому іде вона у рот 
ятіра, а звідси горлом у підгбрпщю, з якої не може вже дістати 
ся назад, бо не дозволяють вистаючі частини Ґерляпбк при западї.

Колиж риба вертає з терла з потоків у велику воду, лдікат 
ййтірі акрилам и  (обр. 150) ротом проти води] ті ятірі пле
тені з ниток, а плете їх циганка; боки обгачують сучем; яв;

149. Перекрій 148. 1. котілі. я тонкого 
прутя; 2. ґерляпкй  з грубшого прутя; 
3. ]іот я горлом; 4. т ш й \ б М овник; 
місце, куда риба горлом у  втір перепливе, 

називав ся иШортчл.
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ятірі мають довгі крила, не загачують сучвм розтягають крила до 
берегів; крила не пускають рибу піти боком, вона паде у ятір, 
з якого не пускають її зябра.

Ловлять іще рибу на вбршку (обр. 151); се рід коша плете
ного з лозини; ширший отвер- 
тий бік вершки се прйпадь, 
середина.— снадь, а звужений 
конець прикритий плитою —
Ґоґовшик. Вершку заклада
ють під тихим плесом, де 
з него бб габ$к — до вода вуз- 
ким руслом з шумом бє у до
лину, і то їірипадею йротнв 
води, загачуючи рівночасно 
ріку до берегів каміїїбм, ф о -  

єю, як ятірі; ґоґовник при
кривають плитою; риба, що 
іде з водою, не може пере
брати ся боками через нн- . . .  '  . „ „ „ „ у  1 150. ©гір 8 крилами. 1. крила; 2. рот; 3. пере; 
кладену загату, тому пускав 4. шовних; б обручі.
ся у припадь, а звідси уно
сить її габук через спадь у  прикритий ґоґовник, звідки горі вер
нути не може, бо проти неї спадом вода дуже габучіт, а далі 
поплисти не дозволяв її ґоґовник, прикритий плитою.

На чистій водї ловлять 
рибу саком до гоніня (обр.
152) на двох людий; один 
став з друком коло вели
кого каміня, другий при
тискав держаком попругу 
сака до днеС ріки коло ка
міня, пускаючи помежи 
ноги черево і ґоґовник сака.
Скоро тамтой підважить 
камінь колом, лоривав вода 
рибу і несе її просто у сак, 
звідки її не пустить той, 
хто тримає сак, стуливши ноги до себе.

Подібно ловить один чоловік саком, званим нападкою, у якої дер
жак іде на перед, так що один чоловік може тримати нападку і рівно
часно підважувати камінь. У нападку ідуть лише бабцї та слижі.

151. Вершка. 1- припадь; 2. спадь; 3. Іоїовшш. 
4  пійте, воно тут піднесене над ґо ґо в н и к  1Х&'
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У чисту глабоку воду закидають пгдклад (обр. 153) (сак на 
чотири роги) на двох дугах, ідучих у хрест; до місця, де вони 
перетинають ся, нривязаний держак; подержавши Іпідклад хвилю 
у водї, піднимають його у гору, щоби вибрати рибу.

Челядь ловить рибу у сак 
без / о/от ика  при помочи ка
блука з зубам и ; одна трета 
горла того сака привязана до 
дощинки, обтяженої камінею, 
аби спочивала на днї ріки, 
а через 2/а горла сака переси- 
лений каблук з лїщини; аби 
той прямовисно тримав ся, зат
инений попри него держак 
сака; так уставлений сак ли
шає челядь у водї а сама іде 
трохи горі водою, де, держачи 
каблук (обр. 154) у руках, ру
шав ногою гребінь, а той роз- 

рушує зубами  каміне і полошить слижі, бабцї, плиетки, що, уті
каючи з водою, падуть у наставлений сак.

152. Сак до гоніня. І. черево; 2. (о- 
їовник; 3. попруга; 4. держак а ви
лами 5, через які пересилеие саківно; 

6. горло.

153. Підклад. 1. саківцо, 2 дуги; 
3. держав.

154. Каблук. 1. гребінь; 2. каблук; 
3. місце на ногу.

Дехто кидає у ріку тріло, яке купує у крамах; риба, що за- 
троїть ся, спливає на воду, звідки її збирають.
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6. С т р і л е ц т в о .

Стрілецтво було давнїще у Гуцулів 
дуже розповсюдненс. Сама природа 
гір приневолювала їх з одного боку 

шукати в стрілецтві охорони від медведїв, 
рисїв та вовків, а з другого боку давало 
воно їм змогу придбати собі легко добру 
поживу.
Велика скількість пушок, які, не вважаючи 

на заборону, переховують Гуцули ще до тепер, 
сьвідчить, що особливо давнїще мусїло жити бо
гато ріжнородного зьвіря в гуцулських горах. — 
ІІушки ті майже виключно виріб домашнього 

промислу. Деревину лож, незвичайно примітивну, виробляв собі 
стрілець сам, а слюсар дорабляе до неї цівку, замок на пружині 
з когутиком, з коминком на капелю і каблуком, який хоронить кб- 
щок — язйчок =  спуст, що знов служить до спускана у гору зве
деного когутика.

Усї давнїщі пушки роблені були на замок кременевий, відси 
і назва такої пушки: кргс (кресй, від креейти вогонь), або пушка 
кременева (обр. 155 і 156) — від кременя, який креше вогонь; но- 
віщі пушки називають ся рушнйцї або пушки капслеві.

У кременовій пушцї кремінь закручений у вилицях-, як спу
стить ся вилицї, то кремінь бє у крицеве огнйво, а з сего паде 
ватра у каган4ц, де запалює порох.

У ложи з боку е звичайно маґазин на кулю, закритий засувкою.
Пййтка — широка частина ложа, яку прилбжув стрілець до 

правого рамени, підбита звичайно постолбм — зелїзною бляхою, а то
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на те, аби поетіл хоронив від ушкоджена ігяткп ложа, як треба 
кріс поставити у кут на землю на каміне.

Опріч кресів мають Гуцули гіремного кременових і капслевих 
пистолят, також виробу власного; у них цівки часто мосяжні і ложа

1')5. Креси і пистолї. 1. Кременоввй кріс; лі.ж різьблена, у споду її видно' сховок 
па кулі, з якого ванто васувку; кременовий замок натягнений; ніж вилицями його 
видно кремінь; проти него стирчить крицеве (сталеве) огниво, під нии каганець; дівка 
того креса мосяжна писіш•>; важать 4'4 к$. 2. Кріс кременоввй з замком спущеним;

З, 4, 6. Пистолї. Власність музея ім. Дїдушвцьких.

258



йезвичайно \щ ш  писані, як теж у так званих турецьких, які дав- 
нїще приносили Гуцули з собою вертаючи з робіт із Молдавії і Ту- 
реччини. Мцстолят уживали Гуцули давнїще для окраси, закладаючи 
їх не раз по кілька заширокий ремінь; нинї невільно їм так при
бирати ся, але потайки перед паничами (жандармами) стріляють 
з ністолнт і то лише порохом в часі' церковних сьвят прп весїлях, 
в «іасї полонинського ходу і з иньшої нагоди.

156 як 163. Засувка висунена.

До ношеня пороху служать порошниці (обр. 157). До креме-' 
нових пушок треба було двоякого пороху: дрібненького до підсипки 
у  комин і грубшого у цівку до стріляпя; на переховок дрібного по
роху служив к$бок, а розкок на грубший порох. Закладаючи пістолята 
за ремінь, перевішував Гуцул і обі порошйицї на-охрест через плече.

До веего треба вдачі, а вже ж  до стрілецтва особлившої, бо 
не досить мата добру пушку, треба, аби під ню ішла зьвірка, аби її
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157. Порошниць 1, 2, 3. Три нівколисті кубки різьблені я яворового дерева, ви
бивані цїткани, запускані костию і мосяжен; 1 і 3. висять на ременях, набиваних 
мосяжними цїточками; ремені підшиті тонким сапяндем, аби оловяаі ушка цїточок 
не брукали шматя; 4—10 Ріжки а оленевого рогу; 6 —8 писані, оповиті мосяжною 
бляхою і набивані мосяж. цїточками. 11. Рожок на порох; мосяжна його затичка слу
жить за нірку до пороху; 12. Плоский рожок 8 чорного рога 8 шийкою вирізьбленою 

в виді голови жерсши. Власність музея їм. Дїдушицьких.
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добре поцілити, аби гук із пушки не розходив ся далеко і т. и., 
а се усе можна осягнути лише чарами. — І так, аби пушка добре 
била, аби її нїхто не урік, треба вибрати язик із гадини, взяти га
дячого чеснику, ладану і вершків із 9-й осик, відправити над сим 
9 службий, потім обчерти тим всім 9 раз пушку довкола і захо
вати в лож у дїрку, виверчену у пятцг під постолом. Аби знов 
пушка дуже не греміла, а про те остро била, треба шукати „місяця 
марта" (в мартї) гадину, убити її, зрубати і висушити голову, „нї на 
сонци нї у печи а так" і розтерти на порох, промовляючи: „Остра-е 
була, як вогонь; кого-с заразила, не віратував сї, так аби моя 
пушка, кого закрасит, аби не втік", після того треба набити той 
порох у пушку; така пушка вже греміти не гремить; її може лиш 
той збавити, котрому вона допаде ч їя  у руки, а заворожити проти 
неї ніхто не може.

Як пушка зіпсує ся, — а може її другий вбавити, як почув стріл 
із неї, — тогди треба взяти води 12 равків до схід сонця по 9 раз 
із 12-и керниць, а черпаючи на відлїв, говорити на аістріть: нї 9, 
нї 8, . .  . . нї 2, нї один; потім треба утяти слїпо (замкнувши очи) 
осики, покласти з неї ватру і пригріти на ній тоту воду, кидаючи 
у ню 12 голов з мартових гадин; тою водою треба відгасити ватру 
(накидати до води жару) і при заході' сонця всипати воду у пушку. 
Скоро тілько рано сонце зійде, треба воду висипати; на тій водї 
буде значно : як пушка чиста, то і вода чиста, а  як вода аґлвджена, 
то пушка не чиста, треба другий раз тото робити а воду треба 
у той бік висипати, відки того ранку чути стріл; тогди збавить ся 
пушку тому, що стрілив.

Часом аакровавлюв ся  пушка — закіпить кровйов, як ся нею 
стрілить до зьвірини, тогди треба цївку вертіти свердлом на відлїв 
і мити 9 раз водою, приладженою як повисше.

Часом не хоче набита пушка стріляти, тоді треба обернути 
траву вершаком у спід, і 3 рази пушку проминати помежи ноги 
цівкою назад; як іще не хоче стріляти, треба звязатн на відлїв 
високу траву на дорозї, взяти пушку у зуби і з нею перелізти по
під тоту траву, — від того пушка певно буде стріляти.

Занїм стрілець ідучи на польованв, винесе пушку на двір, мав 
він її протягнути три рази по під прокопані підвалини; се добре 
пушцї.

Аби куля добре била, треба відправити над нею 9 службий, 
а шроту або пороху -не вільно нікому нї давати, нї позичати; як ба 
хто. у другого сам узяв кулю або порох, збавив би тамтому пушку; 
аби сего не дїждав, треба стрільбу вимити у водї, начерпаній до

Материмх до українсько-руської етяолмЙГ, т. IV. 12 .  -
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схід сонця з 9-й керниць по 9 раз, числячи на зістріть: нї 9, нї 
8 . .  . . нї 2, нї один; у тій водї треба зварити по 9 кавалків глогу, 
свербигузки й ожини, і то на ватрі розложеній з 9-й кавалків глогу; 
у тім виварі треба ще ватру 9 раз згасити рахуючи на зістріть. 
Пушку, насипану. сею водою, кладе ся на ніч у кочергй, а рано 
треба з неї висипати воду за сонцем, потім пушку набити, стрі
ляти, а скоро лише набій вийде, зараз заткати цївку рукою; по 
хвилї треба руку пахати: як смердить не димом, але інакше, треба 
мити на ново доти, аж буде її димом чути.

Аби пушка не розносила шроту, треба взяти тріску з сере
дини дошки з викопаного деревища; засунути під престіл (що ро
бить звичайно за оплатою паламар), де служба ся править; там мав 
тріска стояти через 12 службий; того дня, як служба на тій трісцї 
править ся, не вільно нічого їсти, окрім с н їд а и я я к  стрілець при
несе тріску уже назад до дому, промовляв над нею трох вечерів 
по три рази ось як : „Як сї не розсипали тоти кістки, що у  тобі 
були, як ес їх затримала у собі, так аби сі тримав шріт з моєї 
пушки при купі"; після того треба сховати тоту тріску по
межи шрїг.

Як би хто замісць звірки убив припадком пса, тодї треба цївку 
заткати зараз пальцем, бо вона від того зараз псув ся, потім руки 
умити і промовляти: „6к не знала моя пушка, кого бв, так аби їй 
нїчо се не вадило, шо я учінив".

в  й такі стрілцї — але се вже дуже грішні, — що, коли 
законюють ся (причащають ся), то не проковтнуть закін, але десь 
неназирцем виплюнуть його у платок. а дома набивають ним стрільбу; 
від того пушка дуже добре бв; такий стрілець знав зараз таких 18 
слів, що, як би їх у хатї сказав, задрожала би зараз пушка на сгївї, 
а  зьвірияа плачучи ішла би з лїса просто до него так, що він стріляв 
її з вікна.

Як би не знати хто до такого вицїлив і стрілив, та той лиш 
скаже майте! то тогди капеля спалить і вода потече з кбминка, 
а пушка не вистрілить!

„Є такі, шо не бойи сї Бога, дурні, а шоби пушка влучила 
у все, не хибила, то йик сї законюйи, не пожввайи честки а несе 
нид йпзиком д’хакі і заверчут свердлом диру в скінї, ади в протесї 
і кладе там ув дирку закін! ІІокім стрільийи в то кулев. Йик тра- 
фит, а близко, то потече кров! Тов кровйов помазати би пушку то 
насьвіві ни хибне нїйикої зьвіри! Але бо це пусте так робиш! 
Ще би тов кровйов заиисау си на віки вічні тому Юдї!“ впевняв 
Лучка Польика з Ростік.



Таких стрілцїв в тепер дуже мало, бо попи перевідали, та 
ледви подадуть закон, зараз дав паламар водов попити, аби не мав 
часу виплюнути закон.

Аби стрільцеви вело ся у стрілецтві, стріляв він на Великдень 
у паску.

Того дня, як стрілець вибирав ся на стрілецтво, не сьмів че
лядина прясти, бо би запряла йому щаств, а зьвірка не стояла би 
тихо, але крутила би ся, як веретено.

Найлїпша пора іти на заяця, як упаде пошпай — сьві- 
жий снїг.

На серни та оленя виходить стрілець на засідку, плаєм, куда 
вони з лїса виходять,на полянки.

Готурів стріляють лише в часі кліпала, 
бо тодї найлегче їх підійти.

Ідучи в лїс гайтувати — полювати, бере 
стрілець з собою капбви (пот. капів) — псів, що 
знають занюхати слід зьвірини; се звичайні 
вівчарські пси, які не так вітрять зьвірину, як 
її полошать. Стрілець уміє на гайтбвах — 
польованю, добре полічити — вцїлити зьвіря, 
але бо вів  стріляв у зьвіря лише тогди, як той 
приблизить ся на 10—20 кроків! Тому і не 
дивно, що від гуцульського стрілу не паде бо
гато зьвірини, більше ловить ся вона у ріжно- 
родні застави, покладені дорогами, куда зьві- 
рина лйкома — рада ходити, а які стрілець 
уперед мусить підглянути.

І  так заставляють на медведя (вуйко, тот 
старий, тот великий) і на вовка (тот малий) 
нападницю (обр. 158); на те копають 2 метри 
глибоку яму і прикривають її дверима — зби
тими лодвами, які у бічних замках =  каганцях — дїрах в землі', 
на вухах валу легко можуть перехилити ся у той бік, на який 
стане медвідь; вал прибитий до дверий зі споду по середині так, 
аби двері мали таку саму вагу на оба боки; поверх дверий на
кидають моху, або вкривають їх рівно кецками, а на середину кла
дуть кусень мяса, або поставлять стоячки здохле мале єрце, а мед
відь гадав, що воно живе, іде за ним, ступить на двері, переважить 
їх і паде у спід, після чого двері назад у плаз повернуть і недо- 
зволять. медведеви вилізти з ями.

158. Западніїця. 1.
Ямн ; 2. вал * 3. двері 

Горішний образов 
вказує вападницю на
ставлену, а спідний 
показує, як двері на 
валу подали ся одним 
боком у яму, черев 
те, що на них ста* 

пула звірка.
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На медведя або вовка кладуть іще силце (обр. 159) з міцного 
шнура; один конець шнура привязуюгь туго до дерева, а другим 
вяжуть петлю через міцне зелїзне колісце, і ставлять її так, аби 
шнур ішов по над землю до другого дерева, до якого він причі

плений слабою ниткою, а звідси 
з колїсцятем по при землю до 
місця, де перший конець увяза- 
ний; там причіпають колісце 
легко ниткою; медвідь чи вовк 
трутить ногою горішний шнур, 
сей рве ся , від нитки а петля 
зашморгує ся на шию зьвірюки 
і ловить її.

У полонинах ставляють вів
чарі в місця дїнницї, куда ме
двідь звик у кошару переска
кувати, укосом 4—6 острих при

палених палїв з лубом; скоро медвідь пустить ся іти у кошару, 
скочить на палї і -просадить ся.

На оленї і серни наставляють телїші подібні, як западь на 
медведя, вкриваючи двері фойю, між яку сиплять соли. Телїші 
кладуть на підсмотрених плаях, якими серни чи оленї лакомі до 
води ходити.

На серни кладуть на сер- 
нячнх плаях силця, що зви
сають із дерева; на силце ло
вить ся серна за шию.

Б а лиси роблять пасть =  
з&зуб (обр. 161»); на пасть ви
довбують буковий осьмів, а по
серед него діру, над якою зви
сав назублена лодва; при кінцн 
осмова е зрущик, сполучений 
шнурочком із стопою. Пасть 
притикають при скалах до ями 
тогди, як лисиця дома; яму тай 
осмів накриють камінам; за 
день, чи два мусить голодна ли

сиця вийти з ями (другої ями вона в скалі не зробить), а з сеї 
влізти у осмів, де тручае зрущик, через що назублена ступа паде 
у осмів і вбиває лисицю.

160. Зйвуб =  пасть в перекрою. 1. 
осмів; 2. зрущик; Я. ступа з 2 зел. 
зубами 7; 4, 5 шнурок; 6. отвір куда 

вводить лис.
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На тхорі, ласицї, кувицї кладуть по лїсах пдколодви (обр. 
161); задля того вбивають у землю дві розсохи смереки, або ви
бирають на се 2 ростючі розсохаті смереки; в розсохи кладуть 
поземо круглу підколодь, а верх неї круглий прйтяг; поміж і по
серед них уставляють свердлик з ф о с ти к о м , зверненим у зад; на 
ф іс т  дають мясо; свердлик ходить дуже легонько; притяг прива
лений з заду двома укісними пільгами, які долїшним кінцем опи
рають ся о землю; верх пільг накладають густо ф о ї ; перед підко- 
лодею ставлять рівнобіжно до неї поббдрину; скоро куниця, чи що 
друге звітрить мясо, лїзе по победринї, стає коло свердлика, сягає 
за мясом, а ледви діткне ся його, вихоплює ся свердлик, притяг 
паде у низ і притискає зьвірку до підколодви.

На когутй =  готурй, наставляють коло гнізда силця з чор
ного шнура, приказу
ють на колїсце бульбу 
або шульок кукуру
дзи, а коли когут 
дзьобне буришку чи 
шульок, затягне ся 
у силце.

На малі птахи на
ставляють коло зерна 
малі силця з кін
ської шерсти, у які 
птахи, дзьобаючи зер
но, засилюють ся.

6 ще купні зе- 
лїзні вводи (звід) на 
лиси, вовки і т. і , 

в яких зелїзна спружина зводить сїтку чи замок на зьвірку, що 
ідучи за мясом потрутила арущик.

161. Поколодва. 1, 2. Сохи з лубвм; В. підколодник; 
4. круглий притяг; 5. иобсдрина; 6 свердлик з фостиком, 
н е  кінци мясо; 7, 7. тнжкі пільги, яві опирають ся на 

иритягу; верх пільг накладають лат і фої.

Подам тут докладнїщий опис готуря і готки (обр. 162), так 
як Гуцульщина одиноке місце, де виводить ся та вельми цікава 
птиця.

Гот$р, когут, мало що менчий від пульпака, бо 100—110 сю. 
довгий, з чого на сам хвіст припадає НО—36 с т . ; готур незвичайно 
гарно упірений: хребет його чорнявий, шия сивава, крила брунатнаві, 
хвіст чорний, грудь пойискує ся зеленаво, а спід тїла чорний з бі
лими цятками; зпід шиї звисає борода з довгих чорних пер; клюв
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його білий; над очима вистав бородавковата подовгаста мясна нарість — 
брови; крила короткі, лет отяжілий; готур важить 5 - 6  к^.

Ґотка — курка, Ч3 менча від когута, вона пестра, має пера 
рудаві з білими поперечними цятками; доросла важить до 3 к$.

Птиця тота дуже осторожна і боязлива, — проте держить ея 
зандно в глубпнї просторих гуцульських лїсів, де відживляв ся го
ловно пучками ріжнородних дерев, ф о єю  сосни, смереки і ялиці, 
ягодами і листем молодого зїля; літом гребе і з’їдав комахи.

В мартї, як тільки щезне снїг, вишукує собі готур догідне 
місце на кл4пало — тйрву, куда прилітав що день раненько перед

162. Готур на тирві.

сьвітом і сівши на галузь, починав гутіти, причім розточує хвіст, 
опускав крила, витягав шию і наїжує пера. Гутінв його подібне до 
перериваного остреня (клепана) коси; на такий голос збігають ся 
(піше) їотки під дерево, де супокійно в кочалї прислухують ся гу- 
тіню; за годину спускав ся готур з галузи на землю, де окруже- 
ний ґотками гутить дальше, причім підскакує виконуючи ріжнородні 
данцї. Ґотки, стоптані*) готурем, відходять піше яких сто кроків, 
відки доперва знимають ся у гору і відлітають кожда у свою сто

*) Цогут топче курку, від чого вона зносить покладт, став кльокою, яка 
кльоче; з покладків ві'водять ся хурята =  потьйта; курка з яйцем журить ся, 
£ як сідав на гвїздо, то вона % титла ся, якпе-ж япейе яйце, то кличе: „знеслав 
ейце як кулак 1* — І гадина чинить уперед яйце, а потій віводить гадиньйта.
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рону, де задумала устелити гніздо. Так само гутить готур ве
чором прилетівши на те саме клепало і усівши на ту саму галузь. 
Підпас гутіня тратить він притомність, через що можна його дуже 
легко підійти і стрілити; як стріл не вцілить, готур не'відлїтав, бо 
мабуть не чув гуку.

Ґотка гнїздить ся посеред гущавини у траві, де висижув 7—11 
покладків. Готьйта, що з них виколять ся, держать ся ґотки, а по- 
дибані чоловіком не утікають, але припадають до землї; тогди їх 
легко стріляти.

Як рибарі, так стрілці' мають свої пересуди, які зневоляють 
їх ворожити про вдачу полову чи добичи.

Коли стрілець або рибар вибирав ся на ловлю, тодї у хаті не 
сьіиіе челядина прясти, „бо она запрьйдуе ему дорогу" ; натомісць 
добре в, як жінка переступить сак або пушку; тому укладають Гу
цули нїбито від нехочу свої зиаряди у таке місце, де би їх жінка 
могла переступити, а тота, знаючи про те, старае ся се учините 
теж нїби то припадком.

Колиж рибар чи стрілець вже у дорозі', тодї ворожить собі 
добре з того, як перейде його жінка у повні (з п о вн и м и  коновками) 
або вагітна, як же-ж перейде Жид, піп або чародїнник, то ува
жав се за  злий знак, кидав зараз по зад себе глиною або каменем, 
аби відвернути від себе лихо; колиж перебіжить дорогу заяць, тоді 
уже певно жде його якесь нещаств, против чого треба доконче вер
тати домів!
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X. Домашній промисл.

__ ірастарий домашній промисл, звязаний тісно з жи-
*§? тем, обичаями і звичаями Гуцулів, виробив, під 

впливом місцевих обставин, специялїстів, з посе
ред яких одні, не могучи вижити з клйптика 
городу, що становив їх одиноке добро, мусїли 

шукати іншого зарібку, — другі силою своєї вдачі 
і задалуваня посьвячували хвилї вільні від буден
ного занятя на виріб або прикрасу предметів, що 
служать до їхнього вжитку; під впливом одних або 
других пробував кождий Гуцул свої молодечі 
сили в галузях промислу, найдоступнїщих для 
кождого, а то: в різьбярстві і в мосяжництві, вили
ваючи у них те, що бачив у вла-ній хатї, у церкві 

та на предметах довкола себе; як небудь воно і було, а всеж 
таки бачимо на усїх гуцульських виробах, чи вони примітивні чи 
артистичні, заховані старі звичаї і місцеві традициї, які власне 
витворили в Гуцульїцинї специяльний домашній промисл, через 
що його вироби, звязані тісно з ношею та звичаями Гуцулів, не 
тілько відповідають вповнї місцевим обставинам і потребам, але 
надто носять на собі национальні прикмети.
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6  ніякім иньшім закутку нашої Руси не відгривае домашнпй 
промисл так важної ролі, нігде не в він так загальник добром усіх, 
як у Гуцулів. Але не вважаючи на се, промисл сей завдяки ріж- 
нородним впливам що раз більше упадав, через те, на мою думку, 
доконче треба представити його обширнїще і усіх подробицях. 
Задля того подаю в образках ріжнородні предмети гуцульського 
домашного промислу; притім буду старати ся показати по змозі 
спосіб, як вони виробляють ся і представити знаряди, які служать 
до того; окрім того подаю усї терміни кождої частини тих знарядів 
і т. и. Таке по змозї повне представлене корисне тим, що вироби 
домашнього промислу, яко продукция відриваної праці, доконаної 
ґаздою, що стає у  вольній хвилї ремісником, і приноровлені до його 
власних потреб, — становлять безперечно образ умислового розвою 
народу, вони е виразом його івтелїґенциї, його склонностий і упо
добань; окрім того виказують вони певну вдачу і порадність чоло
віка, що робить для себе усе, чого потребує, перетворюючи сирий 
материял, поданий йому природою, на предмети для вигід свогд 
житя, виконані відповідно до свого призначеня і звичайно з чутвм 
декорацийних вимог; на решті і техніка деяких гуцульських виро
бів, бережена традицийно від віків, заслугуе з многих причин на 
увагу і близше пізнане.

Характеристичною прикметою виробів гуцульського промислу' 
е консерватизм в ужитю технїчних помічничих знарядів і одностай
ність зверхнього вигляду тих виробів, а се знов мав причину в тім, 
що знане і замилуванв до виробів переходило з батька на сина, що 
жили в тих самих обставинах.

З поступу, який проявив ся на поли промислу з кінцем ми
нулого столїтя, анї слїду в Гуцульщинї, хоч тисячі рук заняті 
тим промислом. Скоро порівнаемо найдавиїщі до тепер заховані ви
роби гуцульського домашного промислу з теперішними, то побачимо, 
що в них живе певний народній характер, якого затерти годї; а де 
він і був під впливом Фабричних напливів і через те де в чім і Змі
нив ся, то зміна тота не е засадничою, бо вона не зміняв народнього 
характеру, а се завдяки консерватизмови гуцульського робітника; 
до виконуваня своїх робіт уживав він мало знарядів, і то таких, 
які або виробив собі сам або циган — місцевий коваль; тому не 
дивно, що ті цілком примітивні знаряди сягають глибокої давнини, 
і від того часу вони в нічім не змінились, бо гуцульський робітник 
не приймав иньших знарядів, як Лиш ті, Якими робив його тато, на 
яких він сам учив ся, які він легко дома придбати або направити 
може; так напр. дістав в р. 1891 звісний різьбяр Василь Шкрибляк
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з Яворова від промислової комісиї токарню (якої уживають вишко
лені токарі); але він не точить на ній, а ' на своїй питомій, поли
шеній йому татом, Юрком, бо сесю може він кождої хвилї переста
вити у догідне місце, розібрати або сам направити. — А вже дуже 
тяжко спонукати Гуцула до зміни зверхньої «орми предмету, який 
він виробляв, — а мимо того зручність гуцульського ремісникй обер
тав ся в границях дуже великих, від найпростїйшого предмету, по- 
трібногЬ до домашнього ужитку, постепенно аж до такого, який вже 
належить до властивої штуки, і якого виробив гуцульський ет<іч- 
н ш  — артист, що на щасте сам 66з посторонних впливів, виобра- 
зував ся з звичайного ремісника.

Цілість взорів і окрас виробів домашнього промислу дав вам 
міру артистичного розвою народу, про те можемо її назвати арти
стичною мовою народу; затим взори, якими нарід застосовуючи 
їх до ріжнородних виробів так вдячно промовляв, треба з найбіль
шим поважанвм виховувати яко мову його твірчих саосібностий 
і хоронити її від всяких впливів, які би могли ,її сказити. На щасте 
розвивалась та мова у  Гуцулів до недавна без ніяких впливів, тому 
вона і не завмерла а лишила ся чиста як сльоза; в ній лежить 
традиция артизму цілого народу, яка переховуе не тільки взори, 
але і ріжнородиу техніку, уживану при виконаню предметів, — 
дальше Форми прирядів і самі приряди.

Твірчість руського народу незвичайно ріжнородна, а богацтво 
взорів превелике, — що бачимо на ріжнородних виробах. Всюди 
у  них та сама оригінальність, яка становить прикмету народної 
індивідуальносте А що первісні типи житя і культури переховують , 
ся найдовше в гірських сторонах, далеких від усяких посторонних 
впливів, проте лежить і гнїздо, де заховались найбільше артистичні 
традициї родимої орнаментики, що характеризує ваш нарід, у  горах, 
особливо в Гуцульщинї. Але се не виключав, щоби ті самі або 
дуже східні артистичні прикмети в домашних виробах не проявляли 
ся вираано і різко на Подїлю, Водини і взагалі на Україні; кождвй, 
хто мав нагоду пізнати близше артистичну сторону виробів домашного 
промислу на Руеи-Українї, признасть, що сама орнаментика мав за 
собою вікові традициї, і що в орнаментальних мотивах, які поди
буємо в ріжних сторонах Руси-України, іфоявдяв ся спільність 
в характеристиці окрас у всїх сторонах, заселених українсько-ру- 
ським народом.

Аби зрозуміти значіяе окрас, відбіжу на хвилю від мого пред
мету, а задержусь коло окрас взагалі, причім покористую -сяма- 
териялом, поданим у  виданях Промислового Музея у Львові, « зроблю
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се тим сьмілїще, що і я, як се зазначено у тих виданих, чимало 
причинив ся до зібраня і впорядкована того материялу.

Перших слїдів проникаючого почутя краси треба глядїтй 
в склонности до стровня; склонність тота в виразом принади до 
жити) вона в першим, наївним обявом честилюбивости, а нарешті 
обявом сьвяточного або празничного настрою. Окраса підносить інди
відуальність особи,, виріжняв особу від загалу і виносить її мов би 
на висше становище.

В міру того, як тота перша потреба окраси що раз більше 
будить ся і змагав ея, обіймав вона помало весь круг розвою ар- 
тизяу і штуки. Найперше прикрашав, а радше пристроює чоловік 
себе самого, відтак усї предмети пригідні до щоденної Його потреби; 
дальше переносить він те почуте на предмети пригідні до часової 
потреби, які відтак, уміщені у  властивім місця належать до стрій
них приборів чоловіка; до того рода предметів належать: знаряди 
і статок домашний, цілий відділ орнаментики керамічної і тектонічної; 
коли-ж відтак чоловік підняв ся вже на високий степень цивілїза
цийного розвою, украшав вія над усе місце призначене на сїдище 
своїх богів а нарешті' свій власний осїдок, — свій д ім ; після того 
переміняв ся помало і в міру цивілїзацийного розвою тота склон- 
ність до окраси в почуте потреби артизму і штуки.

Виходячи з того засновку, треба діяльність чоловіка в тво- 
реиго окрас уважати за перший обяв почутя краси, за перші кроки 
ва поли розвою артизму і штуки. Можемо отже вислїдок почутя 
краси і найвисшого розвою артизму і штуки, з’ображений в мону
ментальних будівлях, різьбах, статуях, образах і т. и. назвати окра
сами суспільности, що підняла ся на найвисший степень цивілїза
цийного розвою.

Отже потреба твореня окрас, викликана первісно у народів, 
що стоять на низькій степеии розвою, наклонностями чисто само
любними і особистими, займаючи в міру цивілїзацийного розвою 
суспільности що рав ширші круги, витворює з вільна велику штуку, 
яка відділяє ся від особи, а переносить ся на предмети і став 
виразом почутя краси і артизму цивілізованої суспільности.

Не тут місце розважати, як в цїлости розвивала ся потреба 
окрас приналежних до строю, почавши від украшуваня людської 
шкіри татуованем у диких народів, а скінчивши на богатих строях 
та овнаках найвисшого достоїнства королів і начальників, — почавши 
від Асирійцїв і Египтян аж до середніх віків, часів відродженя і те-' 
перішиїх, але треба бодай мимоходом натякнути про одну галузі 
окрас, іменно про окраси звичайні, уживані у народу і простолю
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дина, а се задля того, аби можна з артистичного і естетичного 
огляду осудити якість і стійність окрас, уживаних у Гуцулів.

Окраси, прйгідні до строю осіб, підносять ся доперва тодї на 
становище замітне що до штуки, коли або висший степень мате- 
рияльного добробиту позваляе на жертви получені з певним збитком, 
або коли родимий чи вироблений змисл і почуте краси прикла
дають якусь вагу до всякої, навіть до найменьшої материяльно-стій* 
ної частини одежі, до всякого знаряду, до цілого статку, надаючи 
їм естетичну і артистичну прикмету. Тодї що до штуки займають 
ті предмети супротив окрас, уживаних до цілий репрезентацайних 
і прилюдних, меньше більше таке становищі, як у малярстві образ 
щоденщини до образу історичного змісту.

Окраси ті, які мають передовсім характер, так сказати-б, 
чисто приватний, оцінювані зі становища справдішньої краси, по
винні мати два важні знамена — принадності і поваги.

Окраси уживані мущинами, о скілько взагалі можна зго
дити ся з потребою строеня мущин; повинні мати на собі.знамя 
поваги, а окраси, прйгідні до строю женщин, знамя принадности\ 
окраси старших женщин зайняли-б тодї посередне місце чііж висше 
згаданими.

На сході, уживали в старинних часах і мущиви і женщини 
богатих окрас до строю; мущини, о скілько належали до пануючих 
верств, жрецїв, вояків і т. и. строїлись навіть богатше, як женщини. 
Найвисшою окрасою строю грецьких мущин були: шелом, меч і бо
гато украшений щит, а в часї супокою: вінець, перепаска або дия- 
дема на голові. Але навіть окраси, уживані грецькими женщинами, 
не дорівиували що до богацтва і збитку окрасам і бісерам, ужи
ваним женщинами у Етрусків або Римлян. Замітко також, що 
в пору найвисшого розвою штуки у Греків, в пору, коли стрій жен
щини що до естетичних Форм був уже цілком розвинений, відгривали 
гарний уклад волося, диядема, ковтки, найголовнїщу ролю в жіно- 
ночім строю. Збережені до нинї прегарні різьби богинь і богів сьвід
чать проте, що Греки зрозуміли з найбільше артистичного боку при
надність окраси волося, яко природне усліве краси.

Коли отже міру красоти окрас, уживаних до строю в щоден
нім житю старинних народів, возьмемо за підставу до осуду есте
тики й артизму. окрас, уживаних Гуцулами, — коли міру сю 
зведемо до скалї, потрібної для того, аби нас не моглй посудити
о пересадну прихильність до народнїх річий, а тим самим о пере
цінене справдішньої їх стійности, то будемо мусїли признати, що ті 
гарні гуцульські окраси, хоч і що до Форми так і що до виконаня
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незвичайно скромні, всеж таки мають ті твори ґенїя гуцульського 
люду головні знамена естетичного артизму.

Супротив того годї характерови . тих окрас відмовити певної 
поваги а бо заперечити принадности, тих головних знамен окрав 
уживаних до людського строю.

З опису строю Гуцулів, котрий я повисше подав, бачимо, що 
змисл почутя краси об’являв ся у них передовсім в окрасах убрана 
і строїв, через що уживають мущини переважно богато украшеної 
збруї, а т о : кресів, пистолїв, ножів, топірцїв; дальше украшають 
воня все, що доповняв узбровнв, як: порошниці, ташки, ремені 
і т. и .; а яко справдешні окраси строю, крім хреста на шиї, носять 
Гуцули на кресанях писані бляхи або ґальони. Женщини дбають 
передовсім про у  пліт — Фризуру, відповідно до обставин: інакше 
уплітають вони волосе в празничний день, а інакше в будннй або 
жалібний; вони носять начілця, ковтки, ^нашийники з металевих 
ретїзїв з хрестами і дукачами, з ріжнобарвннх пацьорок, нарешті' 
перстенї, писані букуріііки  і т,;и.

Уклад красок всяких материй, уживаних до строю, та спосіб 
ужитя чічкатих вишивань на білю в все гармонійний і надав строям, 
тим зовсїм відрубний характер. Гуцули, що як способом житя, як 
звичаями і обичаямн ріжнять ся від своїх суплемінників гірняків, 
поселених у Карпатах дальше на захід Руси, займають і що до 
стр<»о відрубне і визначне становище.

Відрубність у  строю Гуцулів об’являв ся переважні! у великім 
уподобаню до металевих окрас всякого рода, які то окраси, ношені 
при строю темно-червонім, дуже мило відбивають. Окраси уживані 
до строю, приладжують вони майже виключно з мосяжи, а в но
віш их часах і з бакфону. Мосяж, своєю краскою найбільше схожа 
до золота, відбивав при багрових родах материй, уживаних до строїр, 
нераз ліпше, як саме золото.

Тому не дивниця, що Гуцули і Гуцулки, обдаровані особливим 
змислом гармонії красок, цінять високо промисл слюсарів — мо- 
сяжників, і бережливо плекають його, бо вироби слюсарів підносять 
повагу і індивідуальну принадність.

; Тепер, зрозуміємо, чому слюсарів е богато по всіх гуцуль
ських кутах; але їх робота хвилева, принагідна, нї один з них не 
віддає ся виключно слюсарству, але іде і в иньші кути робити, 
коли иемав своєї роботи коло власного оседка.

По слюсарях займають друге місце різьбярі. І  вони укра
шають в першій лінії предмети строю, як топірцї, палиці, порош
ниці’, стрільби, а дальше і предмети, що стоять по за індивідуаль-

273



ним ужитком одиниць, але призначені до прилюдного ужитку, як 
хрести, ракви, боклаги, тарницї, ярма, кісята, кушки і др.; в міру, 
як коло домашнього огнища, того першого степеня суспільного 
устрою, повстало почуте потреби певної вигоди, через що збільша- 
лось число а з ним і якість предметів, що служили до домашнога 
вжитку, украшав різьбяр барілки, лижки, тарелї під павницю, фір
мами на сир, жердки, полиці, столи і др.

Обраси, приноровлювані різьбарем до деревяних посудив не 
могли бути без впливу і на близьких їй  по ремеслу і материялі 
бодварів, які, не маючи тої вдачі, що різьбярі, окрашають свої ви
роби розпаленими писаками — штанцами.

Окраси на металто і дереві се найстарші роди народньої орна
ментики ; аж після окрапіеия предметів, блнзших індивідуальности 
і родинного огнища, відчув чоловік потребу окрасити і керамічні 
вироби, що «усіло йти по окрасі металю і дерева тям певвїще, що 
тут не досить було самої вдачі робітника, але треба було специяль- 
ного матервялу та певного знаня і способу украшуваня. Тим то 
і пояснює ся Факт, що всякі окраси на металю і дереві схожі на 
цілій Руеи, а окраси на глиняних виробах, які підпадають місце
вим впливам, се наслїдованя образів в першій лїніТ церковних, 
надто з’ображеня домашиих і диких зьвірят, ецен із сільського, 
жовнярського житя і т. и. На розвій керамічних взорів не впли
вала Фантазия цілої маси народу, а лише місцева, івдивідуальва, 
залежна від людий, що мали під рукою відповідну глину, білий 
пісок, дерево до печи а надто місце скорого збутя, через що знов 
тільки мешканці гуцульських місточок і передмісць, як: Косова, , 
Кутів і Пістиня займають ся гончарством. >

Пригляньмо ся скрині' (обр. 42 ст. 99), яка судячи по дереві, 
числить певно 200 років, дальше Фірмі на сир (обр. 214), яка, по 
словам бувшого властителя, має більше як 100 років, то поба
чимо  ̂ що взори на скрині і фірмі нїчим не ріжнять ся від взорів, 
уживаних Шкрібляками і другими сучасними різьбярами, розумів 
ся, не входячи в техніку виконана.

Колиж порівнавмо взори на печи (обр. 38 ст. 96), яка по сьві- 
доцтву властителя числить більше 100 років, зі взорами виконаними 
гончаром Ковальським в р. 1811 (музей Дїдушицьких мав 2 образи 
ев. Миколи і Матери Божої, які я роздобув на Буківци, а на яких 
видніє напись: Ко\уа1зкі 1811), дальше з виробами линї вже небіж
чика, справжнього гончара-сточника Бахметюка (Бахміиського), 
дальше косівського гончара Барановського з взорами нинї ужива
ними Петром Кошаком із Пістиня, які подані понизше, то переко-



нувмо ся, що тут велику ролю грав індивідуальні сть гончара, розу
мів ся, не без впливу його учителя.

коротко значінв домашнього дромислу, а. за тии 
і те, як вироби того промислу знайшли під впливом житввих потреб 
і змагань своїх спеціалістів, посеред яких виріжнили ея народні' 
сточити, — приступаю до представленя технічного боку згаданих 
виробів, починаючи від виробів найпростїйшої будови а кінчачи на 
виробах, виконаних рукою сточника.

І. Л и ж к а р с т в о .
Лижкарі виробляють звичайні лижки з букового або яворового 

дерева, а красші з ялівця або жерепу; лижки вироблені з же- 
репу — жовті і запашні.

Дерево, вибране на виріб лижок, ріжуть лнжкарі пилою, по
тім колять сокирою на гентйни — 20 до 24 ст . довгі колодки

163. 1—7 представляють техвїчве виконане лишки, а. їдало; Ь. фіст.

(обр. 163. 1.), а обтесавши їх сокирою з великої тріски (обр. 16В.
2, 3.) і висушивши, кладуть у вісний столець, де зістругують їх 
простим віснвм ножем до потрібної грубости (обр. 163. 4); дальшу 
роботу виконують на колїнї
ріацбм (обр. 164.), який ____-г
зложений з деревяаої кй- ^  ^ 
лддки (1) і  зелїзної закле-
бученої виостреної лижки 164 Різщ. ^ ї0Л0ДІіа; 2. ЛИЖїа,
(2); таким різцем вижо
лоблюють у приготованій колоді сгругачбм — авичайним ножиком
із гладким вістрям, уперед Ідало (обр. 163. 7. а), а потім обтісують 
фіст (163. 7. 6).

275



З виробів лйжок сливуть у Гуцульщинї перед уеїх села: 
Яворів, Брустури і Прокурава, де майже уої Гуцули займають ся 
лижкарством.

Один жвавий робітник зробить на днину пересічно 40—50 ли- 
жок, працюючи цілий день, розуміє ся, як вже передше обробив ко
лодки з грубшої тріски.

Вироблені лижки несуть на продаж до Жидів до Яблонова, або 
розносять у бесагах на плечах по долах, де продають їх по 1—7 кр. 
за одну, залежно від величини і материялу. — Жиди платять за 
сотце по 60—80 кр., і при тій нагодї замісць гроша дають часто 
тютюн, горівку або що друге, при чім теж заробляють.

2. К о р и т а р с т в о .
Коритсір іробпть кориті з березового або яворового дерева, 

&бо з трепети ; букового дерева до того не уживав, бо воно коле

166. Коріпнф ввтїсув темицею корито.

СЯ; протяту колоду обрубує коритар сокирою з грубшої тріски, від
так продовбує її долотом, опісля обтїсув вісним ножем на стільци,
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а вкінци витісує на земли (обр. 
165) гладко твслщвю (обр. 166); 
теслиця подібна Формою до 
клевця, у якого фіст тоншаіі 
конець, затінений у закочене 
овальне вістрв (обр. 166 а).

Ціна корит, Залежна від ве
личини, виносить 1—3 зр.

3. Б о д н а р с т в о .

Боднарі колять сокирою мягке 
сухе дерево на гентйни — колодки, 
обтісують їх сокирою з великої тріски, 
потіш кривим вісним ножем (обр. 167) 
у віснім стільци на дбґи — плоскі на 
1 с т . грубі дощинкн; боки доґів спу
скають на лавцї — довгім гибли, аби 
доґи клом — боками, щільно приставали 
до себе; так приладжені доґи складають 
у складач — широкий, ставчвтий обруч.; першу 
доґу придержув боднар до складача отриманім .
(обр. 168) — приладом зложеним із двох рівнобіжних 
вилцят (1; І.), які в міру грубости стїн судити 
можна більше або мепче розсунуте або стиснуті, 
за помочию засува  і2), аби доґу придержати до 
складача, через що вона не може посунути си, бо 
клннбц (3), вбитий в засуву, не дозволяв :розходитц 
сн вилцятам; по ари тоту першу доґу -накладав 
боднар другу клом до першої і так далі', придер
жуючи уставлені доґи рукою аж до передпослїдної, 
яку знов придержує другим отримачем; послідну 
доґу , треба уперед з боків відповідно стесати, аби 
воІІ» увійшла на позістале місце; занїм її туди- лрц- ^  
кладе, придержують згадані отримачі заложені доґи, ®'аа’сувд ш ; 
аби не розсували ся ; скоро иослїдня доґа вже припа-

Ш терімі до ухрдіжскко-руеьжої епимоьоШ, т. IV.

нец.
14
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сована, здоймав боднар отримачі і вяже судину обручами і то або 
віблими — з смерекового сучя, з лелеча, рідше з ліщини, або 
ставчбтими — широкими, тесаними з відземка жилавого бука або 
ясеня; набивши судину обручами зникав боднар з неї складач, по
тім віправбв рот у дні судини, вирівнув доґи, і затирав затира
нім — чопом із 86ЛЇЗНИМИ зубами, затір — ровець, в який мав

увійти дно; ауби затирача
можна більше або меиче ви
сунути в міру глибокости з&- 
тора; аби доробити дно до 
судини, шукав боднар ша- 
шкірн^ій (шестернею =  цир- 
клем) такої міри, яка би 
обійшла шість раз довкола 
затора (шукав проміру ко
ла') ; тою мірою зазначув 
оббру — коло, на відповід
ній дощинцї, або на складе
них дощинках, що знов за
лежить від величини дна; по 
лїнїї, зазначеній шашкірнею, 
вирізує вузенькою пилочкою 
круг, обстругує його береги 
вісним ножем у стільци, аби 
так зладжене дно увійшло 
берегами у затір, але вперед 
мусить долїшний обруч під
бити у гору, аби трохи спіль- 
жити — звілвнити доґи та 
тодї забити дно у затір; вста
вивши дно, збивав боднар під
битий обруч назад і побивав 
доґи, аби береги дна зайшли 
докладно у затір. — Так зла
джену судину вишкіблюв 

з середини шкіблев — вигладжує закоченим сталевим ножем.
На бербеницї та барівки треба калюхйгих — вигнених до

гів, бо ті судини у середині ширші; до них закладав боднар в по- 
висше описаний спосіб двов днів, з яких одно з грдвдом — чопом.

Обр. 169. подав ріжнородні Форми судин, вироблюваних гу
цульськими боднарями, а  (обр. 170) містить такі пйсані судини;

169. Боднарські вироби. 1. Паскар; 2. відро 
а дугою; 3. паскар з вухами; 4 коновочка; 
5. черпак ва воду; 6. дїйвиця; 7. берівочка; 
8. цебрик; 9. коновна; 10. чубелів на пиво; 

11. бербениця; 12. бЬдвя; 13. бочка.
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170. Писані боднарські судини. На столі 1. виписанім в такий спосіб, я к  судина, 
стоїть: 2. бсрбеннця, 3. берівочка, 4. боклаг, плоска барілочка на горівку, 6. відро 
на муку, сіль, хліб, 6. скопец на дору (сьвячеве). На стіні висять: 7. коновочка 
8 денцем, 8. блиаьнюкв, 9. черпак, 10. дійниця, 11. таріль під хліб, 12 і 13. міртужм 
на_ муку. — 14. Полонвик до виміру скорому, (виріб лижкара). — Судини ті виробив 

і  еіткт ЇЕ ан  Грииалюк з Річки. — Власність иуаеа іи .  Дїдушяцьких у Львові.



на них пише — випалює, боднар узори писакйми, які робить із 
зетрза коваль по данимйошу вказівкам. Писаки — се певнрпгрода 
зелш». печатки (штанци), з деревяними. ручками; Я* бодаар іоче 
вийЛоати судину, розпікав оиеак до червоного і ирикладав його 
раз- по ирв раз до судяви, як довго писак значйт; як же-ж осту
д н ії .с^ і перестав звачитВ, то вкладав його у грань, а пише другі 
пола судіши иньшивї розпеченим гіисаком і т. д., мівяв все пи- 
с а к ^  ада випише усю судину до чиста,'

З боднарства слввуть в Гуцульщинї села; Річка, Косм&ч; де 
майже одна третина села тим промислом в часі вільнім від їадів- 
ства, займав ся.

■ Дїва бодварськвх посудив, залежиа від маїервялу і виконаня, / 
ось яка: бербениця 1:20—1-50 зр„ коновку 40—80 кр., дійниця 
50 ,кр. — 1 зр., паскар 1 — 2 зр., цебрик 1-^3 зр., полнвавнпця 2 зр., 
ФаФЧ* 40—80 кр., боклаг 2—4 зр., берівка на масло І'зО зр .; пи
сав!;. дорожші. і- /

4. С т о л я ^  с  т в вк
Стол&р робить столи (обр. 1Й9),

ліжка, колиски, намненики (рбр.
45. стор. 102), скрині (стор»; 98,
99, обр. 40, 41, 42, 43), Одвірки,
рамцї до вікон, замки, кросна,
тйрниці еїдла (обр. |171
і обр. 210); у тарнвцї в перед-
ввй і задннй обл$к і дві по-
хрббтипї =  приліг.

До своєї роботи уживав сто-
Ш . адрвшвд. 1. похрвбтинї =  приліг; л я р  а е М т т а  такого, як  л и й -  
2. ому* =  каблук переднвЯ: 3. облук =  - , Г

Мблук вадвйй; 4; попруги. стри при ставляню хат (иро сс
, 7 див. етйрі 87).
І  столяр виписує свої вироби подібними писаками, як боднар

(див. обр. 43 ва стор. 100 і обр. 46 отор. 103).

5. К у ш н і р с т в о .
Кушнір розвішує здоймлену шкіру на жердцї так, аби вона 

міаьков вїгде не припала до себе; де се можливе, як впр. в рур- 
коватих лабах, там розтягав їх кушнїр при помочи натвчків; 
від вітру та тепла шкіра висихав, почім корчить ся і морщить ся.
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172. Швафй. а. колодка; Ь. шкафа: 
е. вушка.

Висушена шкіра висить на поДу, аж прийде пора робити з неї ко
жухи; тодї мочить її кушнїр у водї двГги, аж стане така мяґка, 
яка була на живім барані, а рівно
часно виполїкує вовну від бруду. З ви- 
мягчсної і виїюлоканої шкіри стружс 
пліву, шкоблячи мізьку шкафою (обр.
172), значить зіскробув зелїзною плоскою 
бляхою, якої один довший бік мав де
ревину колодку (а) примоцовану зелїз- 
нпми витками (с) до ткафй (Ь).

Вішкоблену, чисту шкіру простелюв 
мізьков до гори, помбчув діізьку водов з сілю, потім посипав тїстом, 
вимішеним з ґрпсу пшеничного, кукурудзяної муки і соли; як уже 
ціла мізька гладко і рівно тим тістові усті.іепа, 
звивав її так, аби вовна нігде не припала до мізьки, 
лише до тїста, і так кидав у деревяну кфдку у со
лену теплу воду, де шкіра у теплім місци стоїть 
8 10 днів ; по тім часі' виймав її з квасу (що ви
творив ся з тіста', і промітув — розвішує, на 
жердці, аби вітрбхла — висохла, иотім витріпує її.
Висушена шкіра став твердою і дуже корчить ся; 
аби її зюягчити, волбдить її — помочує теплою во
дою при помочи шматинки; за яких 12 годин під- 
волбджув — поправляє, помочуючи ті місця, що ще 
від- володженя не відмокли; підволоджену шкіру 
скручує як сорочку при праню, розтягав руками до 
канту стілця чи лавиці, потім перекидав передню 
праву лабу через цЦрку — патик 15 — 20 спі. довгий, 
і перевязує попід тоту цурку ключівникб.и — шну
ром завішеним на гаку у стелині, з відки шкіра 
звисав у долину.

Дальше' мягченє і витягнене шкіри відбував 
ся при помочи ключй (обр. 173); сей зложений з де- 
ревяної колодки (І), до якої закований під простим 
кутом сплощений зелїзний ключ. (2), у якого один 
беріг — вістрі! (а), тонший, а другий -  тйлв (Ь), груб
ілий; у спід колодки закручений грубий коло 80 ст . 
довгий зелїзний прут, що у долині на зелїзнім (20 ст.) 
ланцй (4) держить стрбме (5). Кушнїр бере правою 
рукою за колодку, стає иравою ногою у стремя, 
підносить ключ у гору до шкіри, підкладаючи ріа-

&

173. Ключ. 1. 
колодка; 2. ключ 
а вістрвн а  і ти- 
лвмЬ;3.8Єлївнгй 
прут; 4. лавц;

6. стреия, .
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ночасно ліву руку з другого; боку шкіри під те. місце, яке правою 
рукою хоче ключувати. Притискаючи шкіру ключем зверненим на 
ліво до долини лївої руки, а потягаючи рівночасно правою ногою 
ключ у долину, мне кушнїр вістрвм ключа шкіру; так ключуе він 
шкіру раз по при раз, міняючи праву руку і ногу з лівими, причім 
звертав ключ у противний бік, аж шкіра змякне і стане гладкою. 
Таку шкіру закладав у пййла (обр. 174); се прилад зложений з двох

коло півтора метра високих 
пйилйн, якіґарами, видовбаними 
у колбді (2), вистають поверх 

. неї (а); у колоді ходять на чопу
(4) мНик (3). Розвернувши ме
чик кладе кушнїр шкіру зло
жену у д во єн а  колоду, потім 
затягав мечик назад; аби він 
не вихопив ся, втикав свбрінь
(5), потім припирав пйила укосом 
до стїА  хати; частини пйилин(а), 
що стирчать, не дозволяють, аби 
шкіра притикала до стіни; так 
рот&илену—розтягнену шкіру, 
пробілює — чистить шкаФою,

потім білить — натирав кридовим каменем, через що шкіра став 
вїправлена — готова до кушнірської роботи.

Виправлену шкіру крав кушнїр бричбм — широким не бга
ним ножем, зробленим із полотна коси, а покраяні кусні' зшивав 
кушнірською иглою на три ребра і дублбними нитками; до ду- 
бленя ниток готбвить — варить він лубе з вільхи, брезилїю, попіл, 
грецило (алун) разом у водї, а як вода закипить, кидав у тото 
дубило чисті ни^ки, де вони дубять ся цїлу добу.

6. Т к а  ц т в о.

Крота — ткацький варстат (обр. 175.1.) зложені з двох го
ловних частин, з яких одна служить підлбгою другій: начиню.

Підлогу творять два передні кбники (1. і.), сполучені з двома 
водними кбниками (2. 2.) у долині широкими ставками (3. 3.), 
а горою поббдринами (крампулцями, Косів), (4. 4.); саміж коники, 
передні і задні, держать ся туго попербчницями (5. 5.), що вистаі-

174. ПЙЯЛ&. 1 а. 1 а. цоійни; 2. колода; 
3. нечиж; 4. чіп; 6. сворінь.
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ють на боки вухами а чопами; при передних кониках уміщена 
на ставках сідавка — сїдбц (6); у ставки задовбані прямовисно 
льбнки (7. 7;), на яких спочиває лїгма маґоль (8); аонизше маґоля 
прибитий штак (9), а  ще низше ходить у ставках спідиий навій 
=  воротило (10); його можна крутити при помочи сучки з руч
ками (11), що вистав з поза ставки; аби навій не розвивав ся,

175. І. Ероеиб. І  1. Передні конини; 2. задні ковнкн; 3. 3. ставки; 4. 4. по- 
бедрини; О. 5. поперечвиці; 6. сідавка; 7. 7. льонки; 8. маймь; 9. штак; 10. спід
ній навій: 11. сучка; 12. песик; 13. верхний навій; 14. сучка; 15. квгло; 16. песик; 
17. чіп; 18. шнур; 19. камінь; 20. поперечвицп; 21. вуха; 22. понові; 23. свракнак; 
24. скраклі В кільцями; 26. вйчиниці; 26. мотузи; 27. стріла; 28. 28. снивькя; 39. 29. 
вабівка в ній 30. б£рдо; 31. основа; 32. полотно; 33. човник; 34. полотно, навите

на спідаий навій.

заскакує у зуби  сучки пбсик (12); поміж задвими кониками ходить 
верхний навій =  воротйло (13); в сучку Його (14) заскакує песи
ком (16) кйгло (15), що ходить на чопу (17); скоро ткач, що си
дить ва сїдавцї (6Х потягне за шнур (18), відскакує песик від сучки; 
як же-ж пустить шнур, тоді камінь (19) зважує своїм тягарем тягло 
назад так, що песик заскочить за зуб сучки, чим здержує воротило
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від розвивана; у споду задних коників е поперечниця (20), в яку 
задовбані вуха  (21), а в них кивають сн на зелїзяш сворени по- 
ножі (22).

Начине зложене з нйчиниць і з пабівки. — До жер
дочки (22), уміщеної між нобедринами, завішені два скраклі =

жвбкй (23); у скри
пицях тих скраклїв 
ходять по 2 рівчбсті 
колїщ6та\ рівцями 
тих колїсцят прове
дені шнурки, на аких 
вйсять (тут 4) вла
стиві нйчиницї (25). 

Нйчиницї (обр.
176. І.) зложені з двох деревяних сплощених цїпків (1. 1.), поміж 
якими звисають пйти (2); нити сплетені з грубих шарих ниток; 
горішнє плетене називає ся кбники (2 \ долїшйе кобилкй, (3) а се
реднє вічка (4); нити звисають раз по при раз, густо побіч себе; 
аби вони не плентались, звязані вони у в^влики (5) у горі поверх 
ціпка, а долом попід цїпок; аби ж  вузлики не заскакували один 
за другий, сполучені вони і розтягнені в цілій довгости шнурочком;

до долїшиих цїпків усіх 4 ни- 
чиниць наснлені мотузи (обр. 
175, І. 26), що сягають до поно- 
жий (22).

Нйбівка (ляда) зложена із 
стрілй (27), опертої на победри- 
нах (4. 4.), з двох снизьбк (28. 
28.), присилених прямовисно до 
стріли і з рами, яку творять 
у споду дві грубі поперечницї 
(29. ?9). В раму набівки вло- 
жене б4рдо (ЗО); воно (обр. 
176 II.) зложене з двох ли- 
ствйй (1. 1.), поміж які пона
бивані прямовисно рівнобіжні 
патички трощі (2), що творять 
між собою комірки (4). Набівка 

гойдав ся свобідно на победринах (обр. 175. І. 4. 4.).
У -міських ткачів стоїть варстат постійно у хаті; там він у горі 

дрцкріплений до сволока а з боків до стіни хати, аби не кйвав сї.

176. І. Ннчиииця. 1. 1. ціпки; 2. Я. 
вити; 2. коники; 3. кобилки; 4. вічка; 
6. 6. вуглики. II. Б<ірдО. 1. 1. листви; 

2. троща; 3. комірки. III. Оенова.
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Де кроєний уживають лише від часу до часу, там вносять їх 
у хату на час потреби, а звичайно розкладають їх і переховують 
у клїти, коморі або де инде.

Вздовж верхнього як і спіднього воротила (обр. 175. 10. 13) ви
довбаний жолобібц, в який можна вкладати відповідно зіструганий 
прут. У жолобець верхнього воротила заложеиий стало кусень гру
бого полотна, яке натягнене, сягав майже до ничиннць; у жоло
бець долїшного воротила заложеннй довший кусень полотна; аби 
воно не віжопило ся з жолобця, заложеиий в жолобець згаданий но- 
висше прут, прибитий до воротила кілочками.

Здоймлену з снувавки (стор. 151. обр. 99.) пряжу, призначену 
на основу (стор. 151), розтинав ткач, ткаля у  чінах (стор. 151), 
пересилюв через кожДе вічко ничиннць по одній, ■ а через крайні 
по дві нитці, а кінцї виток при- 
вязув до кусня полотна, що ви* 
став з верхнього воротила; упо
равши ся з сим, обертав ткач го- 
рішним воротилом, через що на
вивав основу на те воротило; ко
ли вже лишить ся основи менче 
більше на метер, пускав тягло 
(обр. 175.1. 15), яке песиком (16) 
заскакує за зуби сучки (14), не 
дозволяюча воротилови обертати 
с я ; решту основи перепускав 
осторожно по дві нитці через 
бдну комірку берда (обр. 176. II), 
відси обмотує маґоль (обр. 175.8), 
і присилюе до кусня полотна, 
що вистав із спідного воротила (обр. 175.10), натягаючи притім кожду 
нитку основи, аби вона ішла „в міру і рівно", (інакше рвали би ся 
нитки при тканю); упоравши ся з сим, обертав сучкою (11), через що 
основа розправййв ся тим ліпше, що, опускаючи маґоль, іде по
верх штака (9) а відси по під спіднє воротило; таким чином буде 
уткане полотно ліпше натягнене.

Упоравши ся з основою, насунув ткач із клубків призначених 
на ткане (стор. 151) цївкй у осібнім ремісник#*— потану (обр. 177); 
на клубки іде наровень пряжі як на основу.

Ремісник зложений з еїдця (1), з скрипки (2), примоцьованої 
до лабий (3. 3.) і з зелїзнього веретбна (4), яке заложене у  горішні 
кінцї ла6; на веретбнї осаджене грубе деревяне колесо (5), що слу-

177. Ремісник. 1. еїдец; 2. скринка; 
3. 3. жаби; 4- веретено; б. колесо; 
6. цївка; 7. клубок; 8. лучок а. ручка, 
Ь. ремінец. В скринцї (2) : човвик, вере

тено, клубок.

Матервллн до українсько-руської етяольоіії, т. XV. 16
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жить до розг&пу, з лівого боку колеса пересилена через спінь — 
тоньший конець веретена, деревяна цївка (в), на яку з клубка (7) 
навиває ся нитку при помочи лучкй (8), уставленого з правого боку 
веретена; лучок зложений із деревяної ручки  (а) і з ремінця або 
шнурка (Ь); держачи за ручку обертав ткач реміньцем веретено, на 
яке звивав ся нитка з клубка; в скринцї (2) стоять клубки, усукані 
цївкв та човники.

Насукавши доволі цївок, пересилюе ткач одну з них через 
веретено чдвника (обр. 178 а.), сїдаєна сїдець варстату і відмйщув 
тоту частину основи, що вистав між бердом і маґлем, відмасткою, 
зробленою звареної потім потовченої і на чир  розводненої осту
дженої бараболі; се робить на те, аби основа була гладка; до йід- 
мащеня уживав скрутка сіна, а де хто щітки; потім ступаєперший 
раз на бічні поножа, через що підносить середні ничиницГ у гору, 
а бічні обнижують ся (див. обр. 175); черев те робить ся в основі 
дорбга ; нею пускав ткач човник, за яким спускав ся нитка з цївки 

л  по дорогі у поперек основи; як тільки чов-
иі ник перебіг дорогу , підбивав тйач набійку 

і  і до себе, через що поперечна нитка випроото-
: ... і вув ся і пристав туго допопереднОЇ, так само

підбитої; тепер ступав ткач ва середущі по-
*'......... 020 * ножа, за чим опадаюїь середні ничиннцї, крайні

178. Чбвник а. вере- підносять ся у гору, за ними і крайні поножі,
тено; у споду поадов- а  в основі творить ся друга дорога, якою 
жний перекрій човника; г  , г  ’
на веретені василена ткач пускав човник з лівого боку на правий,
ЦЇВЮ (кропии)ВИТКбЮ підбиває ї ї  бердом і т. д.

Як уже заробить ткач крок — тоту частину 
основи, що відмастйв, вигладжує його дощинкою і починав спу
скати ; задля того потягав шнурком (обр. 175.1 .18) тягло (15), через 
що вискакує песик (16) з по за дуба сучки (14), а ткач тягне 
уткане полотно за собою, за чим розвивав ся основа з верхнього 
навоя, а скоро пустить шнур, заскакує песйк (16) за сучку (14), не 
дозволяючи дальше навоєви крутити ся або основі розвивати ся. 
Тепер підносить ткач песика (12), а обертаючи сучкою (11), обертав 
і спідним навовм, на який навивав ся уткане полотно; так посту
пав, відмащуючи кожду частину основи, яку мав уткати, аж  уся 
основа переткана нитками з човника =-= полотнб, не буде звита на 
спіднім навою. с

Як нитки попутають ся, переривав ткач одну з них, роапу- 
тув іх і звязув назад; так само звязув нитку одної вже виробле
ної цївки з ниткою другої; звідси беруть ся Ґ$дт  у полотні.
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Оба, вінцї основи, що були привязані до куснів полотна у во
ротил, не можуть бути вардблені, вони полишають ся яко тдроки.

Полотно, уткане в повисший спосіб, уживав ся на сорочки 
і перемітки.

На ручники, скатерти, верети уживав ся чшьоватого полотна; 
воно роблене на таких самих варстатах і в той сам спосіб, тільки 
ткач підносить перший раз три ничиницї у гору а одні у долину, 
другий раз три у долину а одну у гору, через що повстають чини, 
значить: нитки ідуть скбсом у  основі; при простім полотні' ідуть 
нитки просто, а варстат мав усего два поножі. — Полотно чино- 
вате міцнїще від простого.

Полотно грубше-називав ся агрібн4, а тонше: чесанме.
І Варстати на сукне та ліжники не ріжнять ся будовою від

тих, на яких тчуть полотно; у них лише нити і бердо рідше, бо 
основа грубша тай сукно чи ліжник мають вийти мягкі з волосом,

І а не тугі як иолотно. Сукно на сїраки тчуть просто як полотно на 
сорочки, а ліжники та запаски тчуть чиновато.

Аби виробити скатерть чи ліжник у ваори черленими і инь- 
шими нитками, треба покласти уперед однобарвну основу, а на 
ткане треба мати тілько, човників з крашеними нитками, кілько 
красок мав мати взір; при тканю не перемітуе ткач поодиноких 
човників вздовж цїлої дороги, але мусить нитки основи по взору 
числити а човниками з відповідними нитками переплітати основу, 
аби уткати пожаданий взір.

По тканю іде сукно до фблюша, а ліжник до валйла (гл. 
обр. 55 стор. 113).

Челядь, ткаля, що тче полотно у селі, годить ся за роботу від 
ліктя, при чім зарабляе 20 - ЗО кр., а ткач у містї 5 0 - 80 кр. в день.

7. Г о н ч а р с т в о .
Глину на горшки, миски і т. и. копають гончарі в камераль

них або у громадських лїсах; за право копана платить кождий 
з них по 1 зр., в рік.

Гончарська глина (і! ^атсгагекі, ТбрїегШоп) в глиною за- 
нечищеною вапном і полученями зелїза або вугля; по випаленю 
стає вона жовта, червонява або чорнява. Причиною ^такого забар
влена е власне полученя зелїза чи вугля, які у огни заміняють ся 
на окиски (ііепкі, Охусіе), що барвлять випалену глину на червоно, 
коли получене зелїза доміщане в більшій скількости, на жовто, 
як його менче у глинї, а наГ чбрно, коли в глинї були полученя вугля.
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<-------- 50®т----------- »'
179. Еопанйцї.

Глива, з якої виробляють миски, називав ся мищівка (Оіііш'а- 
Іег ТЬоп) ; вона в сийя, а глина на виріб горшків — горщівка 
(Бііиуіаіег ЬеЬт), жовтава.

Глину копають великими зелїзними копанйцями (обр. 179); 
укопану глину ббрут плат ами  за помочию зелїзних лопаток;

платкй ті збивають деревяними ддвбнями 
(обр. І80) у бабй — кулі, а ті накладають 
на віз. Дома скидають баби у яму вико
пану у кутї хати і обложену дошками, 
де перемішують ті баби ногами.

У хатї уставлений і гончарский 
варстат =  круг (обр. 181. І .) ; він зложе
ний із спідняка (1) — долїшного 50 ст . 
в промірі великого деревяного круга, що 
обертав ся поземо на (коло 70 с т . висо
кім) верет4нї, притвердженім у жвбках
(3) до лавицї (II) і з верхняка (4) — мен- 

чого (коло 25 с т . в пром.) верх веретена припасованого поземо де
ревяного круга, на який уставляв гончар грудку вимішеної глини, 
з якої мав виробити судину.

Аби глину вимісити, наструже її гончар з ями стругбм (ві- 
сним ножем), покропить водою, потовче добре дбвбнею, аби розбити 

грудки, після чого скидав глину на лавицю 
(обр. 181. III), де її бє зразу р$бом весла 
(обр. 182), опісля вгробййв =  виробляє — вимі
шує, руками з півтора години, качаючи нею 
на усї боки, а се на те, аби ростерти і най- 
менчі грудки, а рівночасно викинути з глини 
каміньчики, чи що иньше тверде, що дає ся 
почути під рукою: через таке вгроблюване 
стає глина подйтною, гнучкою (плястичною), 
а чим ліпше вона віроблена, тим ліпша буде 
з неї судина; вироблену глину накладає гончар 
грудкйми (обр. 181. IV) на лаву перед круг; 
величина тих грудок відповідав скількости глини 
потрібної на судину, яку хоче уробити; перед 

кругом на лавици стоїть іще миска з водою (обр. 181. V).
Як гончар має виробити судину, кладе приготовану грудку 

на верхняк (обр. 181. 4 і 183. а) і тручае правою ногою спідняк 
(обр. 181 і 183 Ь), від чого крутить ся сей а з ним і верхняк із груд
кою ; гончар мачае праву руку у воду, (аби глина не припйла до

180. Довбня.
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руки), вкладав 4 палцї правої руки у середину грудки а палюх 
поверх неї,* притискаючи глину між палцями і палюхом, Формує 
гончар з неї при помочи лівої руки судину ; з під палцїв виходить 
судина не гладка, бо слїдно на нїй палцї; се вйрівнув гончар 
плоским деревяним серцевим ножиком (обр. 184) в такий спосіб,

181. Гончарський варстат. І. круглі, спідняк; 2. веретено; 3. жабки; 4. вержняк. 
II. лавиця; III. глина напрятана до вииішеня; IV. грудки; V. миска з водою. VI. ви
роблена судина; VII. жорна; а. камінь; Ь, обичайка; с. Жорнївка; >1. горло; е. жо- 

ліб; і. кросна. VII!. я»а з глиною.

що вкладав у його дїру палюх правої руки і поводить тим ножи
ком по судині', яка обертав ся враз з кругом; до чиста вигладжує 
судину фільцєвим  платком, крутячи, розумів ся, завдно кругом.

Вигладжену судину  ̂ відтинає гончар дротом від круга і ста
вить її на бїк (обр. 181. VI), аби трохи обісхла, — опісля кладе її 
у гончарську піч до пй- 
лемя, — звідки судина ви
ходить чорною, жовтавою 
або червоною — як до 
того, чи у глинї в вуголь 
чи зелїзо, які власне на
дають (по випаленю) барву еудинї — про що було вже сказано.

По випаленю стає судина пороватою; така добра на молоко, 
що має устояти ся; по молоцї треба горнець висушити, бо молоко



увійшло у пори і горнець став від того Мокрий; але в такій су
дині годї тримати воду, тай до вареня вона не придатна, треба 
пори (дірки) у ній позатикати, що робить ся при помочи длова (ґлейти),

т

2
183< Круг. а. верхняк; Ь. спідняк; с. веретено; Д. спінь; е. *авиця; Г. жабка. -

яким судину поливають-, у печи топить ся бливо, затикав уеї 
пори і творить склисту поволоку, — пдливу.

Колиж гончар хоче. поливати судину та ще і віписати її, то 
робить се ось як: Вироблену і обсохлу 
судину ' (таб. V. 1) поливає розпущеною 

^_.у водї білою Фаянсовою глиною, званою 
пббілкою (ІегІШег ТЬоп), від чого судина 
стає, як на таб. V. 2; як побілка присхне, 
рісув  гончар на ній шйлом взір; рівці, 

і які повстають на судині від того рисованя, 
виступають дуже виразно, надто не до
зволяють, аби краска,. наложена (опісля) 
на назначені поля судини, розливала ся, 

противно рівцї ті привеволяють краску держати ся в границях ши
лом назначених; порисувавши судину шилом, таб. У. З, малює 
гончар ріжкбм відповідні полк її розведеною ч4рвінею.

184 Серцевий ножик.
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Ріждк (обр. 186) се конець волового рога (а), у який встав
лені 3 —4 що раз тонші Дутки гусячих пер (Ь).

Чбрвінь' се окра =  лїмонїтова іминка, змішана з поливою; 
червінь беруть гончарі в Косові в хотинськім лїсї і мелють її на 
жорнах (обр. 181. VII.) на муку, розпускають у водї,наливають 
у рожок (обр. 186) і пишуть по побілці лінії, або затирають нею 
цілі поля (таб. V. 4)- — Судина
готова тепер до першого па ■ 
леня, що доконув ся у гончар
ській пічи, змурованій з каменя 
коло хати.

Гончарська піч == горн 
(обр. 186) подовгаста, 3-т. довга, 1 */а т .  широка і так само висока; 
у еподу вона плоска, а горою круглава; стіною з цегол переділена 
вона на дві нерівні частини, на велику і малу пічку' (обр. 186 І. II.).

У сухій земли вкопана долїшня частина горна у землю а го
рішня вимурована понад землею з каміня або цегли; де земля 
мокра, там треба цілий горн мурувати по над землею і класти дуже 
моцні примурки  — бічні стіни, аби огонь не розсадив горна; дно 
кождого горна покладене з цегол.

185. Ріжок.

186. Гончарська аіч. І. Велика піша; 3. отвір дія накладана мисок; II. Мала пічка; 
2 .  поперечна стіна; 1. отвір д і я  накладана дров.

У велику пічку ставить гончар коло 800 мисок на раз і то 
шторцом, а  під ними горшки і збанки; місця поміж мисками за
гадує гончар черепами; як уже велика пічка битком набита, кладе 
він у малій цічцї зразу малу, потім що раз силнїщу ватру з мяг- 
к©го дерева. Д ух  горячо, з ватри переходить шпарами, полише
ними поміж цеглами у поперечній стіш, до великої пічки, де випа-
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люб судину і так: горшки за 10, а.миски за 12 — 18 годин; для 
ліпшого продуву служить комин у. горі задної стїш великої пічки.

Випалена судина (таб. У. 5.) став тверда, не втягав в себе 
води, а розтоплена побілка і червінь набирають виразнїщої краски, 
від чого виступав виразко і рисунок (таб. V. 5.),

Як тільки висти
гне судина, малює 

гончар щіточкою 
(пензель) по нїй одні 
поля аіяенею, а дру
гий, жбвтенею (таб. 
V. б.'і, а потім поли
вав судину бловом 

. (ґлязурою) (таб. V. 7.). 
Зблень се луска 

з перегореної міди; 
1/і тої луски міша
ють із 8/4 олова (Флей
ти), мелють у млинку
і розпускають водою; 
зелень купують у жи
дівських крамах.

На жбвтень беруть 
V» червіни а % олова, 
мелють і роспускають 
у воді.

Олово (ґлвйта, Віеі- 
___ охуй) купують теж

187. Форми гончарських судин. 1. 2. глбчики на воду У ІФ ам ах ? МІша 
=  видопійче] 3. ранка в фінтом на лабках в покрию- ЮТЬ ЙОГО /8 н а  /2 
кою до смаженя яешницї; і .  глайун&ц до ношеня молока „ бІЛвНЬКИМ ПІСКОМ 
у поле; 5. макортик, мак тертя; 6. ршка з пухом; ’
7. царіте, варити на двов людий; 8. макітра до сцїджу- ЯКИЙ КОПаЮТЬ у  К о 
вана молока, „на ній став добре сметана" ; 9 банькі на „пи; МР7ітт, ; 
ол'ій; 10. збанок на воду; II глек (чорний або червоний) ’ * *
на иплоио, сметану ; 12. горнеч «=■ горшок, у пТи варить СКаЮТЬ З ВОДОЮ НЯ 
„на якус велику потребу” : веоїла* прааник і т. и. 13. «а- п б л и в и  
рітик  до вареня голубців; 14. кулш іт т , до гото-
„ ■ _ в̂ еня кулеші. Жорна (обр. 181,

VII.) до меленя по
білки і т. и. уставлені на лавици; камінь (а), коло 10 сш. грубий, 
заложений у  деревяну обичайку (Ь) — широкий обруч, крутять 
жорнівкою (с), всипавши в горло (й) каменя, краски чи що треба, 
я р і розтерта збігав деревяним жолобом (е) у підставлену судину.
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Помальовану і поливану судину (таб. V. 7.) кладуть другий раз 
у гончарську піч, де наложені нові краски' і полива розпускають 
ся, заливають пори судини вона"став'"тепер виюМбябю (таб.'У: 8.1).

Як де наложено за богато краски, то вона розтопивши ся, 
розливає ся по судинї, чим затирав докладність взорів.

На о5а паленя з’уживае гончар 8/* ш уха  легкого дерева.
Таблиця V. вказує описану роботу, яку мусить виконали гон

чар, занїм викінчить поливану судину. І так: 1. миска вироблена 
на крузі; 2. миска побілена; 3. попередня порисована; 4. иопсредна 
рошальована червінею; 5. перший раз палена миска; в. палена 
миска розмальоваиа зелснею і жовтенею; 7. попередна подйвана 
оловом; 8. другий раз випалена =  готдва миска.

Обр. 187 з’ображав ріжнородні Форми гончарських еудир і по
дає їх назви. *

Обр. 188. 189, 190, 191, 1^2 надто 45 на стор. 102 поучують 
про орнаментику гончарських судин, виконаних в спосіб, яйвй по- 
учув таб. V.- і поясненя до неї. , V

Розумів ся, що судини, в яких варять страву, в глйдкі — одно
стайно червоняві або чорняві, а пйсані лише ті, якихуживають 
по за вогнем.

На виріб одного горна поливаних мисок (коло 800 штук) по
требує гончар:

,1 )  2 Фіри глини . за 1-60 зр.
2) побілки і червени . ♦ п 0  80 »
3) олова і зелени • п 6-00 „

4) піску * я 0-40 ,
5) дров . . . • я в -о о . ,

разом . за 14*80 зр.

Коло усеї судини одного горна працює гончар літом 20 а зи
мою ЗО днів; колиж мав при собі двох помічників, з яких один 
відбирав з круга миски і кладе іх сушити, а другий пйше миски, 
тодї працюють коло судин на один горн у трьох лїтом 6—7 днїв, 
а зимою 12 — 14 днїв. ’

Продаючи гуртом купцеви, дістав гончар за один горн 25— 
28 зр. (як до того, кілько мисок попукало у горні), колаж сам везе 
у місто на продажу, то возьме за горн 40 — 45 зр. А лер ідкоко- 
трий гончар продав сам, бо він мусить для прожитку, занїм наро
бить судину, брати на’ б о р /  у  жида, а той по можливо найдизшій 
цїнї забирав усю судину за довг тай зараз таки дав напере^1 на 
нову судину, яку гончар буде робити.

М иерамх до українсько-руської атколмШ , т. IV. 16



188. Вироби нок. І. Вахмінського 8 Косова. Окраса тих судин виконані веленою 
і  червонавою краскою на тлі жовтавій. Полива низначув ся неввичайною трівилостию. —

1. 2. миски; 3. 4  5. збанки. — Власність музея ім. Дїдушицких у Львові.
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189. Два тареії вироблені пок. І. Бахиівоьиим з Косова. 
Власність «увея і*. ДІдушицвих у Львові.



мробмні пок. Вахмінсниж. У споду великий таріль в в’ображене* 
св. Миколаа. Виріб Петра Кошава в Піетивя. — Вшоніеть кума їм. Дїдушвцних
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191. Збанок і „ баран “ в вазовкок; вяріб М. Кощукл 8 Еоеова.
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І92. Вісім мисок; 2. З, калачі аа горівку; 4. б. плесканкй на горівку; 8. 3. 4. б. 
до перевішувана черев плечі; 6. поставник — ліхтар церковний; 7. трійця до иодо- 
сьвата; 8. хрест; 9. збанок на воду; 10. банька на олій. Виріб а  Кошака з Пістина. 

■: Власність музеа і*. Д'ідушицких у Львові.
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З повившого виходить, що гончар заробляв за 800 мисок коло 
8 зр. (дістав 25 зр. а видатків мав 14'80 зр.) значить бере літом 
(20 доїв роботи) за день роботи 40 кр., а зимою (ЗО днїв роботи) 
27 кр .!!

Ціна судин залежить від величини, і так : поливана миска коштує 
2 —5 кр., менчий збанок 7—12 кр., а великий збанок (на коновку 
в о д и ) 15—20 кр.

Уся глиняна посудина, якої уживають Гуцули, походить із 
трьох підгірських місточок, а то із Косова, Кутів і Пістиня; там 
живе найбільше гончарів — халупників. Причиною, задля якої ся 
галузь домашнього промислу не розвинула ся по гірських селах, 
в просто тота, що годї звозити глиняну судину у місто на продажу 
з еїл, де лише мале число хат, поставлене коло публичних доріг, 
бо комунїкация возом з горшками просто не можлива; колиж гон
чар живе у місточку чи передмістю, занесе й сам на торг на пле
чах тілько судини, кілько мірк$в, що зможе продати, а решту ли
шав у хатї.

Жиди — гуртівники, мають у місті свої осібні склади, або 
таки полишають судину завдно посеред торгового місця, прикри
ваючи її на ніч якими шматами, соломою і т. и.

У місточку Пістини живе гончарів 27, в повітовім місті Ко
сові і прилежних селах, я к : Старім Косові, Смодній, Москалївцї 

' і Манаотирську в їх 23, а в місточку Кутах:. 63.
Ті гончарі достатчують глиняних судин не тільки на усю га

лицьку Гуцульщину, але і на буковинську Гуцульщину, надто на 
галицькі доли, як : на повіт Снятинський, Городенський, Коломий
ський, ПеченіжинськиЙ, Надвірнянський, а на Буковину: на повіт 
Винницький і ЧерновецькиЙ, куди завозять судину Жиди — гуртів
ники, що мають у містах згаданих повітів свої склади.

Гончарі — не Гуцули; згадую про їх вироби обширнїще по
просту тому, що виробами, а специяльно богато орнаментованими, 
послугують ся усї Гуцули і до свого буденного ужитку, і до окраси 
намисників (обр. 45 стор. 102), полиць, до церквий на поставники 
(лїхтарі) і т. и.

Доля тих гончарів не завидна; в доказ того подаю без зміни 
письмо Петра Кошака з Пістиня, одного^ з найлїпшпх гончарів, що 
скінчив гончарську школу в Коломиї. „Мов житв — пиш е. він 
минї — дуже по бідному от заледви шо жию поля свого даст Біг 
а  хльіб и до хльіба воего мушу купити все дорого платит а  зарібку
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нима бо гончарство дуже упало хто купує миску або горшок хоче 
за малі гроші або каже обійду си, бо треба грошей на хльіб буду 
и з коритця істи коби було шо.

„Тут гончарі роблять в дома а жінка идут на иншу роботу 
літом на жнива або яка там инша робота в заробит 20 крайцарів 
їай істи а за тих 20 кр. шо заробит купує мукіе і шос до мукіе 
молока аби и чоловік дома мав істи нім виробит горн начиня то 
біліші з голоду й нужди виглядав як смеркь а ише до того зо всіх 
боків друт один за аркуші другі за ширваркіе трекі за податки 
кранкаси всяку нужду вішукуют а все на ремісника а ніхто ни 
питає чи має чи заробив лише дай ані то обтатну одіж бере і опів 
дурно продают на ліцитацій а декотрі гончарі Мают город то білще 
в городах роблят а гончарство лиш в зимі и гончарі ся мают шо 
сорочки немают ише котрий умів мурувати то йде з мулярами за 
помічника и талі шос заробляв на жикіе и так крутит як може 
шоби не вмер з голоду и оплатив податки!“

От така то остаточна ціль житя нашого ремісника!

8. М о с я ж н и ц т в о .
Уживане бляхи до иокритя й прикраси збруї і иньших пред

метів і то нераз. у таких розмірах, що бляха цілком покривав пред
мет нею украшений, — в звичайно характеристичною ознакою про
никаючого почутя краси і уподобаня в штуці, іменно у народів, 
що стоять іще на низькім степени інтелектуального розвою.

Як сьвідчать окази, найдені в .єгипетських, етруських та в кел- 
тийських, фінських і словянських гробах, уживано зразу металевих 
блях до цілком плоских окрас, а орнаментика їх . обмежила ся до 
простих і кривих ліній, зьвізд і т и., витисканих найпростїйшими 
знарядами; бляхою обвивано іменно кінці копій, стріли, щити й иньші 
боєві прибори, а се передовсім на те, аби зробити їх тривалими 
і спосібнїіцими до своєї цїли. — Відтак покривано металевою глад
кою бляхою, або металевими лусками, або вкінци такими дрібними 
(узиками ремевї (Іоііса римських жовнірів), ношені довкола бедер, 
надто ременї, перевішувані через плечі.

Так само належать вироби з металевого дроту: як плетінки, 
до найдавнїще звісних технік, про що сьвідчать Ф Іл іїр а н и , находжені 
в найстарших єгипетських, асирийських і грецьких гробах.

Коли норівнавмо техніку і спосіб ужитя металевих окрас, 
з металевими предметами вироблюваними і уживаними .нашими Гу-
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пулами, мусимо сконстатувати, що й їх техніка належить до най
старших уживаних давними народами, що отже в Гуцульщинї збе
регли ся в тім напрямі характеристичні памятки глибокої старини.

Приглядаючи ея близше типі окрасам, бачимо передовсім ме
талеву бляху, вихісновану до окрас ік5ші, як: на ремені, начілки, 
ковтки — дальше до обкладаня збруї, палиць, топорищ відтак 
до окраси предметів, нригідпих до иньшого вжитку, як: до ташок, 
порошниць, деревяних судин (оповитих бляшаними обручами), а на
решті бляшані люльки. '

Дроту уживають Гуцули до ниробу р4тгаїв -  ланцюшків, пле- 
тїмбк — переплітаного дроту, до жирдваня — втисканя в деревяні 
ложа пістолів і стрільб, в топорища, кубки, барілочки і т. д.

Нарешті сйплят Гуцули і цілі предмети з металю, я в : бартки 
до топірцїв, игольники, хрести перстенї, протички, чепраги, і т. и.

Стиль металевих предметів, вироблюваних і ношених Гуцу
лами, в переважно византийський, хоч бачимо подекуди і ренесан
сові мотиви. <

Орнаменти на хрестах, люльках, бартках і т. д. представля
ють звичайно Геометричні ФІґури, нриспособлені відповідно до пло
щини, яку мають украсити. !

Хоч техніка металевих виробів нашйх Гуцулів дуже примі
тивна, мимо того сьвідчать ті вироби про интоменний і дуже 
розвитий естетичний змисл і про дбалість виконаня; найбільше-ж 
сьвідчать вони ііро змисл гармонійного прикладу орнаментики до 

. материї, з якої виконаний предмет, та про приклад орнаментики 
до простору, який мав бути украшений, а вкінці і про приклад орна
ментики предмету до цїли його, вжитку.

Ті короткі поясненя уважав я за відповідне подати тому, що 
вироблене металевих окрас в в Гуцульщинї загальне, а то завдяки 
техніці, яка, як понизше переконаймо ся, не вимагав ніякого спе- 
цияльного приготованя ані науки, а тільки охоти, терпеливости і не 
великого числа приборів; колиж зважимо, що в гуцульській ноші 
й окрасах ріжнородних предметів, займав мосяж найважнїще місце 
як що до скількости, так і що до ріжнородности її прикладу, то зро
зуміємо, що і кождий кут Гуцульщини мусить мати бодай одного 
свого мосяжника.

Приступаю до опису техніки і виробів в тім порядку, як по
висите було вказане, іменно до окрас з бляхи, відтак окрас із дроту, 
а вкінци до сипаня з мосяжи.

Бляхою повивсіють Гуцули: а) топоірйща, обр. 193., де 1. ціле 
топорище оповите бляхою, 2. 3. тільки його горішня частина; б)

17Идтернллж до ужрвїпоько-руської ЄТНОіЕЬоШ, т. IV.



ташки (обр. 198., 5. в.), яких ціла зверхня,і бічні стіни покриті бля
хою ; в) кресані — (замість стяжок), (обр. 194. З—7); г) надто вира- 
бляють із бляхи пер4ліжки (обр. 205, 206, 207.); д) люльки і цибушки 
(обр. 195, 7. 8. 9 .1 0 ); е) черепа до ножів (обр. 21]); з) прикрашують 
нею ремені (обр. 68. стор. 127), сгр*ль0мв(обр. 155), порошниці (обр. 
157) т. и.

193. Чотири кблефи, вождий у двох 8нимках, з яких перша показує цілий келеф, 
а друга лише торішню частину йото, більше прикрашену. Келвф яложений а ручки і то
порища ; у 1.8.4. мають ручки: «мав—тут в» ліво ввернену плоску, ваклебучену частину; 
ойуш — частину ввернену на право і шишку — ваетаючу у 1, 9,8. по вад ручку до



горя; у 2. ручка з коткі*. — Топорище у 1. ціле оповите бакунтовою пнеаною 
бляхою; 2. лишегорішня частина оповита мосяжною цїтковавою бляхою; 3. горішня 
частина топорища як у 2, повивше вирізуване воно- ножиком, після чого вуглем натерте, 
аби взір вийшов виравнїще; 4, горішня частина топорища у чотирох місцях пашите, 
дрітев — оповита дротяною плетінкою, а поміг нею вибите топорище оїточкаии 
(див. обр. 199), бобриками (див. 197), жироване дрітев (див. обр. 202) і різьблене. 
У споду кождого келефа в мосяжна закіпса я цьвяхом, аби топорище не розбивало сн 

на камеви. — Власність муаея іи. Дідушицквх у Львові.

194.1. Т урецька чепрйга — масивна аїрафа, до спинаня жіночих реиінних—бухурійок, 
або мущивських ретШв (див. обр. 203. 2). Виріб орієнтальний, принесений тимя> 
що за роботою ходять у Молдавщину та Туреччину. — 2. Груба мосяжна бляха, 
цивана і вирубувана; нею украшають мущинські череси (див. обр. 68. 4 , на втор. 
137.) — 3. 4. 5. в. 7. Бляхи писані, вирубувані і витискані; слухать до окраси крфЦ 
саиь замісць стяжок; нині уживають до того «ут их  волотистих або сріблистих баел* 

маніє — їальонів. — Власність музея ім. Дїдушицввх у Львові. '



195. 1. Крицеве кресало з мосяжною ручкою; при в ін  висить на *зру«ем«ї, у двов 
скрученій ремінци, прдт ичт . 2. Крицеве кресало. 3. 4. Два крицінї кресала 8 мо
сяжними ручками. б. Чотири писані і вирубувані мосяжні протички. — 6. 7. 8. 9. 10. 
Люльки. Люлька мав вершок, у який накладає ся тютюну, \ сподок, у який затикав ся 
чубук  =  чибук —  т б у х . Вершок треба осібно лагодити, , а сподок осібно, почім при
пасовує ся їх  до себе і в місци, де вони сходять ся, ирвмоц'овув ся їх  до себе чопи
ком. Вершок накривав або гладка, трохи вигнута накривка, або тишка, як у 6. і 8.; 
колил боки шишки прикрашені ще кучерами — загненими бляшками, як 9. 10., то 
се шишка а кучерами. Вудь яка накривка, прилютована кочергою — трикутною бляш
кою до вершка, в якій накривка обертав ся на чопу. Сподок люльки прикрашений 
часто гребенем (6. 7.), який сипле ся разом зі спідком; де нема гребеня, там вяже
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д о  безпеки осібна плетінка сподок до вершка я дроту; (нерепана люлька мав вавше 
плетений а дрітя сподок, аби була моцнїща). — Частина чубука, яку бере ся до уст, 
виточена 8 рога, накивав сн пищик. — Люльки в або вязакі з бляхи , або ситні з мо- 
сижи чн бисунту (тонб.к). — Абя люльку ввизати з бляхи, треба фори на вершок 
і па сподок; ті фп|ши набивав реиісиик бляхою, злютопув II, а потій припасовує 
ибі частини до себе. -  Люльку сиплять, як вже описано. — У сподку збирав ся липка 
(а дииу та вохкости). н у вершку нміплкіе ся прйгар з тютюну. — 6. ІІутилівка, 
люлька названа так, б > вироблена в П,тилові ігуц. Буковині). На бляшану гладку 
люльку накладені вирубувані і писані бач/нтпві сипані перстені зціплені дрібними 
-ипитми. У споду мав тота люлька плоский гребінь, за я к и й  держить II Гуцул, коси 
ку.ить з неї. Цибушок деревнний оповитий у двох місцях писаною бляхою, а де
рево жироване; у цибушок ааткневий роговий яиисок; з боку звисають мосяжні ре- 
тїзки, якими люлька придержув ся цибуха; довші ретїзки, звисаючі у нив, служать до 
пепевішуганя люльки через шию. Вага 370 їр.і, — 7. Люльочка бакуптова, писана, 
у споду дротяна плетінка; цибушок оповитий писаною бляхою; надто ретїзки. — 
8. Люлька викопана ак 6 ; у споду плетінка. — 9. як 7., лише значно більша (10 ст.), 
горішня частина цибушка виконана а свпаної мосяжи. — 10 як 6., але цибушок 
виточений 8 мосяжи а опісля писаний; горішня частина спідка закінчена вінчиком■ — 
Ш икки — накривки люльок 9. 10. се очевидні пальмети, яамінені в волюти; кучері 
ужиті тому, іцо пальмета з мосяжвоі бляхи була ба непрактична. Пальмета в окра
сою дуже розпсвеюдншою у давнях і теперішвих орієнтальних народів, особливо 
в їх архітектурі, Форка шишки гуцульських люльок а надто і назва нагадують дуже 
дерева старинних Персік, індийське дерево 8ота, магометанське Зісіге — символи 

безсмертности. — Власність музея ім. Дщшицких у Льворі.

Писане — орнаментоване бляхи, відбувай ся при помочи 
нідповідних долітцїв, які, приложпвши до бляхи, побивають клев- 
цями злегка; — тодї вістря тих доліт
цїв полишають по собі на блясі відпо
відні сліди і обр.* 193. 1. 2. 3.), або поби
вають їх клевцем силнїще, — тоді пістря 
долїтцїв перебивають бляху на скрізь — 
се пронорйста бльйха (обр. 194. 3. 5. 6.)

До виїшсуваня колїсцят та луків 
уживають друлівникб, (обр. 196), зложе
ного з била (1) з кбчалом (2); по билу 
ходить на мотузку валбк (31; у споду била 
закладають відповідний писачбк (4); па
са чбк сс плескатиіі кусень кріїцї, у якого 
горішнім бсцї є шпиль (а' до закладаня 
у било, а у долішнім два вистаючі кінцї; 
сердешник (с) і околйчник (Ь).

Заткнувши сердечник у відповідне 
місце (осередок), обертав ремісник, то нід- 
нимаючн валок у гору то сиускаючи його 
у долину, острим оісоличником в округ 
сердечника, через що вижолоблює у блясї, 
в дереві або рогу оббру — колову лїнїю; 
знявши друлівник у гору бачимо по сер- 
дешнику ямку а по околичнику оббру —

196. Друлівпйк. 1. било; 2. 
почало; 3. валок; писачок; 
а. шпиль; Ь. околнчиик; <\ 
сердічмвг. А писачок я двома 
околичииками (2 2 і сердеч

ником (1). -
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воло (обр. 196. 5.). Обр. 204. VI. і 2 1 9 .  3 - 7 .  показують докладно 
взорй писаня на блясї.

З бляхи вибивав мосяжник бббрики =  цїточки з фбстиками — 
маленькі вигнуті ґузички, ось я к : він крав мосяжну бляху ножи
цями на паскн (обр. 197. І.); один такий пасок кладе на зелїзну 
бабку, у якій в видовбані ямки; клевцем побивав по блясї зелізний 
прибивйч (обр. 197. 2.), що мав входити докладно у згадані ямки; 
від того подав ся бляха, творячи вмки — вогнуті поглубленя; як

вибв по цілій блясї такі ямки, добирав 
обірникеі — долїтця з таким рурковатим 
вістрєм, аби захопило край ямки; таким 

а а а ^  обірником побиває ямку, через що від-
тинав цїточку від паска бляхи (обр. 137.
3.); упоравши ся в такий спосіб з вйби- 
тем цїточок, долютовув до кождої цинб-
вий (оловяний) Ьібстик, через що отримує

197. Виріб «обривів. 1. па- -  ,  10_ , ,
сок цосяжної бляхи; 2. при- бобрики (обр. 197. 4.). 
бивач; і. а. ямки, вироблені Такими бобриками украшають че-
“їятГобТрникои; Т ^ р Г '  РЄСИ> букурійки, РЄМЄНЇ (обр. 68. СТОр.

127.), ташки (обр. 198 і 157. 1. 3. 4. 5.) 
і иньші скіряні вироби в той спосіб, що роблять уперед у скірі дїрки, 
потім вкладають в них ф о с т и к  бобриків і приплескують їх з другого 
боку ременя, аби бобрики не вихопили ся. — Аби оловяні ФОСТИКИ 

бобриків не брукали одїня, тай аби вони не з'вґбвдували ся — не 
стирали ся, підбивають ременї, набиті бобриками, зі споду, значить 
верх приплесканих ф о с т и к ів  ю х т о м  — скірою, як се виднр на 
обр. 157. 1. 4.

Цгточкй (без ф о с т и к ів ) ,  (обр. 1 9 7 . 3 .)  набивають у дерево ось 
я л : околичником писачка або шашкірнею — (шестирнею =  циркель), 
вижолоблюють у дереві опр$г (коло), причім полишав ся в дереві 
ямка по сердечнику; тим самим писачком вибивають цїточку (обр. 
1 9 7 . 3.) і кладуть її берегом на повисший опруг, а побиваючи цїточку 
уперед деревяним макогбном, запускають береги її у жолобець, після 
чого втискають її ще прибивачем і приплескують злегка клевцем.

Обр. 199. 1. Ь. показує мосяжні цїточки запущені у дерево; 
обр. 199. •!. а., положене тик цїточок у дереві.

В подібний спосіб запускають у дерево бляшані паски — 
дуги, які закінчують звичайно цїточками (обр. 199. 2.), та копитця 
(199. 3.) зроблені з вузеньких рйисбк — пасочків мосяжної бляхи, 
яким надають уперед кліщами Форму підкови, після чого відтинають 
їх ножицями; до запусканя копитцїв у дерево треба уперед відпо-
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198. Т а т к и  1 табівки -  - плоскі скіряні торби, ношені на ременях черев плече. 1. Ста- 
рміцька табівка. Накривка Ті покрита більшими плоскими мосяиаими бовткцями, по
серед яких набито по бобрикова. По середині' одна велика гарно віписана мосяжна 
бовтиця. Вага 1’9 к$. — % Подібна табівка, окрашена пугавтялш — мосяаними 
гузикаии з ушкаии і бобриками; ремінь набитий бобриками. — 3. Новітт  табівка. 
На накривці понашивані лусковаті кусаї скіри, з яких кождий набитий купними

307



капелями; поміж радами скіряних нашивок понабивані мосяжні нуговицї і бобрики. 
Саму середину окрашав писана мосяжна бляха, набита бобриками. У табівку ховають 
тютюн, гроші, хустку, люльку і т. и. — 4. б. 6. Плоскі ташки ношені більше для окраси; 
у них ножйа вложитя хиба папір, бо вони не грубші 2 г т . ; накривки усіх трьох 
ташок покриті писаною бляхою, обрамованою і переділеною бобриками на поля; 
у 4. прикрашена накривка ще й великими пацьорками вправленими в мосяк, умисне 

на. ту цїль сипану. — Власність нувен їм Дідушицких у Львові.

в ід ііи м  долітцем видовбати у дереві жолобець, потім покласти на 
него штбрцом — берегові, копитце і іітиенути його зелїзниаі та- | 

когоном.
Обр. 200 і 201 уявляють вироблені по

рошниці вибиті цїточками, копитцями, дугам» 
і иньшиаі способом мосяжию орнаментовані.

До заиусканяв дереві уживають також глад
кого або скрученого дрітя, крученки — дроту, 
(обр. 202), нкого сучє — скручують, пушками. 
Перед занусканем вирізують долітцем коротші, 
а ііи л о ч к о іс . зробленою з полотна коси, до 

З и у у и и и и у  якого дороблюють пильником зуби, довші жо- 
199. 1. дерево украшеие лббцї — ріичики; в них роблять шилом яліки 
нГмгоТ гори • Т  в4 П°е- Дл я  кінці» ДР«»ту; набгавши -  загнувпіи, зе- 
рекрою для покаяаня, як лїзцем один конець дрота, вкладають його 
рев°о™2. “ к ртГ  дерева У Я1' ІК3> потім пускають дріт вздовж жолобця, 
дугами і цїточками. 3. вбиваючи іюго раз по при раз клевцем; дру- 

Копитця 1ий конець дрота вбивають у другу ямку; се на
те, аби дріт не віхо- 
пив ся з жолобця.

Робота цїточна- 
ми, копитцями і дро
том називав ся -  
жирбвапе.

До виробів з дро
ту належать ііце: 
плетїнкй, р6тЇ8Ї і 
пербліжки.

Плетінками (обр. 
19*. 4), виконаними 
в спосіб звичайного 
плетїня (кошів, пло
тів), украшають то
порища, ручки га
рапників , цибушки 

200. Рожок з оленевого рога, украшений мосяаею. 1 Т. И.
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Ретїзьки — тонкі ланцушки до люльок (обр. 195. 6. 7. 8. 9.), 
до хре<етів (обр. 206.), а ретгзг*} грубі ланцухи сйняті це]Ш дур
ними аґраФами (обр. 203.), уби
рають для окраси верх широ
ких ременів (обр. *8.4. стор. 127).

Ретїзї роблять звичайними 
кліщами до дроту.

Пербліжки -  ручки із спі
рально скрученого дроту, слу
жать до перелбжешс хрестів, 
аби «е збивали ся у „могилу"
(обр. 205., 206., 207.).

Аби усйпати що з мо- 
сяжи, треба фірмака — дере- 
вяного гладкого моделю (обр.
204, І.), з якого роблять у глині' 
фірми (обр. 204. III.); глина 
на фірму муеить бути трохи 
піскувата, не масна, бо масна 
пирбжить ся — надував с я ; 
таку гливу бере слюсар — так 
називають тих, що сиплять із мо- 
сяжи, з річного намулу, роз
тирає на мілкий порох, додасть води і ви
мішує на густо; так приготовану глину 
набивав слюсар у 2 деревяні стремінцї 
й обсипує її розтовченим вуглем, аби глина 
не прилипала до Фірмаків; на глину одного 
стремінцяти кладе мосяжник ФІрмаки, 
кілько їх влїзе ся, вдушуе їх макогдном 
у глину, через що вона уступає зпід фір- 
маків і входить у кождий їх куіочок; 
набивши фірмаками одно стремінце, кладе 
верх яего друге стремінце з глиною і при
душує оба сильно в одну могилу (обр.
204. II.); опісля розбирає з тої могили 
стремінцї, яких кінці заложені зйзу-

201. Кубок, вироблений з дерева а уяра- 
шеиий ииоііжею.

202. 1. Решітки з головками. 
окраси гладким дротом; 2. 
Обора із скрученого дроту; 
по середині пїточка; 3. Скру
чені кривульки (в крученого 
дроту); 4. Рівний скручений 

дріт =  крученка.

*) Шевченко: Колись то ще во вреня оно
. . . : ..................мудрий Нуна
І на дівча і на цьвіти.
Дивуеть ся собі і дума,
Який би ретязь ще сплести.

По чески: геібг.
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203. Ретївї масного гуцульського виробу, ношеві верх реиевїв (див. обр. 68. 4. 
стор. 127} для окраси й ефекту; горішні ретїзї иахоть до спинавя мосялиі кідця, 
якими прввяаують ретізї до ременя, а долішні спинаві на турецьку чепрагу — «кай
ловану, скдявиии імітацияии дорогих ваиівів окрашену аїрафу. 1. валить 1*2 к£.

2. 1’6 к(£. Власність нуаея ім. Дідушициих у швові.
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204. Сииане иосязки. І. чотири деревині фірмаки; II. гдша набита у два стреиінц'і; 
III. глина помети стремінцями розрізана на дві половині; на них видно фірми ви
тиснення фірмаків (І) долучені рівчиками; IV. обі половині' (Ш) назад зліплені і гли
ною обмащені; до них у горі дороблена лійка; V. коростяві усипані предмети, ви

питі по розбитю IV.—VI. мосяжні виписані предмети.
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ба.ми за себе як обручі на бочцї (се на те, аби їх кождої” хвилі' 
можна розкласти); розібравши сїревгінцї, обкравує глину і прорізує 
з боків обі половині'; ті відстають легко від себе, бо обсипані ву
глем; винявши ФІрмаки з глиин, отримує фірми — затлубленя, 
витпснені ФІрмаками в глині (обр. 20-1. Ш .); як гнійна трохи обісхне, 
вирізує ножиком помежи поодинокими фірмами рівчики (обр. 
204. III.), а надто один більший рівчик, яким мав сипати мосяж 
у фірму; так приладжені обі половині прикладав уважно назад до 
себе, причім дивить ся, аби витисненя, полишені по ФІрмаках, надто 
вирізані рівцї припали щільно до себе; яй се стане ся, обмащує гли
ною боки в повисший спосіб отриманої великої фірми (обр. 204.
IV.) — доліплює до неї в місця більшого рівчика осібну лїйку 
і кладе у грань, аби глина випалила ся аж  До червоного, через 
що твердне ціла велика фірма. ІІідчас того як Фірма випалює ся, 
топить слюсар мосяж у гбршвти — черепку з невиналеної глини; 
горшя таке служить лише на одно стбплет; накидавши у те горшя 
мбсвжи, вкладає його слюсар у ямку, викопану в землі, вкривав 
довкола гранию і піддувйв грань ще малим ковальським міхом; від 
того стопить ся мосяж „за яку годину* на вбду, яку сниле у лїйку 
розпеченої Форми (обр. 204. IV.), звідки вона пливе рівчиками 
у витиснені Форми і там застивав, принявши вид Фірмаків; як 
глина застигне, розбиває її слюсар а з неї виходять короставі — 
не рівні, позаливані, відливи Фірм; ті відливи держать ся разом 
мосяжию, що була у рівчаках та тою, що підплила помежи обі 
половині' Фірми (обр. 204. V.). Горячі відливи кидав у воду на те, 
аби закалйли сї — загартували ся, після чого відломлює пооди
нокі відливи від себе і обгладжує їх (бо вони короставі) що раз 
делїкатнїщими пильниками; ціла ся робота називав с я : сйпапв.

По сипаню іде пйсапв; до сего служать ріжнородні зелїзні 
долітця (штанци), які кождий собі сам або цйгац йому уробить; 
вістря одних долітцїв прості, других ааклеб^чені — закривлені, 
иньших хрестаті, обороваті — коловаті і т. и.

Аби тими долітцями вигладжений вже відлив віписати, при
кладає їх слюсар вістрем раз по при раз, відповідно задуманому 
взорови, до вигладженої мосяжи і побиває клевцем. Таким способом 
виписані предмети на обр. 204. VI. 219. 3 —7 і и.

Так сиплять хрести (обр. 205., 206., 207., 208.), барткй до 
топірців (обр. 209.), келефи (обр. 193.), чепрйги, ббвтицї, првжкй, 
водила (обр. 210.)* черепа до ножів (обр. 2 Н .\  игбвиики, (70. 3) 
лускорїхи (обр. 211. 8. 9. і 219. 7.), пр&гтки, гребенї до люльок, 
ручкй  до кресива, цибушки (обр. 195.), пуговицг (обр. 198 ), цївки
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до стрільб і пиетолїв і деякі складові частини і окраси стрільб 
(обр. 155., 156.), аеретенї (обр. 78. стор. 131.) і т. и. .

Обр. 219. 3 - 7 .  показує докладно взорп писана иа мосяжи.
Відпадки з мосяжи, які полишають ся по виробленю цїточок, 

бобриків, копитцїв. по усипаню хрестів і т. и., та по спилованю 
короставок - називають ся: шкреміткй.

205. Мосяжні х гещики. 1. 2. у два ряди; 3. і .  о. в один ряд. Хрещики еииаві і віпи- 
сані, перелоиені носяяншші перодшвами. 1. 2. до спинапя чеврагачи; 3. 4. на ре- 
їївки; 5. на бляху, яка тут перерізана. Вага б. 750 1р. Власність иуаея іи. Дїду-

щицких у Львові.
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Уся окраса виконана з мосяжних бовтиць, бобриків, писаної 
бляхи, купних капслїв, каноньирбк (ґузиків від мундуру канонер
ського), — творить $клад ; коли окраси ідуть іще і боками пред
мету, нар. на ташках, тоді називав ся такий уклад: уклад  з обво
дами.

2Об. 1. В. Хрещики у три ради; 2. у два рнди, переложеві доснжвими пєредіжками 
& 3. горішні пацьорками. До спинанв чепрагами. 1. важить 1*2 Ц .; 2—1 4  Ь^.; 

3—1'6 к ;. — Власність иуяея ін. Дідушицних у Львові.
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Згаданим повисше обірником роблять оббри (дїри) до наби
вана купних капслїв =  купних цїточок, або у постолах до пере
тягана волоків.

Багато оказів, з’ображених у  тій частині', як нпр.: деякі топірцї 
і палиці з обр. 209., вироблені різьбярами; колиж я їх тут при-

307. 1. 2. Хрещики у 3 ряди, переложеві мосяжнями пер&гіякани; 1. до аавітеня 
служить ремінь пересклений через спірально скручений дріт: 2. до слинвия на че
прагу. 1 важить 900 їр .; 3—1-1 Іде. — Власність муаея ш. ДКдушацхих у Львові:

315



містив, то стало ся ее тому, що вони окрашені мосяжею, якої ужи
вають також різьбярі, ба навіть деякі з тих, як Шкрибляки з Яво
рова, сиплять самі потрібні їм мосяжні речі, до чого, як я вже 
повисше згадував, не треба ані снецияльного приготованя анї спе- 
цияльної нзуки.

208. Мосяжні сипані і віпнсані хрести; носять їх мущини (рідше жінки), переві
шуючи на трудах. Вага долішнього по лівій боці враз з ретїаями 260 <р., а  того 

з правого боку 255 їр. — Власність иузея іи. Дїдушицких у Львові.
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1£ ™ ю я т

209. 1. 3. 4. Топірцї зложені 8 бартки і 8 топорища. Бартка має (як сокира) обух 
і плис з вістрем. У 1. бартка деревина, вістря оковане писаною крицею; по дере' 
вяній бартцї понабивані білі кістяні бовтицї, решта бартки жирована дрітею і цї- 
точками; топорище яворове горі оповите писаною мосяжною бляхою; важить 360 ір.
3. Бартка носяжна писана, топорище жироване і понабиване бовтицями і т. и .; ва
жить 760 ґр. 2. Палиця з  сливового дерева, у горі вакінчена мосяжною писаною 
їалкою, понивше вапусвана циною, а далі оповита мосяжною плетінкою, жирована



і т. я., важить 560 їр. 5. Палиця 8 сандалового чорного дерева, під мосяжною сава
ною головкою і трохи яонизще оповита грубою сипаиою мосяжаою бляхою. Важить 
620 їр Дерево сандалове приносять 8 собою Гуцули, що ходять на роботи у Мол

давію. — Власність музея іи. Дїдушицких у Львові

’ ' і ,  л 0і*2.ф ф  т»фт> Ш ф ,

■9 ш  т  ф  ф ф  ф

'щт «ад» н к *  ш .

210. 1. Три мосяжні огнива до лавцушка зиїаркового; 1. 3. Бовтицї і колісцята до 
украшевл ременів, ташок і т. и.; 4. чепраги до спинаня хрещиків, гїард, букурійок, 
ґуТль, лацьорок і т. и.; 5.- еодйло до жеребця =  дзьобала — ремінної узди яа коня; 
6. шпарки — до чобіт; 7. пряжки до ременів; 8. пряжки від попругів: 9. 10. На- 
ключник» до ношевя ключа (-ів). Усі сї предмети еиаапі » мосяжи, потім писань — 

Власність мувея їм. Дїдушвцгах у Львові,
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211. 1. 2. Забигачі =  бгані — складай нові; черівви оипаві з мосяжи і писані; 
вік сам пав: т гш , вістрв і  желд. 1. мав «иделця ввсунеяі; до ужитя заправляв ся 
їх у конець черінок тав, що в одного боку буде ніж а з другого виделця. Ніж бга
ний заскакує на пруж тї. Вага 200 їр. 3. Вилки  великі з мосяжною снпаною і пи
саною ручкою. 4. Два праві ножі з мосяжними ручками — 220 їр.; 6. сугак і м ім  
правий, оба зелївні в мосяжними сипанима ручками; еугаком роблять дірки у постолах 
або розвязують узли і т. и.; 6. ніж тк — деревина похва оповита скірою, служать 
на сховане еугака і правого ножа, як се видно з 7., де сугак вивятий, а  ні» захова
ний у ніашику; 8. лускорісс —  ц ш ґл ї до горіхів; 9. йиговник; 10. ігольвнк аасилеаий 
накручянцї, закінчений скгрянвии дармовисами, які впущені в наперстки. — Власність 

музея ім. Дїдушицких у Львові.
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9. Вироби з ременя.

До сих належать: ч4реси і букурШки (обр. 68. стор. 127.), 
татки, табівки, рем4нї до них (обр. ІУ8.) до порошниць (обр. 157) 
і до тарниць (обр. 212.), пбпруги  і уздй.

Про технічну сторону виробів з ременя нічого казати, бо вона 
дуже проста, а служить до неї брич — острий ніж, шйло, дратва 
або зЯміець неї: ремін4ц.

Згадані повисше образки 68. (стор. 127.) 157., 198., 212 з’обра- 
жують окрасу тих виробів, виконану способом укладу (див. мосяж- 
ництво), а подрібнїщі поясненя дають дописки1 долучені до кождого 
обрааця. ’

Ремінь, грубу скіру, на повисші вироби купують у крамах, 
особливо у Кутах, де Вірмени гарбують скіру; куплений ремінь 
крають бричем відповідно до потреби; з устугвйй — накроєних 
ремінних пасків, які присилюють до короткої ручки і сплітають як 
косу, плетуть карбачі — гарапники (обр. 212. 1. 2.); ручки кар
бачів украшають мосяжними дротиками, цїточками, оловом, плетін
кою, або писаною бляхою. "

10. Р і з ь б я р с т в о .

Давнїщі хроніки згадують, коли не про велику вартість, то 
про велике число різьблених предметів у Словян. Цілі стіни поган
ських сьвятинь були покриті різьбою на дереві, а подрібні описи 
словянських божків і иньших памяток доказують виразно, що різь
бярство було у Словян дуже розповсюдиене.

Тому і не дивно, що посеред способів окрашуваня різьба зай
мав у нашого народу найвизначнїще місце. Хоч різьблені предмети, 
які находимо у нашого народу, не викінчені діла — чого й годі 
шукати поміж людовими виробами, — то всеж таки сьвідчать вони 
дуже корисно про розвій чутя артистичного нашого народу.

Розуміє ся, що різьбярство могло зберігти ся і розвивати ся 
найбільше там, де були відповідні условини до того, значить де ремі
сник мав добірний материял, до того легку руку, богато свобідного 
часу, де мав ся гаразд і де сама природа вирабляла у него змисл 
до письма — орнаментованя. Се усе находимо власне в Гуцуль- 
щинї; там найбільше відповідного материялу, я к : явору, дуже при
датного до різьби, бо не лупить ся, тільки піддає ся під в і отрем
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212. '1. 2. Карбачі. 1. Деревяпа ручка різьблена, окрашена плетінкою, запусканим 
рогои і бовтицями, виріб В. Шкриблнна в Яворова; 2. деревина ручка окрашена 
в той спосіб, що місця призначені до окраси були вирізані, а відтак ціла ручка 
валяна розтопленим оловом; як сей застиг, зіскробано йою з ручки, а полишено 
лише в вирізаних жолобцях; 3. тарниия — сідло, різьба Ю. Шкрибляка з Яворова; 
по обох боках звисають ремені з бакунтовими сипанвми стременами, які після си- 
паня прегарно виписано й украшено бовтицямивага одного стремени: 1’2 к£.; 4  два 
деревяні випалювані стремена, у горі оковані в мосяж; 5. мосяжне стремено на білім 
ремени украшенім писаними бовтицями і бляшками, важить 1-5 к#. без ременя. — Вла

сність музея ім. Дїдушицких у Львові.



ножа, — там богато оленевих рогів, різьбярського камін я і ме
тали), а рука Гуцула легка, бо він не знав тяжкої невтомимої працї 
коло рілї, — надто має він і богато свобідного часу літом в часі 
випасів худоби, а зимою ще більше, бо коло оседка майже ніякої 
роботи, хиба тільки, що подати худобі їсти, та піти у місто за 
хлїбом; — Гуцул жив у добробитї, особливо давніще, бо не знав 
панщини, через те і втішав ся все свободою, живив ся мясом 
і скоромом, — а вкінци і прегарна природа гуцульських гір під* 
держув° його «антазию і робить його спосібнїщим до усьйких 
мудрішбк.

Тож майже у кождий гуцульській хатї находимо різьбою окра
шені': сволоки, жердки, намионнки, полиці, скрині і т. и. Хоч на 
богатьох із тих предметів різьба дуже примітивна) хоч вона не все 
виконана вправною рукою, то все-ж таки сьвідчить вона про ро
диме замилуване до окрас і про те, що виконавця бажав надати при
нади дїлови своєї руки.

Те замилуване переніс Гуцул із свого' оседка на могилу — 
над хату йому любої людини, де, ставлячи деревянний чи камін
ний хрест, не залишив ніколи, бодай деіДо - -  як умів тай зміг — 
віписати.

З тих, так сказатиб, нерухомих предметів, перенїс Гуцул своє 
замилуване на предмети, яких уживав при нагодї богослуженя, як 
нпр.: на хрести, трійці, а за тим і на обрядові предмети, я к : на пу- 
гарі, повницї, лижки, «ірмаки на сир, який йому заступав коровай; 
опісля став він украшати різьбою ті предмети, що підносять його 
особисту повагу, як: стрільби, порошницї, топірцї, палиці, а вкінци 
досягав змиол його замилуваня предметів, уживаних у ґаздівстві, я к : 
ярмів, сідел, кісят, кушок, коновок, дійниць і т. и.

Який би се і небудь предмет був і яка би різьба на нїм 
і була виконана, бачимо в ній особливший характер, відчуваємо її 
красоту і спізнаємо відрубне пятно її — супротив чого й можемо 
її назвати нашою питомою народньою орнаментикою, — якими 
суть напр. наші вишивки.

Найдавнїщі слїди різьби, які удалось мені найти в Гуцуль- 
щинї, представлені на обр. 218 і 214. Образи сї сягають (о скілько 
можна судити по дереві) XVII в. — Один з них (213) походить 
з Жабя, другий (214) з Яворова. Подібних образів а пізнїщої 
доби зібрав я 9. Материял: букове дерево, нині цілком, навіть на 
скрізь зчорніле від диму курних хат, через що і затримались 
ті обраай донині зглядно дуже добре; у вирізьблені рівчики пона
бивалось тільки, нинї цілком скаменілої, сажі і спузи, що різьба
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виходить не виразно, тому треба було ті образи перерисувати, аби 
отримати виразистість взору, про яку власне тут і ходить.

Як доказують рівчики, виконана плоскорізьба звичайним но
жиком, а тільки до зазначена колової лїнїї, мусів різьбяр ужи
вати шашкірнг (шестирня — 2ігке1) — приладу, без якого тодішні' 
боднарі обійтись не могли.

ІІо зізнаням старших Гуцулів, не знав давніще в Гуцульщинї 
ніхто иньших образів, як подібних повисшим, а писав їх собі кож-

213. Обрав на дереві в Жаби.

дий сам, один, ади, мудріше, другий нї, вк котрий втшк (умів, 
зміг) тай вдав, тай вк до чого голову мав. Опісля заступлено ті 
деревяиі образи мальованими на дереві церковними толарями, 
а нинї місце одних і других займають огидні богомази, з посеред 
яких купують Гуцули особливо ті, що представляють в драстичний 
спосіб яку хвилю з житя с'втцб', ті богомази усунули, на жаль, 
з гуцульських хат майже цілком супокійні поважні староруські 
хрести та ікони.
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Скриня, з’ображена на обр. 42 ст. 99., новіїца, як згадані 
образи (213 і 214); їй коло 200 лїт (судячи по дереву); в кождім 
разі вказує окраса тої скринї, що різьбяр знав мудріще писати, 
і дуже сьміло і гарно приноровлювати письмо до ііоля, яке собі 
заложив до' пйсаня.

До різьб пізнїщої доби належать різьби на старих сволоках 
(обр. 215), прикрашених хрестами, трійцями, ружа.чи й иньшими зю- 
тивами — а також різьба на намисниках, з яких один поданий на 
обр. їб . стор. 102.

Безперечно належав спо
сіб вирізуваня звичайним но
жиком, якого взори бачимо 
на образах 213, 214, на сво
локах (обр. 215), на намис- 
нику (обр. 45), на скринях 
(обр. 40, 41 на стор. 98) до 
найдавнїщих, що вже вихо
дить з примітивного виконаня 
різьби, а надто і з того, що 
такий спосіб украшуваня 
дуже легкий, бо до того не 
треба осібних знарядів, анї 
особливіші вправи, тільки 
звичайного ножика і трохи 
терпеливости; цїлі сотки па
лиці, сопівок, Фльовр, кужі- 
вок, кісят, сволоків, ярмів, 
хрестів і т. и. украшені в той 
примітивний свосіб і то красче 
або нї, залежно від вправнїщої 
руки і терпеливости; для на

дана виразистости взорови втирають Гуцули у вирізані взори ву
голь, той заходить у рівчики, .через що виступав чорний взір на 
яснім тлї, як се бачимо на обр. 216. Вуголь держить ся у рівчи- 
ках так сильно, що ніяка сила не вибере його відтам, хиба що 
знищить і ціле письмо.

Може ще давнїщим, бо примітівнїщим способом украшуваня, 
в виколюване взорів при помочи звичайного цвяха, яке бачимо 
особливо на більших площах ярмів, кісят, кужівок, палиць, стрільб 
пістолів, тарниць і т. др. Площі в такий спосіб орнаментовані не 
представляють ніяких специяльних мотивів, вони без ладу поцяткб-

" —----= ^

■.... ..

в
------- -—* ІЇЧ«« --------------

214. Образ на дереві з Яворова.
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вані. — Таке украшене бачимо на кресу обр. 155. 2., де краї лджа 
поцятковані.

215. Сволоки. І. з Яворова, II. 8 Кр&своігї, III. в Ясенова горішнього.

Один з найцїннїщих предметів, якого різьба виконана ножиком 
а який сягав передшкрібляківських часів, се Фірма на сир, з’обра- 
жена на обр. 217.

Розумів ся, що різьблених деревяних предметів з давнїшо 
доби лишило ся дуже мало, і то лише таких, що були мало ужи-

216. Два ввори пнсьма ножиком на палицях. Для виразистосте повтирано вуглем
нарізані рівчаки.

вані, що не підпадали скорому знищеню, а такими в власне образи, 
скринї, иамисники і Фірми на сир. За те лишило ся з давнїщої доби



далеко більше сьвідоцтв різьби на оленевих рогах, як нпр.: порош
ниці' — (обр. 157.) на металю, як : чепраги, бсзтицї, бартки, кєлєфи 
і т. и. (обр. 193., 209 і 210), про що було сказано обширнїще з на
годи опису мосяжництва.

217. Фірма я а  гир, Обравші представляють горішню і долішню частину форми; 
боки тої форми творить ввичайна кою 20 с т . висока вистругана обичайка (обруч); 
Сир, натовчевяй в тоту обичайку, набирав орнаменту два долішньої частини фірми; 
обичайку сиром добре набиту, прикривають другою частиною фірми, притискаюча
11 8 верха каміне*. Сир, що так черев який час на вітрі і сухім місця полежить, 
висвхез а.опісля винятки в фірми, має на собі витіснені ввори фірми. Сира такою 

уживано давніще на „коровай" і до сьвяченя на Великдень.
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218. На тій трійцї бачимо на плоскоріяьбдених хрестах перші проби фіїуральної 
рівьби; підставка й обрамоване хрестів виконані бароном, що вказуй на вплив цер
ковної рівьби; у споду звисають дармовйси, а поверх хрестів уміщені лійки  на

сьвічки.
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219. 1. Хрест; плосиорізьба викопана ножиком; на він видно примітивні проби фі
їуральної різьба; 2. Трійця; комбіиация плоскорізьба з фігурального, до чого при- 
норовлевий барок під впливом церковної рівьби, яку виконували саєциялїгти різьбярі 
церковні; 3. Протичка; 4. Ковтки; 5. Пряжка; 6. Люлька; 7. «Пускач на горіхи. — 
Мосяжні вироби 3—7 показують виразно окраси, виконані в мосяаш, про які було 

подано при частині: Мосяювдтво.
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По деяких церквах, як нпр.: у Бриворівнв, Жабю, Ростоках, 
заховали ся сьвідоцтва гуцульської різьби на ріжнородних хрестах, 
патерицях, трійцях, сьвіточах і поставниках.

Обр. 218. представляв трійцю, різьблену під впливом церков
ного бароку, який ввели у наш обряд різьбярі — специялїсти; 
а трійця на обр. 219. 2. уявляє вже далеко більше барокового 
стилю, який у трійци на обр. 220 взяв цілковито вер$ над народ- 
ньою плоскорізьбою. — Усї ті три трійці' зроблені з мягкого де
рева різьбярами Гуцулами.

Велике число трійць, які Гуцули переховують то у своїх ха
тах, то у церквах, аби їх уживати особливо в часї Йордану, тисячі 
різьблених палиць, топорищ, сволоків, сотки 
кресів, ішстолїв, намисників, полиць, жердок 
і т. и., а надто саме виконане'тих різьб, при- 
норовлюване до них окрас з мосяжи — дока
зують, що виконавців мусїло бути богато, що, 
значить, був час у Гуцульщинї, колів різбив 
кождий, один мудріще, другий нї, вк Ьго ! 
втьик, та вдав.

А вжеж нема сумніву, що посеред того ве
ликого числа людий мусїли бути і такі, яких 
роботи визначувались незвичайною нїжностию 
в виконаню і не аби якою вдачею; се дока
зують теж, от хоч би ті численні образки гу
цульського виробу, які тут подано.

Обр. 221. змальовує ложа двох пушок,
одної старовіиької, другої новітної; першак л  220. Трійця, тут ватра' з них сягав давньої минувшини; незвичайний тшаСьцілковитомоско-
естетичний уклад взорів, викликаних різьбою, рівьба, а виступав в цї-

,, ... - . . лій повни барок, що ока-вкладуване мосяжних бляшок, дротиків і т. и. 8у9сь 8 вяповаеня орва-
вказують, що ремісник був би став певно на- ментального овал» цїжу-

„ , ючими бароковими породним сточником, наколиб був посьвятив ся тивами.
тому промислова, — як не менше і той, що
так незвичайно по містецьки вирізьбив новітау лож, з’образкеиу
з правого боку обр, 221. Колиж нині імя одного і другого як
і многих иньпшх забуто, або цїлком яезвісне, то сталось се тому,
що вони писали лише для себе, не шукали в різьбярстві побіч-,
ного заробку, а надто не мали того замилуваия, яке визначило
посеред усіх Юрка Шкрибляка, і вчинило з него народнього сточ-
ника, славного на усю Гуцульщину.
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Поява Юрка Шкрибляка*) підтяла одним замахом тою за
гальне заняте, а сталось се завдяки тому, що Юрко Щкрибляк, бу
валий на той час довголїтний жовняр, завів до різьбярства ще й то
карство, якому придивив ся у сьвітї, а якого доси Гуцульщина не 
знала. Предмети, виточені на його токарни, прибрали красші Форми, 
а тим самим представляла ся і різьба далеко красше, а се тому, 
що Юрко „доробив собі кілька умисних долітцїв, які він сам упле-

221. Два ложа до пушок, посеред них гуцульське пистолв.

екав у печи, випалив, виострив і загартував". Такими долітцями міг 
він писати скорше і гладше, як його товариші попередники, але при 
тім він уживав тих самих мотивів, яких уживано загально в Гу
цульщинї. А були се ось які: (див. обр. 222) 1. рвзкй; 2. 3. кри
ву лькй; 4. головуйте (письмо); 5, р#жя; 6. кучері; 7.-слшкй;
8. колоскй; 9. рдаклинв; 10 - 14 хрести; з тих 2. 3. 4. на тлі 
їльчвтоео (письма).

*) Житвпись його подаю понивше.
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Подані туї мотиви сягають далекої минувшини; їх легко від
найти і на образках понизше поданих, що, з’ображують різьбу дав- 
нїщої доби як на дереві, так і на розї, а вкінци і на писаних мо
сяжних старовіцьких хрестах, чепрагах і т. и. Деякі з тих мотивів, 
як : ружя, кривульки, звісні по цілій Словянщннї, як се бачимо

222. Мотиви уживані в гуцульській різьбі. 1. Р а к а ; 2. кривульки посеред ільчвтвго 
письма; Я. кривульки глиЛкі, верх мах гльчєтг письмо ; і .  головкоме (письио) посеред 
гльчетого; Б. руж е; 6, кучері-, 7. сливки; 8. колоски; 9. рйзклине; 10—14. тріщик».
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нпр. на закопавських виробах та чесько - моравських з околиці 
Рожнова (Ко&паи).

З сего показує ся, що мотиви, уживані Юрком Шкрибляком — 
траДицийні, що вони не так дуже ріжнородні, як виглядають на перший 
погляд, а тільки сила їх комбінаЦий, надто добре приноровленв — 
знав, де і  що добре покласти — і сумлїнне виконане чинять се, 
що вироби його Формою нераз однак!, виглядають віписсті як ціл
ком ріжні; надто стали вони тим великої ваги, що виконані чоло
віком цілком неписьменним.

Юрко Шкрибляк мав незвичайний змисл гармонійного при
кладу орнаментики до материялу, з якого вирабляв предмет, знав 
прикласти орнамент до простору, який мав укрйсити, а нарешті 
розумів прикласти орнамент предмету до цїли його вжитку. Через 
се ставали його вироби, не затрачуючи народнього характеру, бла- 
городні'щі, а тим самим прибирали незвичайно милий вигляд; хто ди
вивсь на виріб Юрка ПІкрибляка, той не заспокоїв себе тим, що ба
чив його, що.чудував ся незвичайно докладному і виразному викін
ченій різьби, чудував ся над терпеливостию, з якою Юрко працював над 
своїм ділом — але просто залюблювався в предметі, а за тим бажав 
його посісти, — а набувши його раз, ие радо позбував ся його.

Тому неі дивно, що вістка про тявдго стфщща залунала дуже 
скоро по цїлій Гуцульщинї, яка і без того.ца дождім кроці ока- 
зувала велике замилуване до пиоьмй (орнаментики); кождий горнув 
ся до Юрка з жаданем, аби віточив і  віптсав тому рркву, дру
гому боклаг, иньпіізму, берівочку, топорець, палицю, пугарчик і т. и. 
Юрко радий був томУ) бо не тілько заспокоював своє замилуване 
до різьбярства але надто приносило воно йому і прожиток, якого 
він і потребував, бо не мав майже ніякого ґаздівства.

Вдачу батька унаслїд-нили і його три сини а з тих два, Василь 
і Микола, віддали ся цілком токйрству, від чого й називають їх 
загально: токариками.

Розповсюднене Шкрибляківських виробів не було без впливу 
на цілу Гуцульщину; трохи, появою Юрка, спинений розвій різьбяр
ства, ожив на ново, але вже в Формі красшій, більше викінченій, 
основаній на взорах праць Шкрибляків! Нинї віддав ся тій штуцї 
знов чимало Гуцулів, а деякі з них стали самі вже народнїми 
сточниками, посеред яких займав перше місце Марко Мегеденюк 
із Річки (сусіднє село до Яворова), а то завдяки специяльному 
способови письма, якого він перший став уживати, іменно па
цьорками.
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Подавши короткий погляд на.розвій різьбярства в Гуцульщинї, 
приступаю тепер до опису різьбярської техніки в її найдоскональ- 
шій Формі, .значить такій, якої уживають нинішні' найбільші народні 
сточники: Василь Шкрибляк і Марко Мегеденюк. Техніка- уживана 
ними, обіймає тим самим і всяку другу різьбярську техніку, пле
кану в Гуцульщинї. /

223 Василь Шкрибляк при токарни. 1. Підстава; 2. 2. стовпи; 3. огниво; 4  ваяць; 
5. валок; 6. материял на ракву; 7. решітце; 8. кривуля; 9. постіл; 10. воротило, 

яке ходить у жабках а. а.; 11. стовп; 12. жердка; 13. ренівь; 14. сїдець.

Техніка Ш крибляківських виробів. Василь Шкрибляк, зва
ний Токариком, уживає до своїх виробів передовсім яворового де
рева, а се тому, що воно до тої роботи найбільше придає ся, бо 
не коле ся, а легко і в м іру  піддає ся під долотом; — відтак уживав 
він дерева сливового і грушкового, що стоять на рівні' з яворовим, 
але твердші; він приладжує дерево сокирою з грубілої, а теслицею 
з менчої тріски, а віробльйе його остаточно на токарни (обр. 223),

Матернялн до українсько-руської етнольот.  IV. 21



полишеній йому вітцем Юрком, яку той (отець) сам до свого вжитку 
був зладив.

У підцтйву (1) токарні (обр. 228), зроблену з трьох чотиро- 
граниих грубих куснів твердого дерева, запущені прямовисно два 
стовпй (2. 2.), з яких один висілий; ті стовпи сполучені з собою про
довбаним (по середині' огнйвом (Я), в яке входить ааяц (4); його 
можна в продовбанім місци огнива пересувати то в право то в ліво 
в міру, як треба уточити щось більшого або менчого; в горішнім 
кіііцн  зДяця і в вистаючім висшім стовпі ходить валбк (5); сей має 
з одного кінця зелїзний фіст, що ходить у стовпу (2) а з другого 
кінця зелїані зуби, які ловлять материял (в), призначений до обро- 
блеия; валок дав ся обертати ременем (18), гірисилеиим у споду 
до постола (9) а у горі до гнучкої жердки (12); приготований до 
точеия материял (б) на ракву, чи на що друге, уміщений поміж 
зубами валу і заяцем; до висшого стовпа задовбане що решітці 
(7), — карбована груба дошка, від якої веде кривуля (8) до за- 
яця (4); у стовпи під огнйвом заходять ііце підпори на оїдбц (14), 
на якім власне сидить Василь Шкрибляк; опираючи ліву руку 
на кривули, придержує він материял (6), а в правій держить рі- 
з4ц — ніж з півокруглим віетрвм і довгою деревиною ручкою; 
постіл (9), натисканий лівою ногою, тягне за собою у долину ремінь 
(ІЗ), а той крутить валком (5) то в один то в другий бік, потя
гаючи у долину то випроетовуючи гнучку жердку (12), через що 
крутить виробленим деревом (в), призначеним до точеия, а збираючи 
з того дерева різцем тілько, тай як і де треба — виточує його; обто
чивши так частину дерева, підкладав дальшу частину у зубцї і ви
точує як попередше; так поступав дальше, аяс дістане Форму ракви, 
пушки, тареля чи чого другого, що заклав вїточити.

По віточеню іде пйоанв трьома способами: вирівуванвм, жм- 
рбвапвм, виклйданвм або впусканім пйцьорок, або пйсапе і впу
скане разом.

Перед писанєм ділить Шкрибляк поле, на те призначене, ша- 
шкірнею — цирклем, зробленим із забганого, заостреного цьвяха 
на менчі поля, зазначуючи з легка кожде з них; опісля виріаув 
взори відповідними долітцямм власної роботи. Мотивів уживає Ва
силь Шкрибляк тих самих, що вживав отець його Юрко; вони пред
ставлені на обр. 222.

Обр. 224 показує цілий ряд різьблених оказів, вироблених 
Шкрибляками.

Аби нисанє було мудріще, треба предмет по вирізаню ще вй- 
яшрувати дротиками, цїточками і т. и. в такий спосіб, як було 
пояснене при мосяжництві.
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•ж . Вироби Шкрнбляків, викопані плоскорізьбою ва. яворовій дереві; денці з них 
украшені дїточками, або вкладуванвн грушевого дерева. 1. 2. 3. берівочки на го
рівку; берівочки 1. трубаяі і виточені в одного кусвя дерева; 2. збитні в (Іі/ 
Ідоїи); у всіх трьох прибитий пггіліг — дпщинка 8 діркою на чіп; 4  6/ бокл ги 
(болгар, бокліца) на горівку; Раква на масло; 7. 8 флеші; 9. пугарчик а кйчелом 
(підставкою); 10. *у«**я; 11. пугар; 12. пушка аа табаку; 13. 14. 15. лижви до пов- 
вицї (див. Весіля); 16. кутка з вухом на брус; 17. ЕаОчер з бабкою; 18. кужівки, 

у яких верхня частина кужітик, відділена кбчелом від долішньої: держєкй.
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226. Таріль в округи, з написею: „Хрістоеь воскресе...” 
Виріб В. Шкрибляка.



Обр. 225 і 226, показують тарелї вирізблені і богато вижиру- 
вані; барва мосяжна затратила ся в знимцїг фотографічній, а 'все 
таки знати докладно жированє від писаня. і

Дальшим родом писаня в вікл&дуванв; на се видовбує Шкри- 
бляк долітцем у дереві рівчики, жолобці і ямки, дороблює ДО них 
відповідні фірмаки з тисини, грушки, рогу абб кости і намастивши 
їх каруком, вкладує їх у рівчики, жолобцї чи ямки.

Обр. 227 представляв трійцю вблико п и ш н у : вирізьблену, 
вижировану і богато викладувану, а 228 жезл, так само виконаний | 
В. Шкрибляком для Високопреосьвященного Андрея Шептицького.

Виписавши так предмет, вигладжує його, Шкрибляк скляним 
папером. , ; '

Впускане пацьорок подаю понизше при техніці виробів М. Ме- 
геденюка. »

Техніка виробів М. Мегеденюка. Вироблений, вигладжений 
до чиста і виполїтерований предмет, дїлщгь Марко щашкірнею, або 
лінійкою на поля;, у відповідних місцях тій; піль робить він сер
дечником друлівиика (обр. 196) в дереві ямки величийй пацьорки; 
після того набирав пацьорку загаданої барви на нДвЦйе&у шпильку 
і впускає іі у Йвіку; .витягнувши шпильку придавлює залізним ма- 
когонцем пацьорку, яка лишилась у ямці, від чого пацворка уско
чить глїбоко у  ямку, де її держить уже смола. •

Роблячи друлівником ямку мусить Марко пильно дивитесь, 
аби не зробив за велику або за глібоку ямку, — аби ємна була  
проти пацьорки. /

При втручуваню пацьорки макогоном лучає ся нераз, що па- 
цьорка пукне, тоді треба її вибрати і нову класти; се все вимагає 
великої уваги і терпеливости, надто треба пильно бачити, аби не 
проміняти барву цацьорки, як шваляч вічко шитя.

І Марко точить на власноручно зробленій токарни; він мало 
вирізує, жирує також не богато, за те окрашав цілий предмет впу
сканим барвних пацьорок; за мотиви служать йому передовсім взори 
вишивань; се підносить незвичайно красу його виробів, які вража
ють дуже мило; вироби Марка значно дорозші від різьблених, а се 
тому, що сама техніка впусканя пацьорок вимагає значно більше 
уваги і дасу.

Обр. 229 подає ФотоґраФІчну знимку хреста, виробленого Мар
ком Мегеденюком.

Пояснивши коротко значінє домашнього промислу і його роди, 
плекані на Гуцульщині, надто як замилуване до окрас витворило
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227. Трійця з явбрового дерева, украшена плоекорізьбою,
груші, яирована мосяжними д іто ч к ам , копитцям  і дротикам . Виріб В. ШкриОляка 

Власність музея їй. Дідушицких.
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посеред Гуцулів народнїх сточників, — думаю, що не буде 
згадати тут про внзначнїщих сточників, що втішають ся 
поважаним не тільки у Гуцу
лів, але й з’уміли заінтересу
вати своїми виробами ширший 
сьвіт знавців. Колиж їх вироби 
носять на собі різку і відрубну 
народню характеристику, му
сить і істория культурного роз
витку нашого народу поставити 
їх в ряди тих, що не тільки 
зберегли нам сліди давньої на
шої культури^ але своєю арти
стичною вдачею доказали, що 
правдивий талант з’уміе посеред 
найбільшо неприязних обставин 
житя, визволити себе з оков, ви - 
образувати ся і навіть заясніти 
тою силою духа, яка знаменув 
вибранцїв.

від речі 
високим

Перше місце посеред тих ви
бранцїв займав Ю р к о  Ш к р и 
б л я к  з Я в о р о в а .  Дїд його 
прийшов у гори з долів; шкі- 
блею вирабляв він корита, де
ревині миски, від чого прозвано 
його Шкібелькою; у горах став 
він довбати полонинки, ракви, 
полиці, на яких клав лише4 
ільчете письмі (див. обр. 222.); 
так зарабляв він на прожиток. 
Внук того Шкібельки по доньці, 
се Юра Шкрибляк (обр. 230 ), 
що родив ся 18.-3 р. в селї 
Яворові коло Косова. Родичі 
його були бідні і працювали 
в поті' чола на маленькім окрай
ку нужденної гірської рілї. 
В молодечих літах помагав Юра

228. Жезл, зроблений як 227 для 
троподита Андрея Шептицького — 

еилем Шкриблвкои.
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родичам ґаздувати, а що в той чає народна школа в Галичині' була 
дуже рідким явищем, то Юра не мав нагоди учити оя в школі, 
і до смерти* не знав нї читати ні писати. Отець Юри займав ся 
в вільних хвилях яайпростїйшим боднарством і не міг дати синови

229. Хрест 8І сливового дерева, богато інкрустований маленькими ріжнобарввими скля
ними пацьорками. Підставка творить скриночку богато укращену рогом, костею, 
пацьорочвани, мосяжними дротиками; сиочивав на| 4 постолах оповитих мосяжною 
дрітю (волоки). Виріб Марка Мегеденюка 8 Річки’ в дарунку для Цісаря Франд Йо-

сифа в ювілейний рік.



нї найменьших вказівок, котрі би помогли розвинути в молодім 
і бистрім умі розуміне краси і розбудити замиловаиє до різьбярства, 
якому пізнїйше він віддав ся цілою душею. Отже молоді його літа 
зійшли коло ґаздівства, а тілько у вільний від роботи час пробував 
він вирізувати в дереві, і то звичайним — складашш ножем; се 
була його одинока і улюблена розривка.

230. Юра Шкрибляк’8 донькою.

В 4642 р. взяли Шкрибляк» до війська. При уланах, що в тім 
часі стояли на Уграх, відслужив Юра капітуляцию; в 1849 р. брав 
участь в угорській війнї. Коли вернув ся домів, відозвала ся в нїм 
родима, до тепер, приспана охота до різьбярства. Передовсім зла- і



див він собі сам токарню, на якій точив звичайні барілочки та ку
делі. Напсував він немало дерева, а надто висьиівували його і су- 
сїди за те, що змарнував кілька золотих на закупно того дерева.

| Не вважаючи на те, Шкрибляк витрівав у своїм намірі і  небавом 
і  счудував сусїдів незвичайною зручностию в роботах та окрасах, 

які надають Його виробам принадну простоту і питоменну характе- і 
| ристику. Поволи слава Шкрибляка розходилась все дальше і дальше, 

Його стали уважати справдешнім сточником, а за його виробами — 
як-барилочками на воду і на горівку, куделями, табачарками, скри- |

| ночками, раквами на масло і сир, «ляшками, порошницями і таким 
! иньшим — питали дуже Гуцули. !

Місцевий сьвященик, нинї вже покійний о. І. КобринськиЙ 
і старші ґазди повірили йому приокрашенв деяких церковних предме
тів в Яворівській церкві. Сю роботу викінчив Юра з правдивим і 
артизмом і від того часу вславив ся він першим різьбярем иа цілу 
Гуцульщину.

Дуже малі материяльні зиски, які Шкрибляк придбав із праці, 
що вимагала незвичайної терпеливости і стараннооти, спонукали 
Його наново віддатись ґаздівству, інакше не був би міг виживити і 
себе і родину. З того часу займав ся він різьбярством тільки де- 

; коли, а про те все, що Юра Шкрибляк випустив зі своїх рук, но
сило на собі знамя артизму та гармонії в композициї й викінченю. 
Предмети, виточені на токарни власної роботи, вирізував і викладав 
Юра Шкрибляк. У всїх його виробах бачимо незвичайно красну 
і благородну будову. Твори його рук будили загальне зачудоване 
на виставах у Львові, Коломиї й Триестї. Шкрибляк удостоїв ся 
двох медалїв заслуги на виставах у  Львові і в Триестї та цісар
ського дарунку в дукатах.

Перед Великоднимн Сьвятами 1385 р. занедужав Шкрибляк 
на тиф і по'недовгій хоробі віддав Богу духа на самий Великдень 
в 63. роцї жнтя. Вість про його смерть дуже прикро вразила Русинів, 
бо се зійшов зі сьвіта незвичайний талант, що як би був мав мож
ність виобразувати ся в своїй штуцї, безперечно понїс би був на 
весь сьвіт славу свого імени.

Умираючи, не лишив по собі ніякого майна, тільки славу най
більшого сточника на всю Гуцульщину.

бще перед появою Юрка Шкрибляка жив у  Крнворівни также 
славний різьбяр А н д р і й Д я ч у к  Д е р е ю к ,  що родив ся там 1817 р. 
Він виробляв до церквий сьвіточі, хрести, трійці', патериці'; його 
брали з собою малярі, що украшали гуцульські церкви і  повіряли
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йому різьбярську роботу. З огляду на се, що він займав ся церков
ним різьбярством, помер він в р. 1889. без впливу на розвій народ
ного різьбярства. — Вироби його, виконані під впливом церковного 
бараку, представляють трійці на обр. 215, 216, 217.

231. Василь Шкрибляк, сточиик — рівьбяр в Яворова.

/  Вдачу Юри Шкрибляка одїдичили його три сини: В а с и л ь ,  
М и к о л а  і  Ф е д ь к о ;  Василь (обр.231.) хромий від дитини, займав 
ся нинї виключно токарством; він пише, жирує більше ніж його 
батько, а вироби його ідуть нинї далеко за границі Галичини і находять 
завдно і що раз більше любителїв. Василь уродив ся 7/х 1866 Р-, 
а оженивши ся 15/»'0 1871, осїв на батьківщині, де мав славу
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тільки найліпшого токарика на веї гори, але й супокійного, поряд
ного середно-маючого ґазди.

Молодший брат його Микола (* 2% 1858 р.) займав ся по при 
різьбярство і ґаздівством,, а наймолодший, Федор, закинув цілком 
різьбярство, пильнує тільки ґаздівства, яке придбав собі, оженивши 
ся в Барвінковій, де осів на стало.

Незвичайно богатою колекциею виробів пок. Юрка і його 
синів Миколи а найбільше Василя красує ся музей ім. Дїдушицких 
у Львові. ______________

На рівні' з Шкрибляками стоїть що до артистичної вдачі 
М а р к о  М е г е д е н ю к  із Річки (обр. 232); він заслугуе на визна
чене тим, що як вже згадано передше, він перший впровадив

пацьоркове письмо, яким він, 
окрім питомих мотивів, наслідує 
на дереві взори вишивок, писа
нок і т. и.

Подаю тут житецись Марка 
Мегеденюка дословно за його 
власним оповідане»: „Я родив 
сї 42. (1842) р. на весні та- 
кой у Річцї. Тато мій СтеФан, 
а мати Мария з роду Петрових 
з Брустур. Нас було 7 братів: 
Федор, я (Марко), Гаврило, 
Іван, Микола, Юра і Петро. 
Мама любили мене дуже за се, 
шо я бавив моїх братів; вона 
яозваляла минї, як я був ще 
мацїцьким хлопцем, робити малі
топірцї, ставити млини то що.232. Марко Мегеденюк, сточаик рівьбяр „-з  Річкй. ■ Найбільше зрадів сі я, коли
поставив малий млинец, та 

з хлопцями молов: на нїм сїме, що-м украв у мама.; Але дїд мій, 
Юрко, побивав мене дуже за мою роботу, якої я не пускав сї. Аби 
зпередЕ дїда сховатй сї, поставив я собі млинец горі на Буківци 
(частину громади Річки) у потоці Крисївка під Межиріками, де був 
малий гук по трох ускоксмс (каскадах). Під першим ускоком був 
ковбур, єго вибила вода у такім місци, що не мож було туди 
зайти; я Продовбав собі у скалї асіступцг — Сходи, дібрав сї до 
ковбура і поставив млинец; коло него сидів я все, нераз цілу
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днину. Дїд мій зміркував, шо я мав дес поставити млин і став 
мене підглїдати, тай так дійшов аж  до мого млинця, тай зараз 
пустив сі ід ковбуреви, аби млин розкинути; ледви став коло ков- 
бура, зсунуло с! під ним каміне і він упар, щісте що в ковбур, бо 
був би забив сі. Я стояв з делеку, та дивив сї на се усе; жель 
минї стало млинця тай дїда, але я боев сї вго ратувати, аби мене 
не побив ; аж  як обіцев, шо не ме бити і млина не розбере, я  по
казав ему заступці, і він відрапав сї ними у гору. З того чеоу 
перестав мене мій дїд бити. Минї було тогди 8 років. Але з того 
чвсу відривав мене мій тато від моїх забавок, хоть минї платили 
вже тогдй за топірчики для датий по 3, 4 кр. — Так було зо мнов 
аж до парубочих лїт; я піпгов до бранки, та не здав сї; та тато 
минї все докучали за мою роботу топірцїв, які я робив на усу Гу
цульщину. Аби збути сї, я оженив сї, як мав лїт 27 з одиначков 
і пристав на еї ґрунт. Але і тут не було минї гаразду. Тесть про
пивав усе, а я пішов роботами перший раз до Перемишля, відси 

’ на Кальварию, до Санока, до Унївару, Зиготу, а відти через Чорно- 
гору перебрав сї назад у село Та не довго посидів я дома, згодив 
людий, шо робили лижки ялівцеві, набрав лижки на шкапе, та 
з сим крамом пішов у Чернівці, а відти перебрав сї на Угри; — 
потому заходив я ще три рази з лижками на Угри, на послїдок 
в 77 (1877) році. Але дома не міг я довго всидіти, я пішов в Росию. 
Був у Проскуреві а відси до Одесси, де сме робив шведі' ири зе- 
лїзній дорозі. По 4 місяцях вернув я до дому і від того чесу не 
віходжу більше, хіба от що був з кардиналом у  Римі, та на виставі 
у ІІразї, Львові. Дїтий у  мене дасть Біг (нема); маю своїх 14 мор
гів, 2 коровцї і трохи дробвт. — Я дав нашому цїсареви через 
пана (себ то через мене —- Шухевича) сливовий хрест (обр. 225), 
за що дістав від пана цїсаря ЗО дукатів в аолотї; я їх ховаю, 
і одного не проміняв сме. —] Як скінчу нову хату ставити, аробю 
такий віз, що сам буде їздив", впевнив мене Марко, нокіячивши 
сим свою автобіографію.

Помежи слюсарами визначував ся передше, нинї вже нок. 
Н и к о р а  Д у т ч е к  із Брустур, що подібно, як Юрко Шкрибляк 
різьбярству, надав своїм відливам І з мосяжи більше тепла і краси 
а надто був у Формах вігадливіщий, як його попередники та то- 

- дїшнї товариші по ремеслу. \
Його прибори, ФІрмаки та Й вдачу унаслїдив син його Д м и т р о  

(обр. 233), що, живучи в Брустурах ґаздою на 20 морґах, займав ся 
у вільних хвилях слюсарством.
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Окрім сих, звісних цілій Гуцульщинї, народнїх сточників 
мав ще кожде село своїх ремісників, що займають ся у вільних 
хвилях або в потребі виробом і окрашенвм виробів домашнього 
промислу.

Подаю тут' для папісти тих, що менї звісні.
Боднарі, що рівночасно і віписують судину: Ілько Ґаборак, 

Павло Олесюк і Іван Петрів — з Брустур; Никола Ковбчук Іва- 
нишин і Проць Кобчук Кушиьирук — з Яворова.

' М осяжники: Василь Самокищук Фоків — з Соколівки; Петро 
Ґондурак Кікіндяк, Юрко Кобчук Яковейчйн, Никола Кобчук

Іванчиків і Федор Шкрибляк 
Козмишин — з Яворова; Федор 
Боринський. Роман Петрів, Во
лодимир, Гаврило і Пилип Друч- 
ків і Петро Ґаборак — з Бру
стур ; Василь Якібюк, Василь 
Харук, Лукин Харук — з Кри- 
ворівнї; Павло Томащук — з Я- 
сенова тор .; Юра Дробок Джо- 
ґолюк, КиФор Шестунів Іуцин, 
Іван Ґуцинюк, Юрко Розкори- 
щук -  з Ж абя; Лукин Якібюк— 
з Річки; Іван Танасїчук Горбо- 
ватюк — з Го^ов; Мих. Мицка- 
нюк в Безулцї (в Яворові); Ми
кола Кобчук — з Яворова. 

Токарі і р ізьб яр і: Іван К)-
233. Дмитро Дутчвк, мосяжник а Брустур. Р**в * СтвФан Варзарук 3 Бру-

стур; Михайло Ґотич, Олекса 
Іванчук і Якібюк — з Криворівнї; Макій Зузяк Михайлюк, Никола 

,і Дмитро Івасюк, Дмитро Соломийчук, Юра Джоґолюк, Іван Ріжа- 
нюк, Юра Козменюк — з Ж абя; Олекса Довганюк Тюдсіван — з Фе- 
рескулї, Михайло Дїдушко — з Перехресного, Марко Шпитчук, Ва
силь і Іван Шикврук — з Голов, Василь Пітросанвк — з Полянок, 
Іван Ферканвк — зі Стебного. '

К о н е ц ь  п е р ш о г о  т о й  у.
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Танасій ОПАРИК. Хто він, цей милий, з відкритим лицем і відкритим 
серцем чоловік. Сьогоднішнє покоління Гуцульхцини не знає його зблизька. 
Але певно цей Танасій Опарте — людина великої душі, щирого серця, 
великий волелюб і великий патріот своєї рідної Гуцульщини, якщо написав 
на адресу голови Об’єднаного товариства „Гуцульщина" Дмитра Ватаманюка 
ось так:

„В мойому житті я жив ощадно. На старість залишився без дітей, 
яким міг би, при мойому відході у засвіти, передати своє майно. Живучи 
в Америці, я завжди любив свій народ, свою квітучу Україну, свою любу 
Гуцульщину. Я молився за її волю. Мій нарід і моя рідна земля вільні. 
Тепер хочу прислужитися тобі, мій народе, тобі, моя зелена Гуцульщино, 
і за свойого життя перевидати перші дві частини із п’яти в одну книгу 
монографії Володимира Шухевича „Гуцульщина“. Нехай і моє ім’я Танасія 
Опарика прислужиться відродженню духу, культури і звичаїв мого народу. 
Поможи мені, Боже, це діло здійснити..."

Спасибі тобі, велика Душа українського народу. Ми попросили Танасія 
Опарика розповісти про себе, про своє життя. І як чисте джерельце, що 
витікає з-під кутської гори, полилася розповідь.

—  Народився я в селі Старі Кути, на долині над Черемошем, 23 
лютого 1919 року. Шестиклясову школу закінчив у рідному селі. Директором
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школи був Чупрак. Христили мене в горішній греко-католицькій церкві, 
де священиком був о.Д.Скубельський, а катихіггом о.Д.Мижитюк, який 
учив нас релігію. Я виростав при мамі, яка дала мені виховання і материнську 
любов, а також при читальні „Просвіта" та родині Луканюків: Юркові, 
Семенові і Нусі. Працював я в тартаках Суркісів у Кутах і в Тюдеві на 
Паровім на різних позиціях, а в 1940 і 1941 роках — при ладуванні 
вагонів будівельним матеріалом. В 1942 році було тяжко з пров’янтами. В 
газеті ми вичитали, що в Ченстохові відкривають слюсарські курси і нас 
з Кутів, Старих Кутів і з села Слобідка виїхало 18 хлопців на ці курси. 
До Ченстохови ми прибули аж за шість тижнів, звідки перевзли нас в 
Берлін на завод Брамовальде Баерн Флюб Моторе Верке, а за три місяці 
перевезли нас до Айзенаху Баєрн Моторе Верке. В цій гірській мальовничій 
місцевості в Тюрінгії працював я до кінця війни в 1945 р., а що Тюрінгію 
забирали рускі, то я з друзями переїхали в американську зону (Гесен), де 
ми поселилися в таборі Герсфельд і Герфа, а пізніше в Корнберґ, де 
почалися організувати табори УНРА. З  табору Корнберґ в 1949 рощ я 
виїхав до мого вуйка в Америку.

В Нью-Йорку за допомогою мого односельчанина, не знаючи анг
лійської мови, я шукав за роботою. Спершу чистив бюра, за що мені 
платили 97 центів на годину. Вже почав заробляти на життя. Згодом я 
перейшов працювати в будівельну фірму столярем і заробляв 1.50 дол. на 
годину. На добрих роботах не міг довго втриматися, бо треба було бути 
членом юнії. А щоби бути членом юнії, треба було бути горожанином 
Америки, що вимагало прожити в Америці принаймні п’ять літ. Тому я 
почав ходити до школи і вивчати англійську мову та американську історію. 
Школу відвідував я двічі в тиждень (Вашінґтон Ервінґ Гайскул). У 1955 
році я отримав американське горожанство і тоді вступив до юнії та почав 
заробляти 2.87 дол.на годину. В цей час це були великі гроші. В 1970 році 
я став форманом (воркінґ форман) і так проробив 31 рік на одному 
підприємстві (Г.Л.Лазар Конструкшен) і за цей час праці отримав 10 разів 
підвишку в платні. В 1985 році, коли пішов на пенсію, мій заробіток 
виносив 23.38 дол. на годину. На пенсію пішов на 65-му році життя.

До Гуцульського Товариства вступив у Нью-Йорку в 1962 р., де в той 
час головував інженер Степаняк, а по його смерті головою став др.Семен 
Федюк. У 1964 році ми зорганізували Гуцульське Товариство „Верховина", 
головою якого був інженер Роман Вергун і це Товариство зі зміною назви 
існує до цього часу. Зараз головою Об’єднання гуцулів західної діяспори, 
у яке входить і наше товариство, є Василь Барчук з Канади.

Гуцульська спільнота за океаном, об’єднана товариствами, то є маленька 
оаза зеленої Гуцульщини, яку ми любимо, яку ніколи не забували, мріяли 
про її волю і якій кожен хоче сьогодні чимось прислужитися.

Танасій ОПАРИК,
м.Елдред, штат Нью-Йорк (ЗША).
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