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М&р•АІ"Р,ІТШ& lf& ЗІии&.рІІА •••і 

Зиарпаrсьха (miвuiqи;a)1 чacnma. Марам:ороЩИВІІ ,ставоJІІПЬ 

mІІІЗЬІЮ, 60 ВЦСОІ'ХПІ, 1Ю1ПП11В1JОrо, MЧJDІopocwmro І[Оміта:Іу 

1(~~ :~ утворmm1 187і61 р.)11, Ш'ЦІеива n ~ 1бпвню 40 
юлСопів.. :розташована. :в РJкувіі Назвк:: М(арамороm ·- :ІІЦ, yrop. 
мanmaros., Маракуrреш: - ~ :PJІL М•'!'.1~1 ·, ...... ·•1·~,. у rовірках. Захар1-

паrп1 ·-· М(арамор111m: або .Мараморшп" 1До збірки співавок.;__хОJІо
мюіО!к іі ш1севь CDI: .Марамороша на. Закарпапі увіівши ·прмзабутї 
обрJІДО■іl :іі: поброві пісні. 10скіпьпІ восіп.иіі. ,оориJ!Іові і: побуmвіі 

:коворктві ,CJDxreти а.а посrупово, зmп:a1Dn1 (пр,~Аіввя: ва вечор-

• ·•• -- боа, ·аоо uгипау пгn:::1А1А·,• ·..-vтtr1• ... ,,~ п. ,0 ]8"~· по•1~· • І 1D1:11 1 -~ -r------ --·; -.. ____. :1, ......... 1... і&.......,.._...... ,, .....,,........... . .r·- ,, 

•бсиrораппnв~,, '11J1qO}~ ro :і ]ЦПові~ співаНІ[И :за~:. 1Iiou1 
ПОВОЄІІІІІІХ рош, па 3апрпапі звачн:а. ·часпmа. MOROJD. (ocoбmuo 

~ї) пі,-; наrиаmм ате.іСТІІ'ПІОі пропаrавд11 обмеzуваR(ась 
- .,. .., 1і 

розпмсував:mtr11 у :зато 'D ВОСШWІІПІ: rpuпml[М,. ому за pa,vm-
. . . брцІІ . 

СЬКJІІІ. ЧІС1В :весuп.m. оо~ ,з :вmча.нJВJІІІ: посчmово вrраУІІDІ &;а-

роJІІН[ІПЇ ІИИDрИІГ. Замісп.1 првбвраиmІ ІІDJІО/АDі J весіJп.ве, наро~
ве: в6равви і мmиwп у· ,.барвівчаві. ·яіВJUІІ 'П інші весівьиі строі. 

тепер МОІІОJQ' прмб!ирuпь, у •шв:аqJ~ 1(весіиwІу фату),,, а uoв:qJtllН] 

(пс:е: без барвінчавоrо ■опа на mа·пц;іі-кр11саиі),1 яв: і RPJI6oвe (без - ~ - -хураrоВІІ .ь - просrо в паІЩАІПП ІrоСПОмах.. 

3ахарпаТПІ перебувuо трввапиіі час: у 1ашаді Австро-Уrорщв:

ви до 119 118 Р~ потім: у 1СІОІ:адj ЧСХОСОІовач.иин 1АО 1939 Р~ а у ,сrшаді 
УrорtЦІПDІ з 1939 по :1944. рр. Йоrо 'Rp!IПOpUI пq~ ва 4 ІО
мітаПІ 1

(-~:): ва.іі6шьопгі Марамороm (цеиrрк:: Хуст=- Сіrет=- в 

вароді.Сиrот=- тепер у·Ру.uувії):. Уіmч (~ ·-Семющ, 1rепср Виво
~ово),1 Береі (цеиrр Jlieperoвo):. Унt-У:и (Ужrород). Бшьшісrь, ШІ1 

м:ар1амороmа posnmoвam. DDmlll3J річок: Т11а1., Тересвв=- Тереб.-ц 

:РіпІ: 1(часnJІЮ■о1 Борzа■н) ·у аі1Юоі: ч:асrкяі Запрпап•,, а :rірс:ьхі 
~сева '1Га пр11СllПІІ: •- ва. mрбах :ПОШІІІ3J·:qих річок а iilRix пр11пок.. 

Дlul всіх ,сік Марамороmа иароІ!РІі 1співав:кІІ., осо6mпю 1 
·- •• • о:в~ 

~ашадаJDТЬСІІ: із "ОJІІОМІІЙОІ[ вс обовП]І[():во ОДИОСІШІ{етІІОJ"О ]L"'];аиу.., 



Вq,tИоч:ас іх сюжетна. розмаіrість 
1
"3JE ~ОJІОППІіlсть .розпізнатJІІ різні 

ІЮаоритиі. фparмmnti roro.acиoro1 побуту., ІІІ'І 111., в rому·чиDП ІО

хаппя;. ревнощів, il Т..JІ.. деяп :з варіаиrів JЮВОмиіі:о:к:. та :пісень, мmк.:... 
вазваіпхв, ~"У І[І] ~-варqАНіпісm., 1{І(щ, 1962, р.)11 
ви,.1авоrо Іи~ом ІОІсте~ 1фопькиору ,га етноrра~ 
фії Апдекії' наук Укр,аіии (roJli УРСР). ~ цей пkеmпп:: 
переиасхчениіі ·па~оиаро~,., І-'1ГаІОrо '.11.И!ІІ_J: -у· 

:rmпrocni ,CJDІ~ у ІІЮ1ПОСПі сипа. Хаіі ЖІІІІе :в:авіпІ! l'aдJmcьal. 1АеР

жава-:. 3вачио повніше: вмда1ппи (6JІІІЗJЬК.О 600 с;~)1 КОJІ[оІІІfНок заrі,.;

ШІІ ,ООJІастеіі Украівв - '-КОІІОІІИВ]ОІ{. [2],. У ньому меmпе ·увап~ 
~о :ра;,tивсьІОПІ ко•омиіікам: і по,uно в:арюво o6tp:y.moвa
moi :аваJІ!із 1е1ВІІІрсІфічmпі >4)"З1ВЧНІІХ ooo6Dmocreii ІИИО ... 01{ D 

їх мeиq,tiJi у різmп:. perioRaL 
У :2009 р. JIIQ!t!3.IIШIЦ,.l!BO 'ІІатеmг;- (УЖІ'ОроJІІ) ВJІІІfСПІИО :збірнІО[ 

[6]1 (745 с.) :в;арqАJІИХ піtжnь украІнц:і• Бaвa1"cwroro кр1uо :в Ру.иуиііі~ 
що пересеJПІJПІа: з, Марам:ороша. РуСІШІІ;_JІР1І1інц:і:1 Ш псрссеии

DІІОІ сім
1

111111 із, Зиарп:аn• у 19081-1920 :РР-:. піСJDІ трІІІІ3.ПІІ рок:іа 
ва:ааrоі :ЩJ3.Ці., поневірmь та несrапrів ОСШІІ ва 3еІІ][JП_ )j;авату іі 

збереПІІІ пісеивс 1СІІІОВО pQ!IDoro UpDaYCЬUJro краІО 'D 6еиіч: І[Q,

•омиііок і 1~■mп:. п:існеспівіа.. Ь 1919 :р., зеМJІі ,c:xЇl№Dro Банату· 
·uAn1

•
1111110::a (:ТpaDCIIJlltllaDii)1 :вj11(іі:10JОІ до Рухувії1, а Закар1n:аnгв - до 

ч За. . .Б ( - ) ·-еDJСJІОВ,а.'1('ІІПІІІ[ .• ·юJ(НЗ ·частина. . ,ав;аrу 11:Clllllll:e трепtва\. ВВПІ-

ІІІЕ ІІІ~ CIUfa10' Сероіі Всі пісні баиатсьпп укр1аіиц·і:в: ~о•оМІІІГВІОІl:, 
к:ош.QІІОІ іі :иісвеспів11 - .зіlбраві і впорJІІДІ[оиаиі Іваном: Хаит.о111 ·-

1д;о~• МІІІСТ~ за:ві,Rувачем: Dafl'O:ВO-IpIБryJNИO-· 

rічвоrо, •ЇJV{UIJ 3аІарпатсь1к.оrо ,OOJllacвoro Цetl'IPJ иародної: 1ГВОр,-

чосrі 

·~ 33}~~ що запрпаrqj:, ІК. і всі CCDJIНII! 33:ПRUQyxpaiн-· 

сьпп ~ :що ВХОJІІІ]ПІ до Авсrро-УmрЩІІШІ в, х·іівц·і ХІХ ·- ва 
ПIJlla'l'IJ ХХ ст-:. тu: само ІПJІСШІІ хращоі' до.иі :за. :11ор111111 (в США, 

Каrочtі, Apreвnmi) і в країнах: захііJІВоі ЄJВРОПІІ:. JКtиоІОІПІІ про 

11'ОJІІО заробітчан:-,~, зібрані. в _розJР)Іі співавоІ[ JqJЦЯD-· 
ськоі 111о611 [Z)I. УС. Вивпmо серед аарппп:JЩДеІі ДО 1-.ХХ 
cr. ЧОК),:Ь 16уиа. DOIIJ]UIPRa п:ара ІОJІОJІОІЙОК :про поm:ухи !КраІІІ\СК 

l;цmn: 



Ost nуш:)у· JІ .ШJ .Мораву· та і .311 ~., 

&. :m.мені НlІ .ILVoptмiy,,ep,!' ~
.1\Іоравоч:кц,, J\fopas~ JІІUІ-а., .м:а ~' .;JОDІШ.. 
Бoztaaii m:м: ~ Мор,и,1:,q~ ніmму :нє ааим. 

Моравііи (в, rовірхаІ: Мор1ава} - історична otиacn., Чехїі~ :ака 

.межує ■:а •АШ.з АвстріЕІD:, иа,а.о,d-:зі СповаЧЧJІВоІD. В цих ІИИО·-· 

.~,аорішеза:~ Мораваузаrаmwпоє·ЧJ]І[ІІИу.·чужх:і q,aii. 
:НеJ[ІавПО JІІі"3JІОО1 1озиаііоІоnиаІ .З :пут.івmпwм: ПО Марамороmу 

ІІВ]~ :в JПIOlrl)f преq,асво :ЇІпосІрОВаІІі ,свПlПІИUПІ :цqа:п-. xocr~, 
• ,.. ~ :11 - , .. 

юрх: переважно, ,сrаровниm. па:мJІТІОІІ ,_іq)СВ.JІВОІ архпепурв. :а тa-

imz ІІШJ.Іорнnппm: 1СВЇlrПІІНDПІ: ·- фовwоtорні фесппuі1, o6ptqp1,, 
111ечорmщі. і т.я;-:11 JII[ :н:а 3апроап:ькііі:. тав: і ва Румув:сь!Іdіі -rерІПоріі 

.Мараuороша. 

У 2000, р. у •~ВІЩІВ1і ·Карпатк·, (УЖІОроЮ ВІІЙШlІа. у ,свп 
І[И)І)ІD. [4] ТаміJпІ ВІІсі.цwюї: •ВeJummo•:11 ~е~зібраио ие· JІИПІе' :ісm•
рFІНЇ 1АІШ :про аJІІО:, а. і: різві побутоІІЇ та обріІДО■і .CIJIЇJlamOI (аt.во

.ІІНйІОІ)1. У .роц:і.JІі •- фовwоtор•' :іJЗ [4] иа■е,tе:но пісНІО, :про 
••: - • _,,,....,...,_ • V_._..._ . .............., О І0 _, -
везвичанпоrо ЦІС3рСЬІОm1 ІГJС3.РІП[3. •. Ai1l.l.lUUll ч. 11ева • ~ ■ІД; J.ІІОІ 

.зашюшо :пісmо в. 90-х роках IDIIIJ80ro 1сrоиіпи1 сrве_, 
lllf!01 :ціі шсні 150 роКПІ,. &Іпока iJ KeJІOl(UI пісні 16JІІІЗЬКа. RO ІІСJІО·

,Ю• сrароваиноі peq,yn:wюi пісні '-КО.Я. .и: хав руко■ап1•:, ЦQ;авва 

:DІІІІJЮІРИОі ва .Закарпаnі,, зокрема :в :І[{оропе8і ·та нaRКiommmiix a
lGIX.. Це вавоJРПЬ ва ,д;JІІІ}':1 що ЦІО пісmо-1ба.пду і ,сrаро■!ІІІПІf· ре

:~ п:ісяD :міг' ■ІІІ[орвсrаУ.11! Ференц Ліст (18:11-1,886) у:ІХрmііі 
уrорсьюіі рапсОАП. ~ варіацііТ ЯІЮі crn•·ii 1(6ЇJIWDe· за все) ва мe-
11qIOJO, рекррськоі пісні Осrавии: ШСІUІ знову етап ПОІІ)"JІІІІНО!ІО, 

:в, :nqmtii пОDПВІШі ХХ ст.~ на JIКJ ■RПа.DН ,АЮ. свіrові віііни:. :Крім 
01AUoama:f::l!.IOIX пі~ J І[~І зібрано мraro, різнОСJDІrеТІПП ІОЯО

ІІІІііо~ .Ш •:аспюво з несу rевJПІІІ з,юиаut1 КJІ ВJПЮРНСІаJІІІ }"" :піс

:на:х ~ЮJПВ 1-V (Jpm. зокрема. пісні 41--43)1. При ЦЬОМJ :почат~о•і 
:куппеn .з :rю.ІІОІПІЙок д\СЮкр1іUІІІDІ! Т31[,, щ~ охаракrеркзувап1 тоіі 

чк івппІ:і oopQI; 1(віmrо.ов:етіншІ1, весіи:ьпі хо11ові ва :віич!ання та з 

:віичави.я: і Т..Jt!-):. Пmі.к співа.JІвся: різвоаmк:етиі куппеп1-ко:10~111tіі-· 

:ІО.І., В, 
1
~ :ииоІОІіхах ,crRCJІІo, вQ1'іОбражено і: ісrорі1rчнш по;nі... 



Ч:аспmу'тапп: І(ОJІОІІJІііок ВАаDОСJІ: зиаііпІ :■, І ~)1,[9] .. :mcm1 тeicrJ 
ІШІПІоі :віспі пааеке.во xopan:e: пОRJсвеІІШІ про, ці пц1Рі :або оор.,.._ 

ві зввчаі, 

Н;а окреме СJІОВО 33йІ)Ч-ОврDП., ,.ОІП.)'"СІОВЇ~ 1(прочапські) піс

иеспmв:, .• (на відкіиу ВЦІ КОПИJІОк) ІІІВІJР[О ,~-.аюr:ьси:І п: і 
.. , • . '""'' • У 2007 -.г.r· • xpecm хо;,р1 про11DИ в:а прощу. . . 1

, • :р:.. в!вдав!ІПІЦІВО .1..1;aтcmr 

BIIIIJCТIDIO ще одну з6ipqr 8ІІокаJmні та. похороиві пісm• 1~7]: • . ЮІ.а:, 
"JТЇІІ:11 ве: ОІОmПОЄ :всіх ОПІJСІОВІП. пісиеспівів,. ПрD•аиські пісве

співІІ спіиаJпІ вipmJI ~ •ас хросноrо ІО~ ЩА _рцвої :цqnm.a: ДО 

1ІОСЦJІ прощі. 1(моиасrвrр• .. : церІОПІ:, 
1
1J.;e Jrрочвсто ві,~uв: Іра-· 

мове: ,свяrо}. К:uп..п. проч1аисьІОІ[Х піссm., 1unw:ua .зваііпt: у зrа.JРИО·-· 
му· зібранні 161 2009, р.:: напрІІІШаДt, пісиJІ: '~Діво Маrк ІІребпnи• 
має 'ТJ 1СІМJ· мeJ181olU]D і вц;різивєrьса JІИІПе ОДІПІМ із ПJВІспівів, 'П. 

І~ l(Jlllleтa.ADI •~; пісиіі. 3 И3ПІОі .збірКІІ. 
У лkепиій вароJtВЇй пюрчосrі ва Закаро;пті осо6пmс місце по-

... ,., - ·-- . ·• За' 1ада:ІDТJЬ KORlЦAJl(II:, ;мmпповm:, зокрема от.пустов~. ПJСВесПІВІL · . ча-

1сів, :веза.,rежиосrі :ооміmо, вц;иоВІПDІся -~1, :~ ВІІСІаВІІ, 

ІОІ~ JІПВОРІІ. із, 3ВЇЗ№ІО-, Але: •ь:11пус.10:ві• пісні .заJJІПІПІИІІСJІ .зов-
-· ~ ., -- ------ . -СІМ[ ..-.ui1 . .11~111:, JII[ 111,ЗІІІІЧаІІ: .хц~ па mn.)"Єr пporecuom! ПqJеВаЖ.;_ 

во, 
1
~0 мовасnqnв иахрамові,аапа.. 1}Іесь ~ 11949·-:50 :рр" :ораІІОСІИВиі. 

хоJРІ,,ихресmоt:D)ДОМ •проmсіпоt:• иа ІІJКІІЦJ":ва Кqшупаш (бїи. 

с. ~, де 1був ·чОJІІ01пчвіr: моиасntр і храмове cюrro, ва Петра. 

і Павв:а)1, "о .Jhmчi п :Ізи: ~ бJJDI жіночі моиапирі. іі :храмо■іі 1СІаІ!

та. в, ~ 1 МироИОСІІЦЬ та ва Успівв~t "~1 :вqвньоrо і ВІІЖВW)ІО 
:м~оиасn!рІ у· ~~ові за Хустом.. rpao~:1[a[rolllllOl1 (до захрІІП• 
їхніх qерюв і моиастирів) .ID/AJIПDII :вроrесі.нии

11

' •на 01пу1сr;- ,;цо Бо

роІDППІ 1(де бу.в ЧОJІові'ПІі: мов:астир1, 1д;о БіJІо~ Ім~ в ДоВІ"е:, 
,to Мук:а•ева 1{де б)~. ~:иrоJDЩЬ)І[ІПі жівоІІІІІіі монастир, ,№ 1946 
р.}:, ,АО Повчі (тепер па. ":Іерв1,орu: Уі:uрЩІІІІЦ "е, зfіерпається чу;qо

"Івориа ПЮва -Повча.псьІЮї: БоmмаУеріі 1 :іі 11.;о ІііпадJ 1(тепер ва '1е'-· 

рпорііТРумуиїі)1. Т),- розrа111РваНМJі 'ІОJІІJІІічиі: :моиасrвр ваDПІІUІІІ:. 

IIOCJIJDID1IIIO JІDJro в ~х рр. ХІХ. 1П. був арх:іuа~вдрІП' Л.епііі ·
rоиовниіі поборmп: правосnwі• па. 3aJaqJnaпi 

Якщо в, JKOИJ.11tUX ЧllІЬие ~ посііА3lє "RКа П]РОСJІаІОІе;ВВJІ па-· 

~ Ісуса Хр•ста. 'ТО в прочавсьхих піспеспі:вах ІІІНрШ;а те1-· 



кат.нха: це і :проаа.вJ111ВШ1 Бож.пі Мarepil 12. її Свн:а Ісуса-~ і. 

биaramut: про.~ oco6mmo па С,rраDІВІІІІf CJIO-.. В ЦІІІ 
пі~, ~, 1АеЩО пркмітвзован0,ь, .апе щиро il мудро • проспп: 
1аоиах. ВJП113Jtеио 1бнаrаввя :хрвсппm J!ІО' Боrа і: Бoroкarepil~ JІІО 
Хр:в:ста :і на.і:бшьmе: mано113111П у :в~ароді СІUІТІІХ. про з&еrупmщ~ 

'ПО. ШОІJІ: прочанськ:кх пісень у· розЮJ(і ·vп под~о АІІІпІЧ.у :~ 

rііво~н;авчаm.ву п:іапо1"""7JПІПІ).І]{J'. 

:На закіпчеипя sауиажим:~ що 1біпьmість запропопован::в:х 1спі

вапои: (пrи:апm1 ва вimrax у :ІІО11qд;о~ J :иоиqд;оrо:. •еrіиські. весіJп.·-· 
,., • ., • • •. • 1а: 

m. ,CID.Вalll[JI,, :МЧ:ОршщJJІП та JІППОЧІ. СІІІВаJІІПІ. сmваНІПІ 1АО уви-· 

ваuц·и• та JІІО •~~) іМ3ІОІЬ ,самобуІгшо ориrіиа.mьву КеJІІОАИІ'f. і 
•· ~ . 

ТЄПІJ
1

РJ,, JII)f ~; ~r-:пи: ВЦ 3ИJПВаІШL. 

ВоІ]1;ВОіІІаС меJІІо,nіпа:п;авітра иароJРІІП:пісснь, (ГfЦJJl&CW[IIX.ype:-• 

rіові всрх:ів
1

• ·твси) ·часпwІІІО ,спорQ!t!Вева з ~ :иев:оrом: 

і. рпмїхоц в mпrnii •acnmi ~Іарамороmа •- з ·уrорсьІ[ИМ .ІІеJІІО--· 

сом: і .з прnrа.ма.ииtDІ! СІІПІ[ОJПЧВІDІ JРІІВ•астим: темпом .. :На під
ПІерДІrеШПІ осnиньоrо DaВOAИUD І!ШІЬи:а m1сев::ь:. :зокрема одиJ із 

crapommmп: :рекрутсwап: п:іttиь 3 ІІСDО/АЇЕІО1, ,WIJl3Ьtro!D ,;RO деJІ[ІІІХ. 

варіацііі в 1.-і: уrорські:і рапщАП ,Ференца Ліста., і пісні ~ 
~i.r· =- 81IJD • ,.О:і .~ ~ :•• ·ш yyc;u1p1 :• l~u._, 1АеНЬ :• д~t"-- си •. 1А°'""І"-" маu '"Іа . аркавтьов:в: -реце·-це: .. 
Щоб, кращ~е: озвайоІПІТІІ чкпча з 

1

~ ,фраrмевтаtОІ по

буту і: обрJІДЩ. .з ва:іиьmвt: і cwunro•ІDІ убрави,оt:. :з 111ерсвЮПІ-,, м ,. ,., 
:1111 памJПКUОІ ІОІИJ.ВІІІІІВІІ ;арамороа.коrо реповf •. :в ІDІІDІЩІ. 

ПОJ[ІаЄІІО "eиJri cвhJDПDL Ц~ BlfRaDШI .JRDre 6упr :B11DOJfU1craвe В 
за:rаJІІЬИоосвіrиіх ІІІІ[ОJ.ІаХ 3акаро;ап11 як: МNІП:DВІІЇЇ 11а1rеріав ііз. 

храєзв~ ВІПРІеDmІ JПIOro пропаrува:в. у ,свііі: ·час 'r.tn;авоВІІ

т:в::і осві1JІВІІВ (•RПJСІ[ИІІІ Марамороm-Сіrеn:ькоі В"ІІПСJ"ПІСЬІ[Оі 

rexiв11piit •ФООІtІОІор1СІ" і п:в:сьм:еmпп_ За:каро;апи OJ:. МарКJІІІ 
(:1891-:1971 рр~) .. Cпo;,tijвa1EJJ1~ що .зffip!D. m1севь і прочапсь!DІХ :піс~ 

веспmп ~ц:ів:а■ІПІt, шанувu~ьmпів варо~ пюепиоі: творчОСЦ, 

дос:піJuпІкm, ·11i: ісrорвчmп ВІІТОЩ ;а ТіІІИDІ ;qacn- ие тіJІноІ пі3иа~ 

:ваJІЬНf •. а и: духовво-·есrеr.вrчну вrіху. 



хор церкв11 Св.. '1rЬпо11аи 1(ПрІІ'ПІСІ[3_) 30.1'1.2012 р. (деНJЬ, 201-річ

ч.в: парафіі ІqІІІІІІ) .. Поп~·.звіва: МарJШа Ков:rу.но~ ,Амвтро 

:rусак (aвropa-yпoPJJADID'К з1бірDІ); Мпха.ііnІо :r-,ць ~):; 
:крайmі 1справа Irop КОПDІІ[о (ІОІШ1

11Периа верспа пот) 



І 

•-...-_ . .,,.... . :в D1.-.-·.--
.l!lIUJІ0/J(IIЧl[II С.. .IX:J ... IRJD0. . 

. Зверху: ••C1rJII3.IDIЬ у піППІ сrроп: у :хусто.:пх-•аиrппах•; 

ЗИВЗ,. ще,q,JІОП.1 J ЗІІМОВІП: crpoJJІI у· веJІІІКJІІ. :х.устка.х Ї OJIQllax• -
rапто:ваmп:. КШІ![)ЧІІJ[';І[Х:...DППар]І][~аІ 



Цер1mа. ВознесінmІ 1fСтру:rівсьха)1. , 18;16, р. 
с. ЯCUUII~ Рахівсь!ППі ~и 



Сов:отвІІІІСЬn вечорвицj (Заuрпа:п:а:) 

Вечорmщі ус. Cemmцa 1{РумJиш) 



Нію .ХJ~Доттов, 
Крsаю matJO, 3tlal;ШQJIII 

Ht1 flCJ/0 Вєр.msш,у 

~ • :D .., Мара-
~у.~ОJІІJПІОІІ СВІ1Г.КJ' ТІІ ваш ·- це mcama первина. ие· JІІППе .. 

мороm:а, :а всієї r:уц,рІІЬІЦВВlІf:., ПрІ[Gрпап.я: !і. Заирпапя.. Тому .з неі 

по.аваєтьси: збірка (лив,. [І]}!. 'Так само ·- Хро.а. Д~ІІІПІа нарцисів. 

є JІ1ІШDІЬИоІО природисво, перJІИІІОJD, 3парпап'• і: .Марамороша. 





Лів'ІІПІ:а .з І\ІарамороІІqJІНИ:. 

Зі збірІ[вг -УвіаJп.ва Україва у ретрофотоrрафuІх• -
http://vmilicom.na/oЬaind45828 



MOJlq~ у rвесіJ-п.воІІJ :ВОраииі з жеmпом і роюmою, 

пе~ ІІІПq,tом на. :вівчанmt:,. 1960 р. 

Pq;RJІDa :в.в. Гусиа у сrаровивпому свяповому JВбраині 

СпереJІу зпіва. - Дмвтро - маіібуmііі ,.~іІПtІр фіз.-мат~ ва.ук~ 

·професор (авп,р~у.порJІ!ДІІІІІ[ .збїрки:1 11964 р. 



Жіипt:: зm1ва - за в~JІ133.ІІШD!І;; ·у :~ііі - за прЦАінmоІ; 
- - - -спраиа ·- Jll3 МJТІ(ОМ па МОІ'ОВІІ111 

:Цqоова Св,. МІІtю1W11, 17917 р. 3 ОНОВІІСІПІІІ дахом: 

J с. ПрвйІОпі МЬпірсьхоrо р--ву 



П;ароuна переправа. (ЦQр.п1)1 через Tuqr (Xyc,r-Вeюrr!Qlo},1, 1.961. р. 
На за~u.у DJiaDi вці,""Ііnа пWІов1111а мосrу~ підjр:ваиоrо 

у:rорсьDDПІ :ві:ісьІовJП:а]НВf в 1:944 :Р-· і 11і;,tJJ\будованоrо в 1962 р~ 
,з.іва: •що1nарь•, 1(батьк:о aвmpa-J'DOpJW!IIП[a) 

Веmmmськ:і rJ№IOI • біrоп ІІ!ІІІр01ІПІХ СВЯТІЮВІП '·гати•' 

і в m;1Iп:ках :із павами: 



Хресиніі :хід парафіJm rрек:о~каrоІПЩЬІОі Св.Параек1евськ:ої 

церк:вв с..ВеJІяпmо :на ,осви:.аmJІ збу;qовавоrо моста.~ Тису. 

20:.0U93,7' р. 

:Хресиніі хід! парафіян ВеJІЯПІВСЬХОЇ правосиавноі ЦерDІІ 
,.ва от.пусr;- 1110 моиасntри: в, JЬmчі. 193,8 р. 
Сп_рuа: XJIOU.ЧJD[ )f свипrових ·•гатІІJХ•~ 



І,. М.. 1собі. заспіваєме 

Г-- ві11каі8'умІDJИW]і)1 

Ііі 
іІІІ ! '. J 

13:-- IIIL. 

О- ,;;.te8 ID-:JJIIOC 11!)•--:!ІЕ' IID!D--J/1:JN,,., :а,~ пmі ID- pa8-3111L 

1. Мм аJбі заспіваєме: RDONa. rOJІocnDL 

Ояен :rоиос П)'Це· пОJІем;, а. JtPJilli rорами. 
2. Оіі: віє. :віrер!. Щ віє з, О1строrуркк... 

3бирайтеся1, ~І• л~ІІОJІцАУJі па JriІJІ[N . 
.J_ Доп соиц~ не~ за- в.ь ВІ" ва 3а»швуіі :n,pi. 

С.tрПВІІеDІ:. ціиборіІ~ІПХJ•:. :в ІrЮJІq;цоі В ;рорі 

4:. ПJд; -~JСТСЬІОПІ 33.МkОІІ: :вчшс.ме 1барвппqг в ПІІІрП[ПІ:. 
В6ІІІ JІІJІОСПІ: МІОПDДJПаN ,барвіичаві вiimr1i11. 

5., ~ев вінок: '1КїеНІПОВ]І,, др)ТІП! МОJІОІ(ИЦІІ • 

. А. ІtРJ]І'fмвІІ :і:~-· :3, П3.ИІDПІЧІЮN ІІЮСІЩі 

6., Жапп :ЩJl(iRe із І,wугж6ахк іі :~ ~е: 
П.есrи: ві R]l(J,J і )GІП;ё[ТВ :май: :весао б)111с. 

7. СІЮ~ дрf-ЖІЬІ,, пветіУ' кiRIJ,J1, :кураrов .зІІІ!ІІВаіrr~ 

:( JІПІ[3ВJІ MOJl!O~· tаііво заспіJВаі:lrе.. 

11111 

·• 3iбpamtii барвівос,~&ІuІ ЗВВ3JВUПІ • .ару·•JПИ]Ш0m1• ·- xyrcroШL УJ1С1И
рі 1бар.івО]І[ у· CІS;Пt.i!lllulшlj IID""ІOJl)i pcDL-,;RJpli'ПІ 'f роDІ=JІЗаВJІХ ІJС[Ш ва ,J!РІ(К СЮ-· 
.пх. І сщросrа. О!tqJОІDПІІІаВ ііосо ааиевmо ВQМРІО. За:uі сnJІПІІ сі,""ив ""p_f&&II: зі 
ORmxaww і JІІІШІПап1 вепросrі 1ІІШПІ ~.1КСІІІІП. :й .~mi п:віВІDІ 3i:JDIJ11JI, 
бара:н:кr· ~ кураn11111 і :вссіт.JІоі' ООПІ 1(цjnu)I ~: crapocm... -: 

,.: :!!IIJ!' , _____ , CJUPO- Jl3[1.'ІQB1UJ['H·• Uf!YID-

~ -~ і to,~, В" rolllOВIC]WO(D ~, що ,[]ІОВО ·ат
кашur· Гва1JІПІВВR, :оmqшрпь Q ~ CJIOllll ~~еви• ·- прввіі. 

.. ·- - - 11f""' :, ,.: - -
рпвви;: .iGD'JwD1В: \. JDJІІІКZDІ: - AQIID СПІВ;ІПL 



8.. Орав, шобко ~ -• 'ТJJ{ЬІ :хDДИ]Іа;, 
Співав 1фаііиі. співаmщі1. JI ОІ Raf'IIIU-

9~. Тече річка вевеJ.ІJІЧІЩ, и і :oepecDPІJ •. 

За 111n) ИВ:, IGUll(O:, ,А&ЙІе., за mro и :хочу. 
,ІІІ 

:10., УМ3JОСІ:, бо шобПХJІ: з, roбoIDt, :~ 
В6ІІ-·СЬ П.В JПО6~ JП( ЮJІОЧІЮ~ і В сороІ Jt88. po'll[W,. 

11. Cimpo,, лїівх1•:, вже пе бу;qу цімборавпrов ваmо-. 

:Бо в КИJІСІИІЩІІХ уддаюа1 • за 1бо:rюраmа., 

12,.. Я JМU1D1 за :Jвап·;11:, за ІJІОПЦЯ~ ВІ( 
1
AJ6a-, 

Буд~ .з мен~ JП[_ і з, 113.Nn.1~ ~ва вrісо~ 

IJ. Ой ІІUІОЧDJ11 :мо• мn10:, пе збужаі: ив рано,. 
Бо б)~ :в :m1 ,АРУІ.а мапt~ ,~е· ПJІ: збужатк.. 

14:. В пр111rбережку ва 'I01DDilll :З03JJU1 К)'"ВаJІ(сL 

дЯКJІО 'ІІІ., МОВ 1t1:а1М:КО,, ІІПО-,СЬ ИВ rDJtjOвaJІ;cL 

15.. Оіі ие пвач,,, моJІqд;JЩ~ ІІJІІ, ООІов ~~в.. 
Бшо "ІО6і поп,,апrк.. Jt!ОІПІ-СЬ, 6ша дііі·мп11. 

16., Ще, заmtачещ,, м~ .в перm:міі попедjво~ 
ЯІ ТІІ бУІ'JТ' ЇЗ1ІПDІ3Т.И: з, rов.овм інок:... 

Ії.. 10іі зalliuчem~ .uов:q;цхце, у ,APJFН]li вуrоро~ 

Як: 'ПІ пр1Ще в m•овоч..'1'" ПІJtОЧОІ{ :по 1copoL 
18.. Ще заппач~ :иоиqд;JЩе:, у трепо середу~ 

.Як: 'Т• вд~арuт .11е;,р--tцда. в JІМЧІ[о, п~д;у.. 

1'9~ Оі: .запиачепщ. м:ОJІІо,rрщ~, у •етвqnнй четвер; 
Макв:о :мо• ООИ:ОRеиьо,,, :mто JlPJ[IГII тепер~. 

20.. Ще .запиа.еm_. кoJІOJIPIQ~, у· п'яту пЯПІІЩІО1, 
Як. із, :Кіf81ЧІІІ[JІ DрквеJІУТ' ТІІ :~ PJ.rч:JUJІ п

1

DАlІПТ'ІПі. 
~- ~ ,ІІІ ' ~ 

21. Ще 3аІU!аче11111 ~ОJІОJРІЦ~, у шесту q1іоту~ 
Бове з;ІІОІrеІП )~ rаз;ц~у па робот:,:. 

:22. Оіі: запп:ачете: обоє • ,сему ведіпииJ~ 
ЯІ мгу- скажеш,,, што чекаєm JJI, иьоm1 діпmу .. 

2.3:. Оіі не реюt~ .аю11о;ц:в:це:. ие брrе: ПІ ,бід._ 
:&y,t~ хати 'ІОJІОВЦJП(_ ~ LUбa.. 

24., 10і: JП[ б•~ .UІІ~ ,З;ВZТВ СВОІО .ИІІІf RОЛІО:. 
1

"10 .JDilllle: б!ЬІ завіСІІТІІ вінок ва '1ГОПWІІО. 



251. 10і: :віно.: ва топ~ фартух ва JІІІ~ 
()бк-к ,собі не .заз.вава 1біітавrу- пJ.ІИJІЦІО. 

26., JюriJl\a бк~м., JПОб~ зиатв. мОJІОДМіі муіі: mоб~ 
:ц. 1~em ШІ 'ПІ~ JП. mв.уб rоп)'fі~' 

2Z :ВЖЕ :■.іно'ІІІІ ІЮн:.\а~ :і:: х:ураnв rom11a.. 
Та moi: ~ иОJІqІРЩИ :щаапmа і: з,11.:орова. 

28.. Наіі 16улут усі .~оро:ві: і: .»reRIIX, il MWIOJta. 

Наіі :із ІІІООІ усе бу;,.е JІІООО-. щ;аспJІ і: .зrqA3--

r • І , 1 , ,. , 1 ,' , • ,' , i , , , ці111tіо1'8. ntIOpya,; 68 с.· . t ,ІІІКІJ - І • ' І ,,МН,IDJIA,ICU ·-· ,JflJW,J[U І І~-]І -к.у-

рш,м _ J11J11~·8"dlJ.t.11'n1 хоругаа;·. • ....,uа:~,,ЦІ-: _ ,_,., . ..,~."': . ..,:.1а:~,,~-: nepioi,• .. ,.:~ 
~1Ul8&1"~ , ( ..,.,~J.,-.,._, · ..Jl1-.-UUJ · ...-. .-.j..... J • Ufrfl 

' ' 

м.n.rJ11J110'8R·...;;•: :ІІІ~,.- ·&111л.r8.Jl!:t1•·ai •n1W'l111 ~, ·~1----,--,---~· оіІррqва· ,..,.,,..,., .... , ~:-1'11r181_, ··~--;···•~J-18,IJI 11111 ......... ~І.,.., ,~j-- ' І~ ,•8 ■11ні~ IJll18J.U' 
' ' 

fw.1111',J. :-ll"K....,.n:wrJ:U• ~.''" 111' ,_,. ,.'ІІ'ІІІ·&ІІІЛ·ІіІІІІп:111"'1• ~ _, __ - ._ • .,;ai,.,.....,...,,.....,,., Jl'll1r.:8',nt.J':lf'I 
,, __ - 1111 .... 1 .... ,ІІ ■ ~ІІІJІ ~1~МА ,_, І~і.ІІ,11 ■4111"11'11:.11 U'IRJU.IUU: - JJ'~i~ 1--.r_І..,.,_,і-• 

ZII; уа - 3'lfUICOII.. 

2., Не 1Е віиqr безІ :nк.т■~в • w 
( 

.. ,к_,::.__,_·в,~ 

І IJICil]II ....... І .} 

~ - -Вс Е ~ ]І]і i6cJ НІС+- '1ІПІІІІІІІІ-· ІІІііі[ - U- &- .1D 

ІJ Ji J 

~ І , Jш: JШ і 
11111 J: J: ) IJ J 

Dur,, св- ]111111:- ~' ІІС-- ш ШІі:І!ІІ- :~ с- :11 1"118:. 

1. Не: є вівІJ без І'ОСПІИІ(ЬІ - бІПаJІо DЗаJІК~ 
г,1 - -· - .. 
.1 ~ СОІ[3.чк:н;~ ПОСІТ.' JallЧ[J(]ЬI:, ,eJI rOB:, 11 :ІIOry.ry в:а Cl'OJIIJL, 

2.. 1JfifPм"11aвi иОСП :ІІНВD., JJJ1 хачкн: •-· :•~~ 
Наі: уп~Є:Ме, за ІІОJІqд;:ьп~ 1ен: roi:,1 та.і: ,за.. внвь1t11 з мамв:ов.. 

3. аЄІІе m6j, п~ЕМе: чeJDICВDE ВІІИО:, 
ІТ:І нас ,_, •· ·а· ...... ,.,...__._._ 

а. па I СJІ 33JРІВІUІЄ.1 1СІІІ rок11 ЦІJІе .JDCІut.ПUtllJ. 

4.. ЧeJmmoro вина- віиечха~, 

(Jбн: ваші МОJІІ~ ея~ вірно 1DІ JПООІШІІ.. 

5. :fopi catON :і;ц!J 00Щ. ПDаТЄ ,за МІІОВ, віє. 

Erei:., хо :m.111'DDD .и:uбхв_. а ~ ще і: тепер І~ 



6., І~ече• ~ ~~ 3 :хапр J пmо~ 
Ніппо 1111: ОІ '1'31[ не~ JПО6шг~ ся :roii., JП[ вrі ,cipil очка. 

7.. ()й ,dpil о.ха, сірі іі чорІUІВі кучері 
Усе· ;мJJІ ся прк:вЮD.ІОт:11 ,еJІ roi!=, il ~"еІІЬ:, і ввечері. 

8., У,tеиь NJI св: DрІІВІІІаІОТ~, 1СНІJІІІІ :t111 св: СНІІJПІ[. 

Кобн: ТОТ:ьJ: 1dpi 10ЧІІСІl:, ев ~ мене· пwпобипи.. 

9. ,Qi: не дуроі=, .иerimo:. иаіі дуріlє мати=, 

Erei:1, шrо кеве· ие :mче. еи mii.. за вeвicnqr ВЗЯПL 
10!. lКDІDІ ,собі .заспіваІО -~ .. JtDД111, 

Ба JQJ1 буде "Gt][ співаn1, eJI IO!ik, ,JII[ ІІСВС не буде., 

11 'Т:' соб'· . ... а.• · 1. за•сmваІО1. а дапе :ІІОСВІІЩJ~ 

ТJВЬІЮ зваJD співапочо-, ея: г-.~ j(J[ трава 'D .JПІСПІ... 

12 с ,. ""'"'' ., .... 
' ., ' швавОЧІПJІ-]І[ОJІ!ОМЬІІІJОJІ~ де .• вас ПОДJІІJО:: 

По 1Аоюmах. і по ropax. еи :roii,. там: .и: вас: пociJn.. 
13:. На :ІІОСОКJІі пОJІІоmmі .Rl'OJtЬI чСJШені:, 

Сама мипа. ио•о~ ,еJІ roii=, і • :rmuo неі:··" 
14:. .Зary;Jpt МІІІ:, ~ па чonq:ut СІ pyDJW:, 

Бо, • ІJІОпеЦJЬ .моиqд;еиь~, СІ ro~, а:оро цу в uтувм .. 
15!. !кут' ІDІІІЩЇ. 'У ка:rуиа,,. а ДЇВЧІmа IIJG[Чe: 

.ВсрВІІDІ ЖІІВІПі: ~:11 ,еJІ roil=, :рекруто-сара•е. 
161. Оі: не ходіr за мио:D:, ХJІОПЦЇ1, бо .в ВІе не вam:3l:, 

Бо,• m6i пmпобиц. ея mii1 ІJІОПЦJІ-1бохораmа.. 

1'7.~ fПІД;d:, .июбq,1, 1собі д!Р.fІ J1, .и: ~ ,собі :в~аіІппІ3.:, 
Кови--:11 :в зарів::ку ва Т ■ц ея: mii. свві :ІІОИІЬІ :в:аспа.. 

18.. Сиві ВОJІЬІ иап:асJІІЮІ ·травм зеиеиоі~ 
.3 бок.ораmом: .и: :~ си: :mi:1, д\О :ночі -:rемиоі 

1'9~. Як llyriiJle.m на 3IDl)f в бупm ·у:rорн: восоЦ 
·о,.-.: ., '"""' -.,::,_,_ ,...,, ___ е:._: ., 
.11:КА жаm 11 :rа.n;в::м .за . .1.1

~. е.1 ІОJІ:1, JІUUU~ СИВЬООІІіПL 

20 .. Мм з~· СІІПеJІІІ вівnІ :і iqparoи првбрuпt:11 
:ПоваП[3JІ]І .NWIOJPЩII:, еJІ: Ю!~ ще і:: ПmaDЦIDJВaJIIL 

,-im -..,,,,...,,.,.,..,,,..Jt'fll - :ll'Vrd'f.);J[~.··•• ,ГtJIIJdill'V t-:d'fld'U• - U"''JI.J,d:1""1111.J''ll°i • ·U":n·JRtVNQ ,_, r:п·•-
.....,;АІІІ,81.--. ••;-r•---:1111, ---:r·-•;.• __,,..,-"";8,L, ■-...-.•~, IR&illl, ..... ., --· ~:., 

.~,-., ~'Н -· •rmpa· ~r'IIJІ• tіокораш· · ' - ••nRІ:n1,nu•• 31lpDJO, .. , ,,.. - вк:ра-1181,111:J І / Jlli&•. '~ І j І • .., • ....,, •• ,.fj~l .. ,. 111:':11 1 ..., j І 
. ' ' ' ' ' 

m:wi ZШІІІіІСОІО' 16q,rz ~ м;i:qJDm .3IIJ'OC1lll,U «рбmююм: і :трш,о,о; 
.,n1·WD11!.J1·--d ,,..,.,'Jl':ll'in• ••17Іn1:~І' JIJ:lu.J'ilrllal"'JJ·--I' 
lr~(IIJ.L,·П1 .... ' ·-· '8,/N1•JIJl1',.IIНY1MI'~ j.,,.....,...,.,...,1 •. lla8, ,_, , ■ 7·1..,.,7...........,,.1 ■·~1--



І ' І ' І ,' ' ' ' ' ' ' ,' І 3вЄ'ІОJЮ •. . СІJШІІО1-рюа,'. - МОJІООDЇ-' І fЮІйDІІШІІ,.І Ш,,. І . І ,І u. ~ ' І врм,но-

,, ' І • І ' ' ' ' І' 'r І І' ' 'І r 'І - . - 6yJ,o s6o auru ша: ,811,нхu nnuщ,п ,rrpєt:m,JDIQIO I І 11_11М1RОСUJІШ- ,nг курку 

, • • , 

1

• 87~ 8 • /'.,: . ~ , ~гІ1 lf.,,,. - --,--~-,--1 .~ .• ·1UЛ!-8111'~' •· , •. . . XIN,~ 111 ,---:.,,., ... __ 1,.n,18RJf~, ~І~ ~r ,пм:.,,,~~м-іІ! tJeCUDUf 
.... ..;:;\.. • ""' •& .- - ,/'. ~ :rrрн:НІ1СІт'ІІ. n:nuщ:ru МfllD_ya1n~ ICJ'AfOllЄ u 1ua;rtrJr11:mse, ,~-

м:і бiim:І«D і JІUІm:uJ 

3 Оіі
І ,. 

• : 1CIIJDDl,1 .МОJІО№Це 
(:вw-а ва :JIIDliaИIDII), 

---~ 
і&Іі J llllf1 ~ 

1111 :r ~І 1i ~ І.Ь 
&,· ~ 

Оі: І~ Jaii,, :ИJ- -- -- :1111t. --,, І) І J IJ ~ j І~ .J -І І 

..... :Jlliilll! ry- .~ 18- :8;ш Та ІЕ Jjj)y-,~ J. І-:f J І} ~ llllt ~ І~ 
І' ... =--- -- JIIC,_ іІІЕ :,-· І:'С ']!8 іу-

1. 10і: І~ KOJIIO~, .ВВ::~ IJ''"J'':11!~, гоя. 

Та не 1АfІІ8Й1, ІІІ)JІЦАJІЦе:. аж уа 'RI 6:1д1J r., 
2,., Yi:Jpl:, JЙJPII:, .II011OJtll[Q~. CfallJЬ ІИИО Q№ЇpU:, :roa., 

УJ1]КJІІlВLИІЇЮІ ·JJI. рqJРІВ[ЬІ., ОО 'ТІІІ .в:ие ве 1ЮВ1ка. 
.],. УДІ[ВаШІііаІ:, .МОJ.ІОJРІЦе.. J)ll, МЗМЬІ:1 УJІ, ~І rоя.., 

Бо 'ТІІІ .вхrе :не іх Jtiпm~ :а і: ЖЕШПа. жона.. 

4:. УЖС :з двора. ко•о111~і JЙIDlDI ва. ву~ roa. 
І МОІІОАІІЇЇ иа вівчаmt JІеАе :uoиqAJІQІD., 

5" Зашуміп~а. дубро:вовь•;а1:, JКОі: ,св - :l'OJI... 

3ашІа:капа .MWIOJtl(QJl1, ІЮ■: ОІ~а., 

6.. Оі: ие шич;~ •~ :не 6уАе "ІІІ: бщ, гоя., 
Будеш: ІІаПІ •оnовЩ .;8І ;J5Ірабчвк ю.ІібL 

7. ,Qi: ·33JГJltir:, -:, ва. Цntоє 1ceJll)1 IOJJ;~ 

.Ибw. ІІDJІодj. па ВПІ'ІаШІ: ПІUІІІ .маіі: весmо. 

~ 
][],-

~І і 

~ 

1 ~ІІІ 

.QI" 



в_ ,ЗaryJpt ~ - •• ~ 1співапt;~ ro11:, 

О6ьІ Ж3lDl(Q МJІІ ие бІІІИ~ .п:. бJІІ1 ВМІІ!рПІІ-, 

9. Не:~ 1брц ~ в бупmі робвтк,1 ЮJ.І.., 
ПOJ.l!omma ШІе зси~ WМ вучарІПІІ. 

І.О. Та ~еме:. ціuборику~ J п-rоя. 
Цв пе вбаJпm, буіівиіі :вітер RaШJ IOJIIIOO~ 

1L дооре в Стрнмбі. вучарнnr -· ~- СОІЮТІПІІІ:. ШJІ:. 
Ісп: IIJPJlQ' :і rouи :з 1бравд;зов, і ЖСІПJІЦІО ІПІТІІ.., 

12,. ОІі Маріє:, Маріє,,, JАІ[ЬІ: вітер віє,,І rо.и:,., 
Цв ие з mi: ПWІОШШЬІ:. шrо ,св зсвені~ 

13., ОІі: тм, біпа. Марічиво,., ба·~~~, :ma~ 
Ци. 3 ПVІІ' ТОІ~ пn·1~ 'ПІТО nni.......■ !ІІІ"'1іПІІГІ['U? 

. · -.,· м, u.r~11 . r-rrwr-i ... -· .1 ns--•' 

:14.. Не 
1
~ 1,tобрі JDqJtll:, чо;му си: не: ЖеиtО:. m•=-

Хоч.у:ваіітк ''AIJ хюиу.. шrо пасує ІІеНі. 
1,5" Вбм ие 6:ьn1а :qтвопаба,, I!IIJllКJ д~ ІОJІ:, 

А _JII[ ~1~ому п~ ■6111 ва: :ЦВJ.ІІІІІЇаlІа. 
16.. Д\СЮJ)е ТОІІJ ІіР:,ХбоІІПІІ. у· rmro є ма~~ ro-. 

:nOCttJІJІт .му 1біпуг uocriJn,,: JІіІг.аіі. ,ч,ужбо,., спаrи. 
17., 10і: :DОШІІІІВJ ва боІорі 'Тисов ДОJ!.ІУІІІО~ОВ:. ro•,. 

~,,, вебоm1 Маріч::к:0:, .жаJІітJІ за тобо .. 

18,. :ІЬаваи. ~ 16o:rwp11Кf. та. ROl!J JІОАОІО!. ro-. 
ЩУJ-Щ. Т~ ХОІЬ, ие· mу:мв - Я т• CJI не: 6оІО1. 

119~. [~ 1C1omo,,, - r.рква. в 'І'• бпt~еиь0:, :ma,1 
Носи мене :за. ПD'ID'IO~ J]Іе: ]І[]ІВе ІОDІеDЬІGL 

20 .. 'Уііди:~ ркбхо!. ;qo, потоха 'R ,сrавьІ ІОПD 1~=- rо•=-
т -~ -.1.ам: п ва. к:оПІІ •екає .&аІ)""Ва IID)lq~:. 

2L Фаі:в:о -кбе обЦПІJЕ ще: :і повбміІІ3е, rои:11 
Бо1 у· иьоrо ІІІОВОJПІШІ аюро 1СВ :mнчає. 

22,. 1;ца.., ~І :вбм за :•kap• буш не воІDватк,,, rоя,,, 
ВерИJПІСJІ: др ІПП(QЇ та 3 ШІВ СИ: зобраІИ. 

23., Оп.І Jl3.3III зси:евевьІrі треба ПОКОСІПІІ:. ІОJІ:. 

Qбw ,11.;обре· ШlІJІІІОЧХаІІ: ПО JІаза.І .Іq,РІТІL 

24::. В6ьІ ПІ ;qобре :в, піс: :ЩJРІТІІ ІЦ~ :і орmІПІІ рва~ m-=-
1 весеJІі ,_ ПОІаJІрІ: співzПІ:. 



.2.5:. Цк :вс~ фаіІна рІІІб~ ,за. мнов, са: журиn~:, m•:, 
Ііо IGlre 38. СІПОТСЬІП :mрн: берут' в.я: 1-

.2,6. Та 16or;JSLii ,а вrа хасарвя в, Свrоті зар!В31Щ., rоя. 
Не ~ мапt вер~овина.:а пуд :mm зап.пакаJІїL•· 

.21~ І :вrа ТемDІІфІ CJIIIUl'CWCI! 6оQрй ся posuana.,, :~, 
Не ~;ц;иа ІtJІІІ:а • u' мурах. :за. віру crpwІJ.GL ~ 

28 Оіі ,.... м· ""' LІ~.,n •~ · • . · • IIfЦJ. па ораву та 11 38. JL•:JnJr~IIIIJ':, І ,roa:1, 
Ба. ко, меві па .Мораві. упq,е: rорочку. 

.2,9~. Мораво'ІІD., Морав~ JІІа-СЬ, м. ие tL.ІОІа:, roa., 
:Бо~ тн: ОІ~ .МоравІІЦ~ ні:к.ому:ве 1СІПІJІ3.. 

30. &аі Сиrот-:Марамориш 16оцаіі ,заJІОІІJПСИ., гоя.. 

Як вс має: ІJІопець 
1
Awri --, 1боцаі: не :lflJ?OllPIIIOL 

3,1. 10іі .mобІІВ JІ 1ЮІІЧІІВопьку. а д;івч:ива. м:еи~ m• .• 
Спрі №8(ЬІ[J ве: :х:ОІ11ПІ J1Ull2l1I за ме.вс. 

32. 10іі п:аве: МасарІІІJ., "п ІОІ 1ltOВOJIIIIIJ~ :roa:1, ·
Хочу КDIJ удо3ИіПІІ :іі: CIIOD 16UИІ!ВJІ!Вf-

33., Хочу ■3ШПІІ,,. JII[ 'та:ІІ мап1 ,з :mmьo11: пmпшає., rоя,., 

Цк ~е· мене :мо• ~ ЦІІ ,з 1JQJJl1ЬDI: rJ]Ul!Є. 

:И., Оіі до1q; пце, :і •~~1 ryAe - па~ 1СJІІІ3ЬІЮ,, rоя:.., 
'!І~ йr,• U ~ • ~n 1бо -q-.-:; -· ,і/:.__,,~1- ;--·-
........., ... ~...,.:, JJlllT.A.UifYl8,t"~W'J1 C''""'"'8LJI. UJ.I.И,;;IIIIU\JI. 

У: 
_,,_..с: г. .. , ~ , ... , роб . 315:.. :ие JІ.uu1, .1opn. uа-ц. ryx: . ІПІІ mmтo •. rои:. 

]61.mи: чеn1:. rож .мад,ІрІІ. првііоuш: imJtl8JIDППiL 

36., .МОСП.: ва ТІІСі :і иа Ріці. иепоJРІ зорВ81ОІ,, rоя:.., 

За вrу IIIIW/AJ~ mro1 ВДЇИИІJІ - бо~: а: .зарани., 

3,1~ 10іі ЧJІJІ: ro курповця :вовц; аиом •~ :ro.a:! 
10m 'mro 1СІІрРХNІапа1 шrо 16ере: МаріІо1. 

·• у· R:JIIRП.I.:25,._ 26 ~ DfO цісара.кі'•~• -..:п . .q,пюЇ свіm--
воі: ~ ··т.п: CDIO. JII J"DOIIJJDIPlliii ІІЇсвЇ •JІк JIII .Dpюiuuta кара. РJЕОВ3П(~., 

·.й у· 1904 n 191.3,-:14: росп:. у·:.. 1Cwri:r~:М.rpaмopou: ВQID1JJDIOI: ·СJ№ІІЇ п:роца:в: 

ВQ :-1с.. Ьа. 'П. 1i ■i11i■■ orx: ci.D 3апрппп ,за :пере:оА № ЩJ8ІІОDІП~ пе 
ВОІDІ бу.п:SІСJІРОЮ:і иа:прафоваві:ра:к81:D;архімавАрІпОМJ AJma:iEМJ (!Каба-· 
.D8011). 

~ На. ІІОЧПІ[J' :хх ст~ запршпці :вві•;JРІПІ!!UІ в AJlepu:_f Іі Кава.ку :ва заро-· 
біnІ. а DрІІ МасаршшІІіі -· на ]РОбопt •~ ·•1111Ьах• 1(8апах)1 за MopaвuD, 1(Мораву)1 
і:~lІ!Ї ва.~ Євpom,::•6rJп.rilo'12imm крпІІІL"ІОІІJ:в:ЦІІІ~ 1СІІО83. •:на 

мораву·. ·:а.....,..,- озвачпnJ., paJl)lle 1Ч.J.ІОІІІJ,,, ІІЇЖ вuасве l\lopaвi.n 



l(Ш~UJ - каз,армл; хатуна - ,COJIOQm; буш - tітькrе; 306pomu-
CJl - · иа; · INDUPl41'1' - ,аіт; · ~ , 1 ціv.борu,с - .mo-
·ВtlJ111Ш; ІСОJІи6а - шши,ш;· .! · ·. - Н438Q JUID1 nDJWН1lНQ.;llll 

нл За · . тті; anromwrш. - стереzти; ттrан -~ жек-
~ • j ' :-• ·, ' !ІІІ І ~ ' ' • • , ! -СШ.'°8''13' '1,1, ,ar; 5УР,а MF1i'1fif'llf'V"rlm П ОВЄ'ІОІ ЖDfm, , 0080JПІJШ .., 

JІ~!СШШХ L - ~m · ·:~ .в atJШm JUaii 
... . з 1919 р~ no 1939 р.; :mmr - ШJтім; 16ачі -

дJfOЬlw;· хоманіштм - ХОМ)'Ніст·u; 6ошай ся зарвш,к -· в DUIJIЄXmi 
прох:..uття; aqюnum - сирота. 

.. ~ 

4. Oir: ,бубен ~є 
(-.еваsJDИІІІПІІІІ) 

t,j , І ' l 'f :,, r і ІГ !Р1і г р !t ~ -01 г· 
Ой fіаІЄє... оі оаrо"є.. а JГJ- -- Іі:ІіІ 

!І 1j!~. ' r ~ F Ір J ), J [р r ІР г 
IE81ff ~ ·--~ liD- -- 11:В:- ВіІИ ;;JD :a:it- IEII--U 

L Ой бvбеи б~~ ой 6v6ев б~~ ill rvD2YU І)?JІУІ;. 
,,,. .,, - ,} ~ ,І' 

Вже ХОJІОДЬІХ по:вінчанкх JlJ) жсmпа ведут . 
. .......__~- з ~ іі иох ·vвппr~ ва.~ 

~· ' ~-----,............,,.,...,,..~ -
Вже ве.пvт ~ ио11оп-оrо ~.f""'ИV' ІІОJІО1ППІV" = . .., H;,uo А -у----,1 м,--·-.....,,. 

3... Староста цд;~ ПерQ lleR~ стрічиьп: приrощає: 

-за ·· ввя• у посарЧИІ JdНЩрМ иапиває... 
4" Мов:од;и:ця у :вінsови, жеmп: у хрмсавІІІ~ 

ДррtаоІ - .. ., 3а ИІОІИ ЦJТ із друж6nпL 
5.. ,Дружба ще й х:урагов. несе в ІІПООШЧІПGDО(,, 

А свапrк:ь1 •о коподосо - хв:ьппі :з РJ1ПВІІПМ)L. 

6" 3aryJ(II вак, ГY.Dat10[1[V',. ваші хоиом:w:йк:w: 
Най собі ПОГ'УИJІЕМе ~о бівоі ДИJІНІ(ЬL ... ' 

7. f JJGUC ryJte. СІІМЧІО11 веяе. П~ ~ ЙІіраПІ:. 
~Ь ие приіАеm: - :возьху :tpy1 r~ буаеm 6аиоваt11.. 

, JІ .. 



8. Па~, Парасх~ за !IПJDI ro6i 'ПDЕХО, 
Ци не за ·ТІDІ леrіmпюм, шm жм:ве· за .а:рк:ои~ 

9. E~rei:. ци .я бнв пе в:еrіньl rрп 161Ь1Ло казаnе 
До півночі - за ,tів:иІtrЩ, ,д;о ПОІІJДJUІ - cmtl'И. 

10.. У :моєї ми11еиькоі хаJІЬОІІаИі 
Самі ШІ ся вдопираDУ,, JII( :іду ~о иеі 

11. Я ВОJПІО воч:оватв :в побІЬІ па драбнві:, 
ЯІ у 'Тебе:. хо.в :мaVJto, ва 6iJryii :пср][НL 

12... Ой леrіва ласrовочп, над Т исов упав~ 
ЛІоб:и:,-~а ня файна дj1вх:а1:. т.а вже ПepecraiGL 

13·. 3ащ:~::::~:":~- сои:овеііІm в:авесві Н;а ВІПОВЇ' 

.,/1' ···--- !~о ЮІ вичур. )OL~ l::OJIJI[ .11 ПІ ,сви:с:иу.. 

14. Оіі ~ ка.ж~ -- ой ф лубов~ 
,.._ r·~. ізрубаю1, : ! ' . • иа Воиов~. 

у , - потече :водиця~ 

Ко ,;tівх·а 6:ьLп. моя - І'епер :МОІІОДJЩJL 

16.. Е-rей:. -біпа Lпmmo. ~ _.ILJI! .. ,J .....---.. 

Твоя .катв п~ mто )ІІІ ПІ не ДL"П-

17... Не бу;му • йти на r.шці,, 6о бокпвчі рвутса. 
В нашум cew11i юрю ДЇ:ВІЬІ із меве: сміІотСJL 

18. Чnru-,v" Jl'Ї1;1;.--n , гонор, -_ ІШСJІ:, ЧОКУ' так .rор--'1"'ЄШ!' 
,D.1!111{8_ ]'~ -~ ,,, - ' "d' 

На ві,1Рху 1Dt10 ваііJ(у, а ThI побаиуЕІІL 
19. 'Та JІ 1 

• ... • - в паяовиву зелену:. ~"JСИУ-

Не .п)ДІІВ бw в до неі~ JІХ 6111 не ·Озеиа.. 
20" Е-г~. што .я: иав за Ю.Вку: On:mp Олену~ 

ДаваJЖа ми сорочииу раз, ва ·f!l' ЗОJІену.. 
21" По:&е;;П'JІ бott!op-ІПа "Уа n,щ.1r :ва ф11VПРfП;.. . -,,,, ,, .,,,, .,_ .,~r-

Всі хово,n дівкw: храсиі,. версиwх -- 1&..1)3СІІТ пупер" 

22" По'АР;ІУJІ боК!ор--IНlif'~ П'tщУ ва .загатv:,--. __.,..,..,..,. ~ .., .,,, ,іІ', :І 

Маю .mобху файно вбрану~ хоть, і вeбora:IJt 

23. Бокораш 1бохора вед~ РJJІОІІ направ,..я:є.. 
Ко.~о Тисw :його ЛІОО:ка ХУСІОЧІов :маха-є. ,, 

• У п,рп: JRвmiIO :ВО.овоm (тепер : .. · ·- і в іюпих rорп: пів:mчооm 

~tapa.opoJDa аерпвп ,PiDI:., Trpe6,'1ini ТІІСІІ ·та :проУ8Ю8І ,сьою, хх 1СТО-

мn:JІ ППІВИО 1ПJА1!11Rn,~:ЖЯ- ВІПИ~-з:ісі.в.. Се;пвв- ва:ЙVL'"ПІСЯ ва 1rllnlninтr и:а, сезо• 
~~ ~ r--- ~ 

RІПW'ЬІ[І[]І (В бупm).. 



24m ЛJоб:ко~ ЖДИ: кеие,.. небоrо, Ї Боrу МОJПІСЯ: 
В6к uоровЬDІ веJ~rrвся і з т.обов ЗЬППІІОІ. 

2,5.. Ой u,:уп:і,. ~"1:ОJРІЦе. JПІ .ryдa.l(R l'J1A.fl· 
Та ве кJХаіі, мoDD~ аж усе ·тах ЬJ"Ау 1·~ 

26" Ні вошв..--у~ иі вок: сирота ие· :має -
ХарІІТИ~ · :.: всьо 1• • зває... 

2.7. В боrаrої є ХVАоба. є ЧІІХ св: ХІ!аJУІПІІ. ... 
щ 

- , ,,,,,, , 
е: • парапи:о n:риораткс-. ииш: ьм ве рооІІlТИ... 

28" Уrои:ос:ив верховИВЦІ[ІІ пап Горrі на зиави:: 
,.:1Q1JПJ~~rиa1 в Га,,,jцію I ох на М:ОСІGL"'ІЯ" 

29~ Леrі.нь ~ сіно ІОСВВ 'f Карачув:овкць... 
Як І'О ИЗJ"L;,И лeriJo:Іt~I ·СХОШІІІ ,добро:вопець. 

30. Зиав ;ппп :кос:ит:н: й орати:, не .звав воі:овати -
На Дv:к.'1ПІСЬКVВ ПР11РПmІяі _м:усів. іаоиати... 

# ~ -r--r-- # 

31" ОlР[ЬІ L~ОПЦЇ-вqшJвивці В fopriи ОІJЖІІіОІ~ 
А .. --у- •ООJРОвои:ьцвх ва ,Душ •СПОЧИDJІ... 

.. Ой.. ,1 аш, моя JaULU, аж ие бJJ(J про ~ 

Бо в леrіиь весе..-жевьПІі]1 JII{ ва весяі DDDL 

33.. · пу:іду до .mобочпІ" 11 чjжмах, потропочу. 

ие м:ю.а обці;Іує - я яі6и: і: не хочу. 

34" }Jеие таха фаііва ~, як: rуоочка ~, 
Тав:: RВ своч:и ~~оваJІа,. хаио яв: ие :ізіиа. 

35" Чия :хu·жа-,сохом:.JІІІ:U .;цавно не ,біJІева! 

Oro roro -~ ппо бере Оиеиу.:•• 

ИU:JftOPL ntL~ ·-~ аuшzон:.-а;· .,j,иyikp - 3ШdmQ; 8ЄрС
Шl - • пуіJер - rryiJpt,; ООJСОНІtЇ' -~ ~ -· чо6оти; 
tіа.новати ·- .жа.,~.ти;· 3О1ІеНВ - tш~атSІІЄН4 18 зolfi; ~ - птл
шох; xtqш:mu - :mpwшmtu в ч.а.а,юті і: · .... · ·._. Jl43V - dнокосн:і 

ООІUJНа..їІ піо ZOjJd.XU; ут;tОСШІ JШ знаюr - о~гаЮС1Ю (npo мо6vrізаціюj.. 

*npo • -з: W~•- ;,,.-: . · · 'Іfеськr ;terUD П дJLllD ~ ІІ2Пр18ІС Ін111 ШC,,llfIOIOIIIL д:fL:~ пе-

реправа - ~• нак:ор:юві .хіж Пmп.JQеІО·П Оюваччивоn 
~V ~ "'~ и 34і * .n.fR~ Jl[Oaiuu.1 № осrаввп: .., ... Y"'"f'' J' СПJВіІІІJСІЖ . ,и ,r:!t CUJiJII ~ JІІ[Щ,О же-

~ 'Т - ~ № s ,;;,, ·-""""8JIJ:.-- .. , 
mп: 1u:, • CllpO"IOIIL tOJll ве VJ J~o !І2П[2ИНJ[ за IIICllelJ) .• ьо ~ з вm:ч.аии.в 

~ПОІ ,10 роюош )1(1,1':qf;OL 



Бокор · • ~1 

- ,vrim зі ~ ЇШJ'• · ·ИШ (,vw-
mozmшm:u) ,буJю· ,іJово;и J1'13U1Ш84.НОІО 0IJ1'UID101 (оив. ОІІОІJіоанюr 

341t11Jml1.mcкozo· пш:ьмен,,ш.1rа 01. ... -,,~~~ - · розбшша~ 
• ,ію .,,,. . ·.ини зa,r,;ipna,ma.,:mzo· . ·СНІUСQ Й - БташuІ 

ьокораші'-с.13). С&,лв ;. ~ . 6окортши,ш трно - , ~ .1 ,фі;и,мі 
h.2'U1fll~. ка-·невірнUЦJl~, .зкато.:му .У 1933 р. в OJW.;11JЩJ(X ,с... - за· 
.скешw~•· :м І , · Торт.і .їL,1. - JJЄZЄНІІt Уюрщин:"2 в сюшоі якої 

~ .3тшрnшпт.tІ 3 1939 р" IW' 1'944 р .. , 

5. Вцопри, ІGІІПІО, віску 
, ______ В ._..,._......, ІВ, .......... _ж ІПІ'ІІУА88• ІІОJІО~~ 
1\:88-•------ ·~-·-~-r- --r-.ni -r---n- АИ-А:І 

'"'і J J : 
~ .. 

8:D- пра, ІІІВІ- 11) 

4"' ~ ~- І~ 
всr- іі:У~ --

l.. в.опри, мaxJIOJ ma_-y -
~е сьm неві,-· ....... ,.,. 

2. 3амкив::. шххо. ШIJtY:. 
,11' 

Бо вед;е сьm свацу. ) 
"· ,І 

3... Жениха poJUШ;a 

Не сп;ала до рана. 

5. До рана ие спаJІ~ 

Все ,собі г.ада,"13: (2) 
6. Ба. вх:у вевіщу 

ІІJ 
Х':-· 

3: 
Jlie 

Пр~ еми в ХІJDІСКУ .. (2), 
7. с ' ЧУЖі JПO,ot: 

,#і 

Што із иеі бJild ·(2) 
8" rа3д;ьІИJІ ~,~, 

Ци жова верJІ№,а! ,(2) 
9" Цв всrаие уранці:) 

Цв •оmдит хам:ціl (2) 

<±±З ~ ; J fJ r __,, 

~- 8Je,;- ж СІІ1И .... 
~ ~ J 11~ J, ,....._,,. 

~ 11311:- fliar- ~~ 

!і\: 

!1111 
І, 



10" Наша МОJІОАJЩЯ 
·Фа.і:иа, J[I[ и:оскця:. 

11. При ВСВІJЇ роботі 
Весежа,, JП( ПОПL (2) 

12. Жеmповм crapi 
По-радjL(2) 

IJ. ВінчаиьІх вi:run' 
І бJІаrоОІОМВІОТ .. ( 

14. НІІХ 3 JІО:І:О:n;нцив, 

Й rocri вже в СВЇППІЦІL (2) 

15" Мои:о;пі .з •кv:махи 
' ... 

UJDI за сrопами (2) 
16. !І!ІІІ~--,бw іі: ,, ' СUІВ:Р 

Свашох запросюоL. (2) 
Ії~ А.1, .• ~~скраю 

На rусшп:. іrрают~ 

18. На rуслах іrрают.~ 
Моводнrх UЇТаJОУ~. (2)1 

f :l-zi tJStI:hai з RDВторєнням). 

Ліаш - старови.ЮІЇ tюроІІЩ 3ЮJЮhєні 3 яіща,шх: жердин 

У ц;ю;мJ JШ.mпiюt.i 6ршІи УІfВСІRЬ оі}ружені жін.ІШ (не ВООSUці) з 

роди.ни мо~1ІОООZО" 

IJ } t 
::Jl!l1,- 6и- .JІВ_ 

,;.: IJ ,. 1 1111 

Jla- -- :вr 'і ІІІD-- :во- .;5- ]IIJ7 о- _.. ai ;;81:- -- :J\111_ 



1. Проmши-сьме· моJІОДНЦ]D. проШІ.ПИ, проШІJ-пL 

Лв:шІL"DІ і ЖеиJПОЮІ~ о6111 CJI .mо6ив:и. 

2. Лише обw а JПDби,~. вбя св честоВЗJПІ:. 

Вбн: 1ПОіПUои:, JІІ 1wсичо~ ПОВНУ ПіІЖУ М31ПL ,.,.,... .. ,_.... ,11' ,І' 

3!. ІІииа &. св паJІевочка,, .п: бw 61JlЛa ,CL~ 

Як: 6111 па вас IIOIOIOIIILD МWІОДИНЬІtІаІХ )13)1][;3 

4. llmla бw св п:аиеиочка, ШІПО іба ся :й вивц, 
Як:&. ва вас ПОКJІОИІLП ІІОJІОJ(ЬП. ]РОАJІШІ... 

5" Не ва вm мм СІОЮJІ приіі:пmи. вбн їстк та mnrи=
Ai: М:WІОJРЦ: і pDAJIИf вбн роавесеw"ПІ'ПL 

161
• Н~"'ІеІО 3 ВсuпввадоХуста, і: .~О ТІІСЬL 

Чоrо :ШІа•ап~ мов:оАІІQе?. ПоJШІаІІ .собі ппо:... 
.,,, п ~·nrv,Ё,',.- . .. ... 
.1" опвач 'ІИD),, ІЮЛЦ,vrце., у '-D.IJll, ~ ШІІІрШЦї ·· ~· 

Бо вже ,аоро УІІ fЮQІИШ" што ма:і і~обре J[івці 

8. з. моJЮДІ(Ці :вЇВОІС .з~ l(JJJ3IOB, розшюпL 

Уже час вам розн:іт:ІІся. - 1rоrутн: запіmL 

9. Треті :коrуrм ~' В, дворі засірt110.. 
Ще упЄХе •на хоІІJІІП•,. в6к ступаrи СІПJІО_ 

•• lliQ :ювrць весіш жешп: зв:іма·• з ІfОJЮВІ[ .~оі весіШІЬИІІіі 11ерюІПІіt 
ВПІОІ[ Ї ПО8.И3JВU іі: бів:у· ._..Х)С,.,.,_· -1ІІН ............... ). У roi: ca.VJIR 1ПС 3-4. ІІDїІЩі 11ПВDІ роз!ІІDПІІ1-

Ів: qparoв :ізі коропnоtJGrПаВВJОІ ва~ ІШ~ пісні 5·:: 

1. В1ІЕ ІJРаП1В JDfJllj {своє ~:DІJ'1IDIUJ· 
На сва;в.6і _))Rю,;prlX (і JІСП :00,rпDIUJ 

3. ~'1JI і ЗІІІІіІВLDІ~ (ввв СІ JliDOOS111DІJ(Z}m 

4l Як іроюп;nu·ки (та іі ~ 
5и lle ~ ;мо;J:~ (за ~'1JІеІІІіПІ IURJQ)M) 
6. ~е:·тооі ., ·~ (3 ПJODI 1В);ІО:віюи} 



11. 1

. н:ЦІОВАЛЬН:І с:пІВАН:ки: 

IIIJ' D.-- ·•· -
1. ІИ:::-JіорRІІЦЬКІ. ІОJІОМ:■І ■ К ■ 

i~ І i. ! І~ 11t ! f І ~- i ~.І Іf і р :f "1 
11:.,; 

Оіі. :lp]E-.:Jf • &у- ~ ,.11;8-- R Е2 ~ ~ !il!lr- ~!І! 

i~111~1 ж !!IIJ : Ji -, ! І~ J: ІІt. ~ і! ~: 
,, 

fЁ it 
ІR.,;:· ,.., ~•І 

11ю-- f'OG,)80-- ю --- ::ІІСІІІІІ,,--~ .. JDi!I- ~ ІІе 8Dt- --
L Ой ПІИПІV .в юr.кеяика. иа. roиeиwcv· НІІІХУ (гой). -r~z ,, .,,." ,,,, 

Чого-сь, моrо JОDІеиь]І[оrо І]Іа.ВИеи:ьm ие ВІЦІО (гоіі)1. 

2" JDt своrо : е,.1п:ха ДОDрЦАf:. 1'0:прц;J; 

ТоЦЬІ ,свому МILiї:~ONJ ва кmrіиа СЯЦJt 

1. Оі :пряЮІСИ, IJ]l'eJIJD[f:!> ,бQJ;a 6111: 'ПІ Dp&i""GL 

Не раз мені ~м біиа ру 1чк:а в'па. 

4" Ой при:JІа я .собі! прJІJІІ~ веретев:о ВІІаJ"ІО.. 

Юра 3ЮІВ і ПОМ.В МJIJ вби-м ГО, ЦІОJІОва."Jа.. 

5" ПоЦ10-1:уіі :ня в, обі ~ бі..п:ва Оиеи~ 

ЯІ 11ене· ие ПОЦ)D]ІJЄПІ - зва:ІІJІD :веретено.. 

6" Ой гопай, Марі.Іn-. rопай" rопаі: в:ОJІо :мене~ 

Бо юmеся гопавічІ~ .ИІ пуід;еш .за кеве. 

Ой rопаі:, :цЬІборашк~ ще іі иоrаJОІ ,~. 
А ва моrо ІІІDІсньх_оrо OЧJDl[a не луп:каіі 

8" Та я ,собі задр · • , да11е заспіваю: 

Чом ;n,;o :мене: ве 3а.ХОRИШ:. ІОІВЇJm:ЬІі: 
9" Ой вerimo Мижµ~ ;rerimo · ., ~ 

Ци п.І хеие· ПОЦІD]ІОВЗВ, qи: lІИІІІ ми: ОІ чул~ 

10" Стоп ·1 x.o;io мура, а JI К:WІО ИЬОІО" 

ЯІЬПі ото Юра. фаі:и:ьпі, пушпа. бв-:и за в:ьоrо. 

~ 
:R1IL 

JI ~:І 
ПІL 



1L По•~~ T11cv •асrо:вочка :ВОСОІЮ .Dira.-.a.. ~ І 

Toro IllL-п~ впо-:м mоб~ 
1

1
• , • зч:аJ"'ІОВаВа.., 

12. Та .я тоrо Васи.11ечк:а ~ .1ІІООвJ1а.. 
Чорт ro вжеиив ва 1бог.пуіі. Гута бw ї :вбв;-в. 

13. Оіі: $І.Й ня,. ма,ІІІЮ, ,nої· п.я за тоrо ~. 
Аж ми rроши ие заробит;. .и: заробто апа._ 

14... :К~-,:о roro m1ота ааву;. шrо IПDб:tto rородвт. 

Маю· йому J!ІОІЮрІІТІІ: чом: ДО НJІ ие ХОJРІТ. 

IS.~ Т:вa:DJt); Івав:ку~ lrJDИ. ми топаИJО,І· 

~.·~.за. иевісrк:vv rвоєі :мах:к.м_ 0 J1A1 ~.,, 
16... ·Оіі и:ожо roro ШІота nл~rn ~~ 

Де з. JПDбочком 1вечерочхом :ми •СJІ ЦІWІО:ваJІИ. 

17.. E.-:rei: свіm:, :місвчев:ьву і .sсва зорвич:ко. 
Як: :бьІ ішов д;о 11еие JПОО:ко - вбw. ІІУ' 6ьь110 ВІІДІО. 

18_ Як: пуііJ(у па ВШІОВІІВJ,. так ,собі поопк:у" 
Jho6tro вуці ~~,=-- а в :ii:oro ввжv~ 

# ---·-r~--:11 ~ 

:19. JЬобіко вуці ~п=etr.n.'1€ і жене :в .,;ОJІІІВf -
Ніб111 мене і не ІЩД]П:, а .а за вим: .rиву" 

20. Та я -: .заспіваІQ,, PJlGUIII поплещу~ 
ПоШОІаІО в обов:очок:. :ци шобк:о ие Це ще? 

21. Оіі PfUXИ JI ПOlli'leЩf і тросву перстами. 

Любюr. што з JПDбови 1

~.:· 
1Р JІІtа межи иаки! *~ ~1~ 

22. Гопай Шnи І~f:арічин~ д;окі ве: JХИЯИеm. 
Не до rопаяя тв буде~ .п. вевісrк:ов ставеm. 

(Закіат, ._ кожноzо 2-zo·psIOlaJ. та · ть •увшш:нця• і 

~ -= •о-ой :щіоі-рюі ~ Щ1 -ріді ~ zoйJ 

ц~,ь - и;а,; Ч4i108Q:rmt - п~ -06N11.I008ilmu; 

гута - COНJllOUl1i J IQUILf"dflJШ: ·- шрдий; mmumп.: -череви:,а,; 000-
JWК - віква 



8. Оіі 3UJ'11P:. ~ЧJІХЬІ' 
(ао ув.меа-.:• І) 

()і :и- ~ ш iry- l8:- ЧІІІ- ~ --- --· во- l'Q, 1!2llt- ]8)_ 

Ой 3ііlГЦП;, ~,. :ввиваиоrо ''І3НЦІО" 
,І. ,., "' 

Кивчте ,собі, :п:опцL аіво~ а я ІОІІІЧ}f Лицю" 

2.. ·Оі: заrуцп:J -;t ;~еrіиюІ-бетярам:. 
Бо вже croяr :к:оло- lli~ora ЮJ[!ОЧПїІ: за.шорок... 

3,.. fy,t;aк rу.пе, СИЬІЧІО~ веяе: ПОЛЬ, 1::12~ .. L•-.1"..,.. іrрати_ 

~Ь не првіЬІ;еm: - возь,.,- J!llpy1 у. ~ бав:овати., 
4. Я ~арп..~ ~ и ~fаріІов, кр·уч.у. 

Динь 161.t: У~. JOma. побив, як: св з п:.6ов И'fЧУ" 
::... E-rei:, і... • не дів.._ Маріка-:~ 

ІІапзаJІаприііти іж moi:, самаЮІq)і 38ІКJІа. 
6 ,:,- - - . . . ., . 

... У ИОЄl NJИJІевьІЮІ маJІЬОІ!ІаШ цверІ. 

CL"d:i 1ПІ ся а~оnхрают~ _.._ цу Jt;O веі 

Ци ТЬІ ·уим:вш]І MOJI МJIJI~ .JII МЬІ CJI JПОбиии,, 

f.opi сс,:ок,, ДО1П. ~,ом: V парі ХОАJШИ. 
~ ~ І ~ 

8... А тепер1 м:н із. тобою - ие пара, ие пара. 

Бо тк за ці:ибора. · 1 моrо vже: ся~ 
' . .,,, ,11. 

9" E-rei:, ци я ·бьm ие JІеrінь! Гріх б:ьп:о :казати: 
Цо півночі - за ,ЮВПМИ. до ПО!ПJ1[ЯЯ - cпarJL 

101& 3ахvка1Іа 303J1І]ІЦЯ, сі.па иа ~, .• :1: 
,ІІІ "" ~ 

2 .,.;111rrw1r ]1[0 D1 В~_ IOL-11~. 16о ХІІ ПО •о11і'УП ~J -.-. "'"J' Jt"-:1' А r----

Сяду-собі в,а І(ОНJІ:Іа~ ва Сюрц ва СІDрцІ 

Пqjр[Ви~ м:оя )mjU, JІХ я :маширюю" 

12. Оіі ronaii, А{ .. о,, riomLВ JЮ.по мене, 

Бо минес11 rопан:ічхо~ ЯІ n.J~em за иеие.. 



13'. &ши:ио - файне •сево. в~ ие • юrі.. 
В Веmп:вні тШдівкм.. якна..~ваві 

14:.. KWDІ ВJІЧ!Р вечорі~ ч~ в се.110 :іде. 
Яв: ИJІ ~П ПОЦІШJЄ., Л:ИЧХО МИ ВДІІWІО~~ 

15. Мо• ІОІ.Па 6ь'1JDDIDa ІDДІПІа по п~ 
В хмодочq-- JID]DJ3Jl3. 1COJP01111Вf 110n 

16. Та и ~___,,., в nоа:оив-яv зевсиv,, зеиеиv;, ,,/. 
І --.,, ,11' "' 

не, ІОЯJІВ бн: • JCO, неі. JП( ,6111 ве Олена. 
1Z Чо:м п:ища.па :ве пвщаяа:r, 'l']PJlili5eтa ве ~ 

Бо вучаря ие є JІDМа - по ropax ка~ЕІдJ:m:. 
18.. На ІІОСОКJ'Й поDОШШі вта, :вуці пас~ 

В ие,dJпо ііо:иу )ОDJен:ьп- принесе.. 

19. Оі иeriJia ласто~ ваJІ: Т11сов уваи:~ 
llіоби:па m1 фа.іна дjв:а_. 1та вже Переста.mL 

20... .ЯК W'11:::anJD раз,,· v ~ - по11~е· :ВО13VП~ ,,І~, "" 14.,:J'ua. ~'81:Ji 

Котра .ю.вха 6:ьJJІа моя - -rепер, мonoДJЩJL 

2L E-reii, бьu бVDІВІШо, 6iJuma, 6uuпsa, 
Твоя м.апt' побаВ?~ што ми DІ ие .A2JGL. 

,ІІІ 

22. Не~.,,,' · . .я ЙПІ иа ~uщ бо бок:ончі 'РВVУСЯ .... ,ІА}' ---~]; . .,,;; ]! 

В иаm:і:м: сеп:і rорді •к:ьt із :м:ене СМЇJОУОL 

23. Чо:и-у;. дівко,. rоиоришся1 чоку тах: rop .... ','·, rw;;;;,.ш:? 
На ~ mo6кv : . 1 

- 1 а УЬІ п~~~,., І • ~,~ 

За-.иоро;и -,р~м; ' - . :,, бтшw,і' - ~хи; 

віоік - чуж.ї и;ш; принєсти мирш,ою; - принєат,. щось• із rар,ав і 

чuстого, 100JUY" ,,, 



Іі І ~ з 
~ 

Ой" D-

j~ ~ 
L 

'і! 

9. Оіі: ·311.rJJ1'11:t l'fNl'IЄ 
{11p1csOJJe1111J1 ~ puutaRJVI І) 

~ з іІ! ~ ~ ~ ~І 

!У- 2UI І'!';_ -- ~ ... 

!ІІ!~ ~ І; І~ 

І~ ~ 

-- I]r-

~ І~ ~ 
;ul ІІС- бе- ра- .е_ lid за- Jr)'.11-- ІОВ, 

і&~! 1:1 ~ І). : 11,1~ 11· J J !! J І 
IL· - '7# 

JE- г=.- - JIO- Бер- ~ -- ві_ 

і& ~: f '1 І! J І ) 1 .!+ ) І 
-.;: • 

,:Іа- ШІІ1L =-- EiL ;;вв... ;;а- 11311.., ,.... ВІ.. ~ 

& i, J1 1:1 : ]. j J 1 fi 11 ..,,. .. ~ 
...-- ВІ.. Ja:- -- .:Іі!!ІВL. JIIII.. ;;11111[., JJalllL, 3111[_ 

Оіі: .заrули:t. ~ач~ загу;№,, веборач:е. 

Най · -. r леrіві по цівуіі ВержоіВИВі (2. р.) 

s,J[_,,1!11 ..... '·•-d•ia. Дана-:~ :NШ--
2_ , , . ОUІЙІ'е, ~ гусе,п.ІЬІ JІВОРОві, 

Най ·собі пота:нц:юю-r~. :нуж:ки шуnіічи:кові (2 р~}. ПpuatitJ~ 
3,.. В прік:у хиопці .cra.;.'"JИ. JР()к: в, дру~ ) .. :за.яJПС: 

·mвЮІІ. в І І[ру11ЇТОІ2 дале вліво вбериіrси; 

Мн :крри:хеа: ~ ·тож ся вбервем:е ■право .. •· Приспів.. 
4. Марі.ко. •абра ~будь: ти за мене не .3301~ 

Бо JІІ за н.и забу.цеш - ніrда м:оа: ие ~еш (2 p.J. Пр~,.L-пів" 
5" Оі: Маріхо біиеиь~ ·губи ·твоя "І'овеиьха_ 

Набре:ха.""Іа на хене]! аж• ХQЦИ:В 110 тебе (2 р.) .. Приmів. 
6" Оі: загу;рt:~. ·· ~ :а ·ТЬІ співаіі. Jdтва:ч:~ 

Не rn:iвam за гуоrьока - сиди: ва печи :в:ома р..)., Приспі8" 

ІіІ 



Ї. О:і RЇВЧІІВО1 6іюJва. З DDI ТЬІ СИОЧВ ry_aI,"1~ 

Гушmа-к саха з собов - .~ІІ пpllЙJlem:. ,бу,цу· з rобов р.) .. 

Пр,ютів. 

8. Оі М~ ЛJО6по 1'И11 IJUJUU mбі JIOl"f'ПI:. 

Як Iory,r• запіє - всrаваі: ropi, 1аріє р.). Іlршпіа. 

9" Оі арік:о, mоби :ЮІ - бу,Іеm хоя rазю:,шя:. 

~- левєш: варІІПІ:) :н:а порозі сту;uпи {2 р .. ) ... Приспів.. 
10. )і.іарічиво. mro 'ТОТО, што ти личхо .побК'І'О! 

М:аUJКа :ioro по6ИJІ~ за што-м: ююпці JDD6JL,:a (2 р .. ). Прш-rrів. 

- асркrш.;п,; qai - аqптJШ;. 3WПНІї. ·- взяти: sсередину; ;JЄ

веш. - :ЮШJШ; OЇL'lf; тож: - nотік.. 

1laarw увшшнець НQ3UВШО:frІЬ, хр,,-чених твп~ ОСІ:ЇRЬJаІ йоzо 
.• , - ... -

10Cfl0lJ:Ю! ,~ maar · .нuи:JІ а1О1Ш:mку ~ ,ю,mм о-
риа,.м.11-. ·. . ,шріка -· ІUJїЮ .з· 1івох nвр, &еJІШШ карі,ш - КОJІО 3 бі;п,.
шої а:іиьmсті шtр .. , 

10. ·пища•q..:о -рова 
(1'0-2) 

j:\J 
ІІІ: .:ВВ - :а..., 11111- .... ~ 311 -~ ~ ВЕ'!L _,]}- IO!iL 

1. Пюца=1:оч:хо яворова :ва 1АJВЗВІ1д~tІІ!ТЬ .д;іро~ 

Не n.в 6:и-и ·rв~ mrщапоч:ш. за лвава,дц·а:ть rд;івоL 

2... Та• собі заспівав1 ще іі запищаваю:: 

Не є лігmпwх ,співаноч:о~ JПt. у на.шум: :краю" 



3" Ой заІfl{П. rусе,"ПІІ:ЬІ,. ще таmщь крученні:.. 

І(;'lВЧТе собі:t ХJІопці •. дівок,, я :юmч:у Ов:еву.. 

4" Стань.ме соб~ ц:i.м6onu1irV], v ИL"IV v.::1n1
.. .. r--,,J""' ., ~ 

Я Аиьцьов 6L""ІWПЩЬОВ. а тн: - із 1.fap:ucoв.. 

5... Tu: с.я owreм , ro &~ m· ~ 
Вбя св :п..uтє :: · ПlХ віrрох розвівало" 

6" ,l' І , ми: ше. е. за.rудк, :зa.ryJPI:. 

мене м:оJІОJІІоrо не бо,,:іии П··., •J'fa]Я.. 

, 1r1 m1 · не бa.чriJiиii вби-:м: rо;цеи співати~ 

Увиваиця з біля:вJmов фаііво .заіrраПL 

8" Кови собі заспіваІО сере• села виочи, 
ие о.QИа ;tівчJшонька із посте,,и скочхr" 

9" Егеіі із посте..1111 СХОЧJП~ ~ пов,юпират: 

-С,ухай, хаХІо ~,:о;JtИИЬ~ JІІ :муй ІІИ10JІЙ: ,співат;-_ 

10" Ой ReriJJ:a ласrо~ над Тиоов. · •~ 
JЬобв..u НJІ фаііна і~ та вже пересrаяа. 

11" Ой:., ~дубе.ой JtY6e -,бовьпі, 
Я тя. .-т6е. ;~ ..... пУщ.У ва ВoJIOВIJDI.. ,І(' .а..:.у,. ~ .І' JI' 

12" Як... 1 у · - потече ВQ;tІЩ.И~ 

Котра )UВ:и ·бІаІJu хо• - тепер иов:цАІЦІ. 

13" Е-гей 6іч:а бьшии~ бt~ бt~ 
Тво• хати п~ што м::и: ти не: JІ3.Я3.. 

14. Твоя )13.Т][ п~ а отець поmrаче,. 
&ей што ХІ[ тв ве J!l3JDI[:, ~{аріхо-сараче. 

15" Ой~-мои МІІ1І:а,. шо ие 6цу- про. ти. JI' .__.. ~ І 

Бо • л~ весе11ен:ькьпі~ JII( .в:авесві пот-. 

16" Та JІ JП
1

ІО поrар ~ поrар переверну; 
Н~•.··ІП?,. ·· собі · . mоб~ ІЦН: ·не ПОRА1~ ---~..... ,, , ---r-1· 

Ії" Не ~ я :іітв: на 'танці, бо бок.ончі pвrra:,. 
В на.шум сШ горці Ю.Вn1 із мене· СІПІОТСЯ ... 

18_ ·Ой поllі,иву в:а бокорі Тисов •OJI! во~ 
Жа.m. )ІІІ~. 1бішІІR~ .за. тобо~ за тобов,. 

19" Я бокора в:апраІDUПО, •е маіі тиха во~ 
Бо :мене и;ома чеиє: JD.Вчив;а моио~ 



20_ Пльrв:и" 11..іУЬІВИ, бок:орвку~ mпви за во~ 
ІІІуии, Т нщ. хоть не шуми, .в п СJІ ие 6on 

2L в кеве УііІХа ИІООЮl - ЯІ rусочк:а бш~, 
т --~ак: ня сиочи цrmrювапа - )ІаJІО ия :не ВЗІJІа. 

ПІІЩtL~ nUЩQ..rtКQ - ,аті;rка; 1ID2tlp - xerua; потх -- :тпл

шох; 10VІJ1ВUІШ: - КОХQ:НQ dІВ1І.ІІНQ; :,шріко, - :IW1iif0; -6окончі - череви;ПL 

•=-=• 

'Іі' ;з з :1 ~ ~ 
с 

}7р- -- ----
а ,~·1 ~ з 

11. Уршаса сrрува 
(пр11СІШf«•в1в• JІРІВ3'~ 1) 

І~ 111~ IIIJ j ІІІі.~ 
с!!ру-- --- 1811D -- :ІрІ!ІС,;... 

І 

~ 

--
ІІ~ IJ J 1 ІJ J • 8,1:·· • ... - ·• 

'i':t- J8- JВ8- am 1lD- п -- :за.. 1:ЩО :vai іШ, 

1" Урв.DОІ с1р,ув~ што маі: жрасно rул~ 

,.ff ~•-·.,.....·паси тота~ што :маі: фа:іва бьt:;.;а.. 

2.. _ · паси діви,. з ;JJ[](Ь(В. я любився. 

І~ 
IJJ-

14 
ім-

д.; 1окї~м СІVЖИВ v хаr,иах, пm:nпі з mm жеиJІВОL 
~ , ,lt' ,я' ,І , ~.: AL_.._., 

]... Дvu.am:,v-:Ft_-··• -~ ·AUlП.: : -Р шrоие бvпvпро, ·П :,1-- , ; ~~ . ., ~ ~ !І 

Бо JI JІеrіиь несе,:~ .ІІІ навесні ПОУВ,.. 

4. Д~ VЮtан[НЦ~ оі: дана та дана.. 
Вмісто 1'!е6е ва.йду .mnk-y~ што ,бу~е маіі файна. . 

. 5.. . . GеJІо:м та ще і заспіваІо .. 
,11' .. -6 .. , ], -

rор1ШИЬОІ ІПJІВІЬІ :ц: ,.;о,1ушmон вертаю~ 

б" Уп:.ю поrар •~ поrар переверну:. 
По Ч0 .. -.1 ... rd""& JD06:к:w :иаіЬ!р ](~,і• .. ЬІ ве повер~ 

7" Ha.iiJ(y собі JDOOk~ што д•меяі CJJ ~ 
ВесеJІо, :НЯ обЦU[fЄ,. ЯІ СЯ звечоріє.. 

iiig 
.._ 

:! lj І 

3!а. 



8.. ~4-.-.nпnrr.r•: ·· · ЧР пай з. тобк:о:в ~~ю__ JCU Jди, . ~ ----·r·~ 

Й ~-•:о ІОJІОМІіІЙІУ собі заспіваJо" ., 

• заспіваJо голосно :і весе.-ю!І 
. ~о-:ва .]ПІПVТf'V: сеJІО . .;І ...,..r;---

10* Kom1 :коіІОМJЬПЬ..-у зачую, зачую, 
Ч . ТСЛУ' ІО-пnu-s. ие ИОЧУІО~ 

~ ~ ~ ~ 

Вмісто - заІtіс,т.; трішня юr) 6іл:нв,ш - твч~ що 

живе ~верхній (нІLЖНій) 8UlCmWU ста.. 

11. ТОІ за rоров, 3а ДЇJІОІІІ 
W)-пюроJ1 

р ) J 
~ ~ Jll1III 

:11 }1 ,; 1 
U1tL -- :І.О- :п.І 1Г]f- :в- IIIJL 

ІІІ!'А-· ІІЕ бі--
_. w:r, ,1) ') F 1t !· j: 1 

..,_ JI ~ і2І 

Тах за тrnnnк_·. · ··.-,за 1nюм 38ІІІПОJю, .заrvло -- -r---11 .,....- "' "" 
Там вonoxw rутпот:, •Аше •бmє• аdвают ... 

Іt 
·СОЇ-

:ііІ , 
..vai 

Jl:.L,.,l....,.lli&,IIU~-. + Ой ~ май №83,, ЧJІЯ: шо6ка май фaii:mL 

2. ВоиоХЬІ з вo110:m:u.1111 ска.ут~, m~ещут ррамв:. 

J= 
--
,t 

А иоrахи АfООІПІТ:11 воиь їм: зубьІ цориоmп. Пpa.-ra:itJ" 

3" Вже за rоров ие · •: :!· ВWІОХЬІ 1севом: щуr: 

J 
8'І:. 

J 
~ 

Несут повні ~-nПІtJагн мн:в.цровочхи: а 1бисаrах. Прш;п.;і4, 

4" Ой зary:pt:. . ч~ :а ПJІ СШваі:, №Ваче .• 
Не: спі:ваш за. rус:льома - сци иа. печи Д(JІаІа. Пр,.аtів" 

5" Ой Ю.Вчпво 6іJІи:ва. з ПІК ТІІІ ·СИО'ІІІ rушша.. 

ff]DL11a-м CL"da з. ac:tx:=- - ЯІ прщеm:, ..... · з тобов. Приспів:.. 

!!І 



,6" Марію. JПОСь--по, DI~ Кflli"ПD· 

Як коrуrя запіє -· .вставаіі rop~ , іє. Присп,ів.. 

z і, ,рі.Ір_ ИJОб:и ня. - бJд;еш мои tаз;u,шя. 

БJRem 11евеш :варитц ва порозі ,cry,J\IIТIL Пршпів. 

8,. Марічив:~ ІІПО ТО"ІЦ што ПІ .J.ПІЧІО побвто?' 

M;avx:a :io:ro поби.иа, за ІІІТо~к L11опці 1ІJІ!О6ила.. Пршnів ... 
191 Ой ~.оппrо чо~ губ:и 'І'ВОJІ апша:ва, 

--..;ам"""...,..11,,,.аі . .,., ..,.. · .. 1 1а ва меи~ аж: JІ ходив ;ц;о -re6e. Прш;піs. 
10. Оіі воаоШІЮ з Ваtа:ша,. аж ие uaєm вуйоm~ 

То .якби-сь ки ;побИDа - у гуні би-сь, IOJPL-U.. Прмаив" 

11" Воа:ош:вие п~. JІК.бн-·сь Е"VПИR ми rvmo L~•r,~ -1~ ~ 

Та ще :і фаііві ПОСІWІЬІ, ror;AJЬІ бв-м DI lІІООІUІа. Приспів. 

12.. О.і · ,r - не д;івка, па Маржа- :цигавІа. 

н - :,. .... .. ,, п ..... ,rві.а 
~,~а прJПП][ ,д mo~. а сама JІВЄРі .заІІЕJ,а: ~..,-.... иv-

13,. Чуєш,. 1рЇІо біиа,. раз ТЬІ мене .здурІUІа -
Не· J:IO,;SJJ81ІY DІ у таииц:ь,, вашу:і JПDбови Іk-ОИИЦЬ., • w .. :11 

....... -...,&;ів 

14. Оіі: Марі.ко вои~ розчеши ми :ВО!ЛОС.Я:. 

Оби~ 11е 6авова,~ j[J[ ня ВО3ИІJТ 1д;о JВOCJWGL ПJJШ:lfis. 
15,. Яв: воJІоп.: rpIIODI:. ва :вос. ApJUІJІ rойка;пr· 

•Апrе бівє,, .ame rой:, ame бівє:, шеа: rои• .. Присп;іа.. 

п ' . ·•· .. 
-:~асом OJ1>7l lЮіІОВШі·кu перши.х ~ r остш,:нього lJUКOН)'-

JOtrD• ~.шюм.. 

~ ..... ___ ., . ,,,, ,~ .. - ~ -
~-- - ашрею :moptnm:u; оrтваа: - 11:ЮJа:ток; ~ zуня -

верrнійоіhи. 

ApiJRR - TpttmdWJtJІІ.Н.UL 

-п:.=. .. - .. ,_а 
1:.uu ЧОСЧЮlО •· ,шсmуnноео, ~· та · ---~- •·- ., ЛJDІІІ UJVit: nnп.iТWІtІmllCJI :11 rnf'W1111n1J.:JC11Jat І:}~ m:umt •--.,,1·---•• __..r·__,,.,.._........ І 

Оіі~"' ·- нdюzо ' і,'!·:·•І' :JIZD-:ltJ-~,apuшu, .. ~ 1· ,. ' І,••-• 

.r"L"':. ІіІ"\--·- _ :,.,_~---- .. ::ta• "' 'u,к soJIOШ,m ..1vя~ ~- 1u'ZOJR CВll1JUU9' .. _ 



13. Катер■ н[ІЦІ1 
('ТеІ1В8• 1ММ,,І_,.иа) - . 

IJ- Ф J 
:u- х- J!ІВИ- 8 МО- IL 

1. Катерина -· ,;vвка. JIIIR8; д1<атерині L""Іопці лиn:и,у r" 
Пршпів.. Ка КВkО моя, --....,..обривхо XOJI" 1(2р~) 

)! __ .. '-·:! т .,..,,.,,_,,._,. ,_,,.,_ V.-, -~ -. ---..4Li".-...L-· n.1.тер:киа :вде ,се.пом прІАепуреиа.. JIL ................ ,,a,;..., 

3" Катерина ііде се-"ІОІІ ·- і и:erimul весело.. ·в" 

4. Катерина :іде В.Д;ОJІІІИУ - і ,фапьове за mm гииут. Приспів: .. 
:... Катер:киа ... Ье - рmпу офрІіІШ&.f ве•е~ Прш..-rrів .. 
6" Катерина за ВОJІОВ ·-· за ІПІВ хлопці чередрв. Пршта 

.-.-•·-•--~.lr.LIUI- за и:ошок - за mm. L·ч:опці paкamQІL Пршта 
8" Кат~ерІІИ~ ~ ми: мeDlV .. ·тоrо MeJty... шrо спереду. 11:...,.,.....,, .... ll'U,,, 

9:. Кz . ин~ nй ин:, )Іаіі - .:; :П:ОПЧИJ[ Ми:шваі ... Приа,ів" 
10... Мю.:WІаJІ OOIOCJI - буде дівча Маруа" Приаrів. 

D..іІ..Іt:VИН~ JОDби ня, бу.еm: моя ПЗДИШ[ .. J.:.J r.-:r-,~.,lf'r8r,u1'•i:u;D> 

12.. .І . ·: :а:евеш :варИПІ11 иа порозі ·CIJAIIТIL .JE'JI .v--. .... ,11 

13.. Каrерии~ .11 DІ ;по6~ :коrутв:ка 'Тобі І()~""ІІО ........ ~~~·с.т~·в... 

14.. Як когут .запіє рано - вставаіі ropi, Катерино. Присn.ів. 
15. Ка~ино. ~обра будь: тw за неве не. • ., 
16. КаУерина добра 6:ьLп, за кажд~ ве .заб11111а. .. ів" 

Кarqnma СJ1ИЬОО1а1: вегіи.як - ОJ{На мороПL. Присnів" 

18. ·Фрас бн.ТІІ бЬІВ, · ,. , иво. за ппо•-сь офрьпшrу~ Прuсп:ів.. 

Итш - аrрав:на;, , ину - тшз; ро~ _IJQІOJШ - · ~ фши-

ткмє - .uorf11Ш.rat; офрМШОJС - ,тqшшок,,, .rJІО1ІЄЦЬ; ІШШі -~и 



10JI.Jf м • ·НIUl Х)~ на~· , 6IJl ти 16,,т -хвй грець;, 

1і)уршnи - ~и.. С. . 1tpUD1itJitJ) пшн,цю 
-ктпериюш• аnтюв;uть третій •сороміць,шй ~Ут• dJIJI rwne-
peDНi,ozo тан:~ •к:ий в с. Довzе та в deJIXIIX інuшх UМІХ Нd31l&JВCJil 
~-- У змішаному fllJJJUlНmi (з .~тахи) у сЄ1Іі .IIXUU 
D - • ... " .. _ 
.rll«OSeЦI, ЦЄU JІІ'ШІЄЦt, JШЗМВІJ8СJ[ :IUl.Jf .2 ОСІО.,"JЬ«JІ «JlD UOIO 

ЄJІ.ЄJІ.ЄНтІl 8U~11U JJЇd yrkJpU 6у6на , ;,ai). 

14. Не· ор~ ие сію 
.. -ro,~) 

1" Не. ю, не·~ ·СUІО х:и 01 JЮдит .. (2) 
Таку NaJO, фраірk-у:, :РJЖ3:. біmі л~Ш, 

Саха за ІDІОВ ХЦ~-

2... E-reii: XJ3IIUВПil, заrраіпе ки чар,аш ), 
Наі: із своі:ов фраір~ ~ ООІа левія,, 

ПоrаПЦІПю ще раз. 

3" Ньmі ПОУаИЦІО~ а завтра рукую 

ІІОНИІаЕШ, фра:їркІо,, ~. ООІ.а ,лехі.я:, 
Як JI .иаширюю., 

,4. Заrу)щ. заrраііт~ Іт JІВОРОВL ) 
Най· собі потаRЦJОІОУ~ ~Е!"'.... ;бь""І:а а:ехі.я:Jі 

НуЖП:11 шу1аііові 

5" Нє rоворь за~. 1фра.і~жо ~ ) 
Што •СУОІD· :кол:о 'Тебе. ружа, бL-.:а аевія:. 

Звечора •о рана... 

J І 



6" Не сама, не· сама~» UJDШV JІDІіава, . ., 

Ламав ·u МJШеИЬІЬІЦ ·ружа.. бt,а лелія:, 
я леІІ_ дРrЬІ[ІІаяа. 

7... ~~"'Іену ПlЛІ1Иf .~ мені МJІJІеньКНЙ:, (2) 
Вби-м: ro nоц:отувая:~ ~ 6ша ле;Щ 
В рDПП( СОВО~~ 

8... Н,ад, :водов,, иа;рr ВСПJВ· два прутвкьІ rи.у ІСJІ,. (2) 
На :м:еиі хоио71РНЬКVЙ. nvw·~ бі..u веиія ~ ,, :,. r"'f! -м.:, " 

7'[11]1,,.,.. .... 6'' 
цоа лепm. :юУОІ ... 

9" Бв:іітеся. не биііте,. я :ваm;1 ие . . , ·( · 
,ji 

l\.OМV· -}І P}"ЧXjt ПОда,"1;~ .~ 6:ів:а ве.Щ 
Того любв:ю й·~ ІJ.І:,,іА.J~ 

10" Ласrовп ізвІtJІа mіз•о в оборозі •. 
~ .№ ~ МІUІСИЬІЬІЙ~ ·ружа,в 6iJia JJІе,Щ 
Як ТJІ при 1tороз1і. 

3аі:ау •о DI, mобв:~ .зайду J суботу:, 
Лиш оби-сь и.и чеЕа11&, ~ 16іяа ;а:~ 
Вечерком З, робоТЬІ~ 

12. ~ , · в.~ ·pilm., ие буйся морозу .. (2)1 

я ·твоі біJ~ ИУЖКЬІ, ' ;fF ' бuа lleв:ЇJii, . ... 
В шапочхv- ПОJІО:ЖТ., 

,І' "' 

13" Пркnо:ну ао себе й ру ЧКЬІ ПІ зо~ (2) 
Файно тя: обцtоІІУD ... ~~-. ,бі.,~а п:еJШІ["& 

# - r.:-·~ -
І в ~ і в ШИЮ:. 

14. rоворят· за мен~ аж я вои:оЦІDrа. (2) 
Я пе • пе сію, .. ~ :бі.ї11а в:еJІів" 
Бо ие хаю lli'"l}1'IёL 

15" Не орц не сію~ само ми 1ОІ poJltllY. (2) 
Таку ИiUD фраірку, ружа,. 1бі.п.а иem.JI') 

~143 :за ІШОВ ~ОJtИТ~. 
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16.1

• Казав ІЬопер 

Qllyrapa.u,ro~ 

11 1 J 
re- :11 n:ii. 

]І, іВЕІІ- l8D- .... 

1" Казав ІЬп[-rер. :казав велет: -С.:Оро ся ожеmо•, 

к П1ИlН"'RР!n, .. ..,.,.__ • 
азав ... ~ •. • .... r:- казав маІІЦІ· '"--&Оро ся о:иrЄВJО, .. 

І тахоє. J!ІЇВ8Іа ВОЗЬІІJ~ rев-юіі, reit-~ 

І ·тахоє JІРВча возь.му~ сrаве м:и в :киmешn.. 

2. Ужеmmся~ у:жеВJІВСИ ваш веи:еr:. В3JІІ[ ІІвігrер,. 

У38ІВ собі JІіича II ЖОІПІ ва. ХІОЇТер1• ва миіітер . 
. ~'ПІ ішов II'fJ' ~ов ·СХВlUІВСВ, СПІИJІВСJІ, 
Бо ШПІПІ собі паву ООJ.ІВОІ,, боJІВОL. 

J. Моя: ми.11а, JII( (бабовха)1,, {3) 
Уmивава (2) в неї ж:ебwІо:вха.,. 
Копи йrрао з, скв (бабовІrовl (3), 
ВJ;ва махає ( своііов жебоаовІkОв. 

4. Ци ТW DІМІ[Щ МОЯ ИЮЩ. .ЯК: .КЬІ СЯ .любИІІИ:11 

Горі сеr,о:к:. .AOJ!lf Gе-їо:м: у парі XOJPL"1X. 

Ат м:w із rобою - ие пара, ве· пара, 

Бо тн за . _... ра xoro уже: ся у,uІЗВа.. 

411 

іІіІІ 

Ьабовка - J.UL~ жєбоіh.18ка - :qanoчxa; ц.·~ - това-
JІ! .... ,, __,:_). 

· ·. • т.ямиnш - ,ш11.ата.тu; Іерєноїl - •ОСНОвна Otl.iUul :ruo ста:ею 

спшроВШlНОЇ %SmU (,WООм) .. 





ш. ДІВ1ОЧІ СІІ.ІВАН:І{И 

17. Фаііва •~ +айва• 

J 1 J : 
_, :} i!J 

JI - сво-

J і l 2 1 І.і 
Та- ІІІ)- ro s 1~..... в :ма- ІО" и 

1., Файна я, фаіmа JІ, .я: св ие ~u0ю" 

я иа СВОЄ-аичІО ПV:ІеD ве ЛП\tІ(L ., .,,. ,і1 

Прш::,tів J': Taxoro и DJОб:ка .І,І;ІtЦ JІІ Pr.«a-ncriя.. 
~ -

11:ОІО іllООНПІ - DeJiJПa пасuІ ... 

2. Пце !(О~ паде Аощ" JІІJ1r0:Е[ИВЕЬ::к:о ОІ сіє.. 

Котрн:іі І.."Оrру в:юбит - ЗJ!Jаzче:ку 1СЯ сміє.. 

Приоrів: 1~ 

3" Паде 11,о~ п~ д:ощ;J визень:ко .ся спущат" 

Котрьпі к: І I в::юбит - до,цому не пущат" 
.11.1':,v•rri/A,, •.• .,..... ... ,,,,. іа· 1. 

4" Ми.,,нй м:уй , вучп. в ~d)e сірі 

Не LУіпаі: па : . ~и ;поби :мене в mpL 
Притів 2: Тu:ого .я 11Юб;ка мац. JІІ ру.ж:а-•е.Ш 

3 МВJІЬО[ ся ева.жати - .веJП[][а пасія. 

J J! J 



S. Cmaan •. сп:івац ИJOO:u np•i•c-~n 
Првйдх !Д:О ~ п:риіід:и:, парциьrіі Миrапо. 

Прш:тв2., 

6. Фаііна •:t •фаіна .и]і щ~ 
]КОКУ-м: бЬІJІа МJІШ& ще ,,. м:Rt.1rima.. 

І ' І~ 

Приmіtш 1,,, 2 .. , 

Свв.жатшя - aшpumuar; nврата,,іі - ЧМ)рнІІЦ ,шш;ю,11і 

18,.~4'раїр 

(в ·таDІЇJІІОІІіJп.ваюrо ~ 

IJ 
п 

1J 1J 
іІСІВ'- JiPO' ':В- &i.mL 

11! j\1 , ) 
L : - фраір. фрас 6ЬІ ти бив: 

ЯІ-ись за ня а:оро забЬІВ. 

•я ве забьщ. ;rеи ду:маю. 

Де ся з тобов зЬІЙТИ маІО•. 

х......і 

2,_ ~ XJL"Thlii~ што бв-·сь роб~ 
6111 ~о ня друrніі П)lРfВ! 

·н,аnо:ю ro :пuеиоч:ков,, 

Вб 
., .... и 

Н! DI зао~ 'аІрОЧІО '" 

3,. · - , ~"ПІІЙ:, што бв:_·сь робІІВ:. 

Як хеие арупоі JІІООJІВ? 

би:-11 ,СИJtів ·та й позирав -
Друrь~й люб~ а.• тя :взяв• .. 

r І r 

IJ 

J: 



4. Ми.mьпі]І ІІІІJІЬІЙ,. што -с~ь казав, 

Як 6111 в н.я: ! - вочовав? 
Jt 

lоQ!ІЬІ взяв би-• со~ 
-, бав "' D И пору , ти посrь~ .. 

5·. Хочу]І МJШ~ оби-сь знала: 

~.е ие м:уАРОва..,~а.. 

Бо JІІбудеш ~вати -
,еш:, МИJІ~. бавовати,.. 

6.. • ·аьочха, жовта JІJШ~ 
Кvл:ьк:о ~-V11 в::о и:шп~ 

Jli " 

Треба бм па mo )l3CПLi:O~ 
Обн туль:ко ве рJІПL,:а_ 

j_ijJI.J 
'ИШІ!V- ID~ ;;ui 

~ 

11 ... ]і ji 

1. Дай в:и. м:ам:к~ І~ ня 

ТВІ:. ;це ХЬDКа краіівя1 (2) 
Бо всі JIIQдrll каж :• :(2) 
Шrо я JP_]Jll{2 фаіtва_ 

2. Фаііиа-м бІІШ~ 1файва 

Межи JР]ВО'ЧJСЗМП1 
· бі,.а же,,U ( 

Межи ІВЇТОЧD.Х.ІL 

Іі J 

І!ІІ JІ 
:R 

... J ;JJ. 
ЕрІіі- ІІL. таи . ., JІІе 

Іі;;" J. Іі lJ. 



З. БЬІІІа в хеве ,..,,..........,.,...,,,,.. 
До:кі-м: ВОJІЬ[ паспа... (2) 

Тепер їх ве пасу" 
ВзшL~ОПЦЇ. 

4·.. jUL~M по по~ 

Збира.ва ·ІОПОJПО" 

Шrо ми по rопоЦ 

Як ие xaJO, доm"?' 
5;о, Хо;рІJІа-М •оmпюв, 

Збира.ча DJПІИJ; ( . 

На Dl'IO КИ :&а,~ 

Як:• иещас;ппа~ 

.10. Еіі ropi iiAJ~ ~OJif ііцу 

,.:::аІІ 

11 ) "$ 1 ~1 1 J 
Е.і ю- рі. 

IJ J 11 : .ь J.1_ 
~ ..... iD-w iim- .,....~ 

'С~ ,. - W! .. 

~ ropl RJ1Y~ д;ову· ЩІУ- МОЯ ХЬІЖечІа крав:вя11 

mrr меие х,юпці,. 1бо·-м· нівроку фаіна. ,(2) 
2., Зав~ ГОJІОВОЯЬК:V.·_ JI червевмv :~ом' ,j" ,..,....,LD.&Jl':11.: , 

Хлопqі НJ11 ВІО6В11И ще· иaJIЬDf 1{івчапrох. (2) 
3.. ___ .\. .я JПООЛІО1 ФеJюра, +аїшо1:о,. JII[ ПJРсаВJКа, 

·ку.ері чоряяві~ н,а ,борою JDІia.. (2) 

4. У моm Федор~ rей~ за mamroв ІЮСІЩSІ, 
Тоr;цм Це уц; мене, як: .зніде зорmшя. 

5. Оіі ,~ Федоре:. JIJOOJПO. т~ иеборе~ 
Коли тя ие ВЮІСТ - серце :ми ся ков:е. ( 

1111 І ~ 4 
Ові- lllilJ... 

411 



6. ~о~ .их: СОІЮ~ фа.іно ,д;':м:еиі а сжі~ 
Як яв обцn ' - вонь МJІ душа :м:піє.. ( 

IJ~ чеJІJІЄН:ЬІй - черtюшш; 1IШmul - КШІЄJІ.ІОХ; ІСОС1Щ.Я -

х:віт,ш; івонь - ІІЖ.. 

і Іі:і}1 J .. iiJ 
і8.1Е--JDВІІІ 

J ., 
а-и 'Dil- ~ _.. :а.- ве б.е-- .:во ИІІІ --

ІJ 

-
Іt 1 J ІJ 1 І) .J. І ; 
~- ш ЙІІВІL ~ ][.'ІІІ.-

1" ДівІа~и 6111,,~ :Аівка- не 6ЬІJ,о JІН. парІJІ.. (2;) 
ТП[ за мвов :п:опці iimJ-iи (31 ЯІ J[ОЖ,ЦЬОВЇ хмарЬL 

2. ОО доЖJІЬОві nt:apм ие мож повічити:, , 
А в иашоиу 1сеJІЇ (3), - вilroro ;OOOJПJL 

3... В н:ашук 1сеJІЇ .Ю-ВІ[ЬІ, біt,і і чорняві ( 
ОJРіЬІDІопці файні (Зь "' ': ' -и~і 

4.. .- 1фаііимх лcrimo - ІІСП{() ПО11:ічитк1о 

Нефаіівн:х J!lerimo (J): ие моrnа~м шобИПL 

5" Фаіtиі і •иефаіtні- всі ся пожени.аи~ (2) 
f орду і пара.дну (3) у Ю.Вш JППІПUІИ~ 

~...., -"ІІе "' 

LІ1atwIOdm - НЄЗlІг~Ш· .. L .,, 

11 
FJiL 

!ІІІ] 
ра. 

ІJ 
іІв:а., 

IJ z:І 

piL. 



22. К.аза:11а-• ПІ~ ІвапоїІІІJ 

41з J ІІІ! ) ) J: І j ] 1· r ІР· f р 12 J І 
:І:а- -D- ~~ m.,,, І- во- ІІІt!ШІ-· ~-= не ~ в !ІІі'рі-· :Jli JІD- ,_.. 1i!ll4Jllr ~ 

j1i І· р р lf f ~ 
1: Із 

11'.,. 

Па- .Х!- -..""'ІІІ- а п ~ IZ- РІ 

L. Казаиа-и ПІ~ ІzанОЧІУ": .,, 

Не пий в DJрчмі -•· 
Па,'lіеиочка із погара 

Іаu,амш }ПІ беrяра.. 

2. Ой иа тnni .vб ~,-~-r-- Jr , ..... 

ТЮJІ мnі ИJЬ,м:і :пчІРnІІlШК 
~ .,, -r··------

КучериІЬІ н;а mом: скачут" 

:ауч:u за ИІDІ ШІаЧJТ" 

3" Ой ва горі дуб,, черешвs~ 
Jhобив_;:нсь ШІ - ие береш ИІL 

.. Ко DI ;побит~ вай DІ ~ 
В, ІІеВе ва ти )\ИІ[ЬІ не :Є. 

іс-• 

.4. : : . 1 - , tj,paip, фрас бк ПІ 1бьm. 

Як-ись за в.я !cropo забьm ... 
ЛиппІВ-ІІСЬ, ИЯ1 ЗЮVJ(Ь за НЯ -.//f ' 

и~=--я,п, д.рv1гоrо JІcriвJL, ··~J, .. ,,,, 

-~ ~: ~ J J:~ :1!Із : • 
!E:Dt- ма- .. 181!' 6е- D- PJL 

-~1 

lCX.t~U - 3ZJOU.mц. зі~ бепи,р - Jlaiн:i,. rшpy{imr; 
IIILllof'ill'lr4IJL,,'-,~ 



C't І .І J11 : .t 1i J 
-.: 

ОіІ -- .-- l8 ]ІВ а-, .. t ) : } І' J., 
• - :Je- х- IIDI іивр-- .... , .. ,1 ) J 1 ІJі 1 

Оі' --- ..... 112,,, n,- --, .. І tt J. , 
). 4 

іІ3Е- є ~ m.,, 

1. Оі: XiQ~11a по •садочку~ 

зе.чеяіх барвіво , ... 
Ой XiЦAJ[Jl3.,. ГОВОрLU -

Не є тоrо, што-хJПDбІШL 

2. Не є тоrо та :і ие бVJlje. ... 
Взяли iioro ·чужі ІІІОJРL 
ВЗВ;,и, ВЗJDDІ ~~ ·

Оби .ки DІ ие .JDD6ІL-пi.. 

3. Оі: ХОДJ[П. ПО Сад] 

ЗСJІеиоху rаі:очку" 
Оі: XOJnt]la та Й ПJІа.ІаJІа:: 

Не є. то~ впо-к ·чекала.. 

4.. Упоаіж МИ:, крі )ПІ!;~еньки:іі,, 

Як у re6e: на 1серде!ІІJІ,Кf? 

Ми О[ ;цвоє так: JПЮJІJІИ:J 

А ·усоер иас P'(Вi'lfЧIПDL 

ІJ іі' 1 
..• 

11"JI 

JDПI- :EJ~ 

: Ji іІІІJ 
.,._ ~-

ІJ {!J 
..- :::в: 

!J J І 
811- JDL 



~ .. 
.:.- З2 Jвf:- ІЁ JIIIII- Е :Ш- j:!8- ~~ 

L І 

1р 1 ! i Іі J J І) ) J 
:llllillf-- D Е--- ре-- ІІІ!' 

IJi ~ v ' 
!1!1-

D - -- liJ €:t--

~11:а. хеві •·амха :корову· _ 
Та ва иою біциу rоиову. 

2. рову,бн ~ АОЇПІ,, (2)1 

.--\ JtleRi бн ХJ"1:ОПЦЇВ JПОбити" i(2) 
1. Н;аrnала-и :корову в .-,брову, (2) 

Сама-к ,СJІ :вер!НУJІа ДQАОК):. (2) 
4" До~мевехлопці., · .··.,, ·11(2) 

А к:nnnRV ВОВQJІ і3ь'ПL ) -r--·; 

5" Кобн: мо• :маижа з.д;оро~ 3 
БJ'іІе· в :м:епе· цруrа .корова.. (2) 

J iJ 
~ .. 

25. Через .попе 111.врокоє, 

-~ 
~ _, 1flr :1,, ..,. ;і' : 

,t_ ~ r'ЗJ<-t":mr.•t' 'IDf- ре, 



1" Через ПВІ~е JІПІЧ,'МЖОЄ :ватаrвеиа mпка; 

ч 
.. , ~ 

ому-сь ,д;О ня ве прихоЦJІВ - НІЧП DWJia BJЦIGI! 

2. Чому-•сь 
1
~0 в:и не· прихо~ ІЮJІИ-м DI ч:аа,u! 

Од, вечора АО півночі лампа не вrаса,,а., ( 

3... Чому-·сь 1д:о ІUІ ве прихц~ JК:ОJПІ-м ПІ веw-п.113? 
Ціr,у ~ · иа прнпі~1 1свічечха ropiJla. . ): 

4. Чому-сь ми ОІ не ПОІ[J'"ІОВИВ,. параJІВЬ[іі и:erimo1! 

Яs:а шапп ва кажпмй Jt~ ''12.Dl і: ва вqiL-пo .. (2)' 
5" ЧІDІ ПІ. LЮПЧ~ :иа.веmпо! Ци з ТЬDПІ чобап.:,. 

Што 'іх :воапп :ППІГІІ'U••атиr х:11•·;Rої сvбопt?' --~ш~- і. ~ 

6... Оі: и:eriJGll иасrовочк.а., заrУЬІпа перц~ 

Я: за ІПDІЬDІ ие 6а.и:уц. .ием: ЮІ Юп:т серце .. (2) 

26. Oir ~е куіі, верПІе 

\ Jt: : :IF • 2 і:Іі ,4 ·• І .: ; 

]lllf:_ JC-,J;lle- illlni: ~ 

1" Ой верше . - верm~ иуі: зеJ"'Іевиіі верm~ 
Уж ми 'Такие б ,е, .• JІІ ми 6ало перше. 

2. А перше ии 6ЬL"ІО,. ,дуже· .. , 6111J10" 

Уд своєі: .камичкJІ (2) ие х~д;ІПИ бьLю" 
3. Не ,: ,6:ьUІо.~~~,::-м:ве:хо~ 

Не ЛШити бІJШо (2), :wro-:м ие .: JL~a. 

!Ве'- V _z 



27. 10іі ветіаа JІаСrовоч:ка понад Мараиорьпп 

-~ 
j1 J J i1IIJ J .~ J І~ І~ !5 1" ~ L - -- .. 

Оі :R- ~ :::111 .DE:-~ JilllJ!III-- 1D .,_ 
ВіDІ: 

i~ І!~~ ~ ~ ~І r Іr :±І 
L .... :;вв, .. ~ ii!'D-Q... 18- JD.. 'І2-

i ,~ ~ ~ 111i 
11:1 ~ з J: ~ і 

!flJi ~ - ~ :. 
~- -- 31! !IIIIDI ІІІІС 1'8- ~ 

()it 11еrїпа псrовочка ПОІGJЯ "'fараморьпп, 

Чоrо-~ J.DDl3.,, така~ зо .ІІИОВ не mворвш? 

2" Чому зо хвов ие· rовори::щ ва ІІСВе а хмурхш:~ 

Мн: СЯ:~~ пароваJПІ:J ПJІ СЯ ТЬВІ не журиш:~ 

3" Ой ~ •. .. В ПОJІОНІПІfs вару6аю ЖердІL 
Я із июбков не r: бо ва :ви: •СJІ -----

4" Ой JПDбхо ·СОІІ!ОJt;евь~ ЗJІОЄ в ·•r,1 серд;ечк:о: 

Tw СJІ :можеш ИасерІОІТІІ за одно аовечх.о. 
5_ Са:и-JОІ ~.,о, .. · поrо.:,:ОЧJЩ. сам ї і ~~шу,, 

Саиьrіі • июбку ва.сер~ са.11 ї' перепрошу ... 
,6,. Леn:о траву сrолочити. ПDІ(ХО поИDСJІТИ,. 

Лепо mo61r1 розсерJtІІТІІ, DІЖІЮ JПРОСИПL 
летіла lШL-rовоч:к:&, ..., . · аа пqще. 

Я за МИ1ІЬІВ не баную, л:ем: ЮІ 6олит серце. 

їr ~ 
а.Іа- ... 

.~ 

а 

~ІІ 

п
.. ___ ::~м __ ,.,_ ,., .... - ... ~, 
JCНJf ск:,~"" ЗІ аи,рених: ОО'Н.ОСЮЖЄтнuх X01W.NUJWX' 31 ~-, .... --

й: .OCJIUlНJIЬOZO :ltV1V1ЄmY 3 mtJOIIOЇ' nkнi 25. 
sJf' J' 



•• 
ПІ- 8 і .~ 1І!О- L 

_, J J J I J ] ) ] іІ J J 
ЕІІІ МІІ ■ IJ' П)- .В- ~ 

J 

Ід 
]Е' 

IJ 
СІІІ 

ij 
ICllll 

J Ііl 11 t Із J 
=-

J 
]Іе 

j 
Ві/: 

1. Вчора ro:11 і д;нІІСЬ rои:=-, не паі хеиі,. ма.м:ш :мо~ 
За.хаєш ми в ту ro .. сам ие зв:ац 11е ЗіLПП!Іf-

2.. мацдрJІО бt"Thlll свіrом::1, взнац JUt там В3ИМ](f й Шои:. 

ЯІ ЖІШ: ~ ro СJІ вериу 1~0 ~. ІІі3]МJ[іО сріберва. . ) 
З... Аж запmу ва~ :віко ие прІІіде ~. мсяі,. 

3апрJІчут ШІ чужі JDDJPІ:) 'УЬІ, . .иам~rо,, й зв:аn1 не , ,,. em. 

4" Tw:~ ма;ІІJtо,, ве будеш• зваrи::) де твуіі сwв ~ лежати~ 
Де бу;qе :мои мопша -· вбн-·сь ся вц ЯІІВ похоJВШа. ) 

Ніхо - ніхто; fltld НШJ - ШІ0 НЄІО. 



19.Деяь,~6івьпідевь 

ІІм+:іt+мь і.. }'W 

J Jf !J J. : 
Ііі:!,., :Е1Іа- .. lll'alii~ 

fi.J J Ji , r ІС r s І1р 1 J 
ID... IILII-- •• .mв-1~ 

:Г ІГ ІГ F ., J :111 r ~ !Р· [ 
і ~ 

;(ш8- а &c-ni- .iiliL, illD!l!ln, ІDt- аа-- ~ ІЕ є ~ ю.. 

Дсп:ь, •~ 6іJІьІіі де~. вставаі~ .~о,. ·КJІаJОІ вrеиь:! ·(2) 
J)[і;в.а :встаиа,, вrевь Da.Іu~ ие є rora:, що ·чехапа.. 
.Це~ ~ бів:ніі :Аеиь., вставай. Ю.Вк~ ~- вrен:ь! 

2... Де~~- 6iJnd д;еиь., ІfІСТаВаЙ, JОВко, ЮІаДІІ вrem.,! (2) 
3ЬІІD3.И· ... ·трїсюt: ПО .д)ВОрОВЇ. :варк ЇСПІ JuІН.ІарЬОВІІ,., 

Де:пь, д;еиь., ·більоі :в;еиь.., вставаіі1 ДЇВІО. LUДJI вrеиь! 
З. Д~ _ztеиь., -біJ,всі •~ вставай, дівхо .• І1ЩlРІ вrеиь! (2) 

По.mобІLїu тя п•ВНІЩВ), rепер чуnаі: поr&:ІJЩІО.. 

День. •~ біlrнй: день, всrаваіі~ д;івко. I013JP1 в~ 

t 

І 

Вген~. - 80ЮН1,; ттшрь - -~--· (чухатu:) nоmи-
1ШЧХJ - .в · ., жест розчарованості 



30 ... rаєм зeJIЄBeиJ.lrllV ІІО~ тече 

,. ' 
1!11 Іііі il]=t І .~ з І~ ь 1" } u , .. :.t " 

Га- ,єх Х"- .JR-~ 

'" ; ~ ,\~ J )'t 1,, 

L 
.... ... 

Jrle- Іі!Е! .r-• ,. ~- J !І~ 1~ І~ :; 
~ 

Оа. .._ 
ре- ІІІе.. чи 

і&' !і і іІ l і і з 
' =І 

re;, ·, 

г. см зе- ~ ~ 

1. Гаєх зелевеньІtІDІ ІІО"3- тече.. 

Що м:еиі дівчатко ва;юрече! 

чи реч~. чк ие :Реч~ 

Гаєм: .зевенев::ьЮDІ вода, -rече: .. 

2" Не п:ц;у ~о яісу без сопtр:и. 
Що би я :робив тах без АШЧJІШ[! 

Візьку .дівча та й на .. ·, . _ 
Бv:аУ :к:олисав'rо no1WL~ .. 

.... ,lf 

1J J І; 
~ Ja ~ 

IJ J І~ 
1153- ~ ре--

~-
!! 
~ 

зr pt:-

І ;і ~ 1~ 
.,._ - п-

J 
ЕЕ-

J 
~= 

;~ 
11ІІе. 

!~ і,І 

~~ 



31. Чом ІІІІІЦ8JІК8. ие ••• •••ат 

ltl. 11 Н•і 
~ ~чі31 2 r::ІіІ--іііІІВ&ИІ.. шrpctf- ібі-D В 

1. Чом ~~..-.::1 не ПИІЦа.JUУ. ~ira ие ltV€! ~ ~~ ·~ 

Не є J[Ома roro ... . JІК;& - wvч~DIO[ .и2іп~ , - J --r-- -~r; -
2.. ·Ой ЧJП иа п,,аю :вуці,, оіі: чиї ПJ бь-п? 

А вrо DйІ'~, тоrо вучар~ ·што ro ие· ~УІІ.. 
3" ЯІ :вучарик: ва пищавцj та і: .запищаває.. 

То за .mобов свою нсщаСJОІВу нараз .забмває. 

4" Пищаw,:очко яворова ва~ к:ірсж. 

::,,J 

~-

іі.JІ 
~-

Не~· 6и-м п, мои ІDІЩаJІОЧКО, за JtВІ.Ва.ддяТh· д;івок. 

S" Чом: ие: чути пища.,,очку иі вчора., иі :ньпп"? 

Не є. в ~Уі roro :вучарика ·- вів па поиоmmі. 
6. Вже й трехбіrаие трум(іоче. ие бскаІот сrриж:rш -

Вже вуч;арюr по горах иавдрує - пушов у OЩJJl]]J]l[ЬL 

iJo, 

& ІіІ1 ! 1F і 

➔, -2 
-- .. 
осі:6-: 

32 .. По сеіі бп ropa 

-
jJ]D ~~ .. ::,, 

J 
і':'! 

Ji І 
є. 



L По се:і бік r~ по той- друrая:. 

Межи: ТJОІИ rороІІЬІа:иJІ .sсвая зор• .. ( 
2" Я собі Щд3В, ЩО 30рJІ ~~ 

А то :моя дівчинонька по :&OJIY imJla.. (2) 

J_ А я за и~ Я][ за зорею" 

Чвстии поJІем]І сивии ІОВе111 аж •о Дунаю .. (2) 
4.. •дпrпmо ~ напій: ми: ІЮИJІ!:• 

•не ~ бо 1CR ООІІ). бо ще,..:м ве: твоя. :(2) 
:>.. Як: 6'1{1 тво• - напою ІШИВ 

З сrудевоі ІОІрИИЧевь--. з иовоrо вікра_• .. - ): 

33 к - -~,а·• П.__ · • овом1;в■ 8ОІ -,О l.l.....1 ...... • .1.uu1ea 

:в-

•іпЕнrв rу-и 

1" Оі: , зепевоrо,. 1~и: ro вба..,,х,,а,. .,,Р 

Шvrайка ие в;цв:оrо і ..-~ЯІ~·n.гJ.ка vбJІJІа.. . . ~--- ~ 

2., Оі: веrіnк ~ :rусн: вад; РіJ[ов иизеиьхо ·-
Та ... JІJІІІ: Липеіха в вс;АUПО раненько" 

З... Та v611:1'ПІ Липеі:ка 1..'"Ои:о Pemm:иor~ 
~ . 

ТСЮІа .кровцм roro L"1!ОПЦЯ: аж АО :ВO,,-ioJВOro. 
4" cnum В, Ріці :ва: ИОХІЩJІ че..u,еиа-чеи..їева,, 

Бо в•в;а 6ІJL.u з JОПІейовьп :кро:вцьов ск:о.111очев;а_ 

5.., Копи несJDІ ід~ ~iox зрав:еноє rіяо, 
У ~oro ов1mц.11 •серце забопі.-~о" 

6" Воліпи-сьте, 11ц1,пдарвкw" ,nп:у· .ryaqr в6JПІІ, 
А Липею, 1ІОВОДО~ ще: да.пи ПО}JППИ" 

' .,,. - " 

J _J 



До...-та бІJІВо. шуrаєчку. в ropax Ка.:RJ!РОВZПІ -
»e1:Jm,;;·~· би-сь ОІ вже ;а;о•омr та став СІЗJІJJВВПL 

8.. А Шvra.JI ~a,,,-.~ro ,~.тов ,.~~~ . ~· ~~ 

За:: ·ёliJ~ :ці:wоорJІІИ~ што з нвм: маидрова,~ 

9" Тота. :u.~u;~ =:~~:~~= Шуга.я 'J''UI::IU.:I..DJ, 

Кажда J{f"Шa верmв:ив:сь:u йоrо пожа.иів:а. 

10" Похо:ваJDІ в СЬІDУИ зек,'1і 110110~ в:erimo· ·-

Вже: не· ·І_.; М:а:ядl)ОваПІ во :ваой Верховвиі 

11~ Ой~ моле:деІОJКІІШ. чому-сь ие розвився -
Зи:иа б:ьта сrупеmm:ька та замороаи:воL 

Во :11.:1:"' .. 111 .і:.-4 .,. 
;ІО8Є - ."'t':1.r.жnp·1f.. LJUJ."tmll - аж:JІІЦ, ~ - 38t1,"1:"11Q.. 

(Т)'m •Ш]'шііко•
1 

- tmpJlШmL Дані ,с,шrа,ш різю' JІеzіна,:кі коJІО-

мийJrU 3і ажіваноrс .оо ~ · · 2-6 ana.НOtL"tJІJТПJ me,ncm 
,lj' -

и..... .. , .. 
,l'n.f,,lfDl ,3 т.шою _Jll'Єj · · · 

34. Е.-еіі,. пуііду скоро, в rорЬІ 
(11е'Юр88а иsіва&а)1 

•і:::51) 

j І ~,1 __ Jj_ !!J i_ 11 t. ііі J. і і J . • 
~;,, 

Е-~ ~ -~ ]І JIO-:JIJ-

~ І. ~ І. І] i. ! І .. І і J, t~ J 111: } еі 

311-·3- ВІІ- Іё ~; ~ JJI'O-.!DC~ • lir ВІІЮ,-.Ю-

і&• IJ ~І• ~·,. н~ i. л,_ JJ ~"t--1 J ~ ~ Іі ::"" •. 
tt,,, ·• 

Б-:rаі. • :!IIJ:' •~.:ю--- JІВ-- ВІУ= а !Не -~]І)-

1. Ereii, ПJЦf скоро В- ІОрІаІ, пуііду в. ПОJJОИИНf~ 
-· в ПОВИJІЙ roJІ~ а ие в ПО.,~ОВІІИf;. 
Ereii~ а не в половииv~ а ие в ПОІ"t:ОВИИУ-

N # 

IJJ .... 4 .._, ..... ~ ... 
11 i: .. ~ .._, 

--~-
ІJ J .llt 

11 • ., ...._.... --~:. 
І 



2.. Ще :і заrраю па "із верха Мен1чр~а. _ 
Вбн трембіту по всіх ,севах Вqяовхиа ЧJІІ~. 

Еrєй. Верховина . ;" Верховина чуиа. 

J.. Оі: атвчарю,-трем:бЇrарІО:, ~опірай косарJ; 

Жеик вуці в пол:оmm:у· ва пашу ва lli"'1aJO. 

.4. Сью поти ва воротях та :і за.щебеrа,~о. 

Призн\апася :мені NIDI!~ шrо вао пуч ие спаиа.. 

5·. Призвалася не· лиш мені. а :ще· :і свою.й »L14Ї: 

Она 11еие пр ... ·JІt:NІ•а до ,самоrо рана. 
,6,.. , 110 собі поrар в1mа,, norap перевериу;. 

еве 1DLU прИЖІІJІіає. до веї .заверну. 

Пи.ів бЬІ а mшеиочк:а. DI бІіІ: 6НJІа ~ 
.._.._ .. .:., ва :ия :DОІШОІІІШа- м:ам~к:а.. 

,8. E-reii:11 Аобре вучариrв:11 з вуц.ями хо~-
3, восокоі поа:оmm:и :в се,ю са JРІВІПJL 

9. ДІпппиСJІ 3 ПOJIOmmR В :ЦОJІВНJ11, В, доnи:в:у:. 

Цк ие прюіде із :м:врицьов мовода ЮВЧJШа. 

10" ПрJІЙПІJІа вмісrо ЮВ11ВВОвьк:и n. . · '. мати: 
Впо:вісrи~ аж доньк:у,аоро буд~е уМаВПИ-

11.. Пане Боже 1п,-,:10СПІВJІі::. восоко 6огує:щ 

Усім .llJЦAJDI добро ,NІЄІП - мені а вагrєш-

12. ДoJd. .ИІй СЯ :Ї.3 ХИJ.""JеНЬІЮВ шобип:~ _lПООи.,~ 

У :зепевУЙ noлommi :іі: ·- ,nr6111 ц10.Jп1 .. 
~ ~ " 

13.. Уп:)ю J.JЩ.ІО п:аиеиочкw та ще і: ІІОСар пива... 

Чо:му. Боже, в. мене драв ran иещасп:ива? 

14:.. :КобЬІ 1:IUIRp бьm. таІНіі: .~ rику.й у ........... r., -.7" 

Взяв би~м ІІІІІЦ3.;;~ в тайсrри:иу- rЩа у :м..., :aюпnru: 

15" Оі: :вм:t бі..і мов:о,:рщі" не д;аііте юt вмерти .• 
Я вам 6.)lilY помm к:ожоІІИНЬЮJІ ТерпL 

16... ПО1ПЛ' вам. :к.о.,:оПJІВJJХJ:аІ. зиепп з вих паздіря. 

Лиш ня при:й:мі:r~ м:о.n:оди:ці.,. ва пуч ва веді,nt" 

Ко;ш: ,собі заспіваю - '81Г"ІП"1ІІІІІ""Ю"ІІ:і:.~- ЛDДИ.. 

А 1.:0 ro~ ~ JІК .мене ве 1~е? *1,......- "J1A 



18" JDІ собі заспіваІО· сере• села виочц 

То ие о;я;иа !,1івч:ІІноиька із постеm1 схочвт" 

19" Erei із nостелк СХОЧJП~ .ЮІq)і повдопират" 
Спхай:, М,UОЮ СОJІОПКАJL-:'31, D[ м:уі: МИJПІЙ співа1'2, ~ . ~ . ~ 

Еге.й:, ЯІ иvіЇ МИJПІЙ спЇВаІ, JП( му:і ХJІ1ПtЙ ,співат. 
~ . 

.аVен~]л - оіпш з вершин . m; ' - m-
ттні - mноrи-1іі; rraзiiipll - JCU #~ taanJlX.a ХОНОІLп; npuii:mit 

із ·индьов - при;нестu чоzось RОЇаІШ "" nepesiJJU:lfШDL 

-----·---.. • ·ня КОJатЄНЬ • a.~JІ:YJQmЬCЯ ЗІСК\~. ВОJІОЮШ (ne,a,---·-r· . .., "' 
а .rriGu ii вw,iqtuu,.НJl - npsdl,UJD різНОlО .пw· кntXY. 

--~ 
4 ~- І·!: j ІІІ 1 J : JI 
~ ~· .. 

я.: -- І[ :J.~- ре- JІШВ- -ttr, J J 
J, 2- 1J J .,,_ t !' 

ЗІІії&- ,]18 ~ аї ~ -,,,tJ • І r·· lr ~ .._ 
]- ,._ D:,,, ..- -

1" Як: ішов Я: 3 Дебрецииа JІОАОМУ~ 
ЗайпLu м:еиі чорна хура a;opoq: 
Ід:и,, іЮІ:-. чорна і ' І JІОПJ1 ~,:J, 

r 

Не заважай (2) по д:орозі иікоху: 

J J:1 .. ;. 
~рв:- ]І --

JІ 

ji 

г 

: 2 І 

-- ~~ 



2" ЯІ ішов я з Д~рецива ДО1 Xycrr 
Та найшов·• в- :xycnqt 
Оіі ц. ~ ци не JОІJІа 10 ~. 

Лех би вова 1(2) :вв:опmаиаJІІ бІІШL 
.J" 0ra :ХКІХііl :ВJПІПfВ3И3 ШОІІІGІИІІ 

,ІІІ 

БL"1:eRIJIODDI ЮВОЧІПОІ •PJIUOL 
Л .я IIQ(J,. може. иаііJ{у JІП'ПІВ)~, 
Шо ·тах. фаііно " вишива.па :XJCl'IIИ}f. 

4" Як ішов • з Бар~еііова ~о~ому,. 
Про ·ror вечір1 не розкажу ИЇІОІІf" 

Так ШІ JОІJІа DрІІТІІСПJІа до себе: 

Цк юобІІПІ ЮІ:11 :ци: :возьмао: вя, бо JІ КJIUD ·без. тебе.. 

Останній ~ 1sшшрuа,ито' з: llllJ1iaнmY· .rriali у тtКОІШ,ЮІЇ 
J"'INIDlйlкozo фот,:,с-рок; zурту -~;і• і3 х Бwороо1-Дн;іапроs-

а,хиіі :ШJ Ооєщимі '.... ' - :»ітю· в UJ08alflШНi 

&rрів;нmІl МЄіJООЇЇцjв таа· /JШfЇШе mpti,ruuno,m,,cя. 8 моршк1,КІІХ 

і СJЮtКЩЬКІІХ нароо,шх· таиа... Ді . Рпт. ......,,......_. · --~ 

Namdni pislJi ІІЮ11П5kі.. - РтЬа 1901" 661 
1єnski lшlove piesne·z Pucsmi , · .. - Bnп•;•.r<J'.nt11 

1dш,. 





V., ЖІНОЧІ СП:ІВАНІ(И 

ь '1 J. 
~;... Jl.1iil_ 

1 J. .1 IJ J:. ) 1-

І. Вже· npupmo №п:рЩ\еи~ .змоrаво у мупш,. 
УЗІІЗDtІfПІ а зов:і пр~ - одні бав:DІfПW. 

2" Узвар-..~а-и, .. а попратв саменька не ко:а.1" 

СІШИЧУ, 'с' па L,:a)[ rvr1 .. ,. ,·в ..• іІОИЬПіІ - вай ме.ні поuожvт. 
~ -,~ ' ~ 

3" З mom буде mпme ІІfП[ЬІ n:patв іі повьоо'ПІ. 
Розвішати прані МJТІЬІ і: :nх:т:ІПІ}Т •еІОПІІІ" 

4" На"ІЧJ п0w11отн:а. rom::oro. фай:во:.rо удбіJnо 
JЇ vnпnn .. ··. во co.1nna:nrv ва ·Сятv в~ .. _,,--.- r---; ,,.. ,,, 

5.. .ЗіІцJL,;а lq'lla rоствву. ваJІJИІJІа іАЗJРі,~: 
- - .,. - .. ' - м -. , , е, п.,,-rе И за~ КfІІОВЬІЬІ И ~ . 

6" Та 11111 п],єме~П11Яєме в x:vкw ва rocпmi: 
* І 

Даіі ІОВ .• Боже_ здоров,,їчп і n poJ(Jllli 

·7_ Та МІІІ пЄКе- ~' ~ n
1

є»е-rvаяєке. 
,lf 

Сиві ВJ,ПСЬІ не nроп~єме, бо іх не :м:аєме.. 

8" п 
,,.. .... ]І ora~_. '' ~ УnІШТ3.ВЬО:в:ьD[ 'І:!"П'' ': ю 'ПІ ~о n·~ r --:; -r .11 JJJ,.;& м ~ .... -.....-, 

п~ _е:,___ - -
.1.1.ИШ uuи-·СЬ ня ие пОL-rавв::в на ПJУИ иац,аПJСЬІ _ 

·9" Та я собі ~ JІ співапt: n:, JJІRa. 

!tfeиi маv:ка ріпкw nе:к;~ оби-11 ие rолодна. 

Іі!Ш! у 

ІІІ 



10" Мені IGDDGI ріпк:w ПeLU і: пасуm. :варtІJ""І;а; 

І ,роб•• ити" і спіlвати :мене· иа.вvчишL !' ,., ,,., 

11" Не· з-за. roro • соіваІо, шrо • :вece,'UOQL 
]І 

оє серце з ~110 в,.а:е:_ ивш не JІІІіІДіІІОСЯ. 

12. Оі JI 1собі поmобЮІа. ІІWІОДОІ'О Юру. 

~ зваяа - • ие ЗИLU. Юр1 
, ваt ,f PJ· 

13,. Оіі: ~. JІ;aJtll[~ mобо~ хю6ов - не !дур~ 

Бо ізі.а .МИ mо6ов Jt.JШ.J, JII КШfОПИЇ ·- П1ГЮVL 
14.. У · , ,. ·а-м: бь'lі хохоП:Щ зелені JDІIDJІИL 

YlUl3JIВ п.я за иеrіюІ~ mто-к m не аюбИJІа. 
15" E-r~ дож~ ІІОЯ ~WI~ ~це 'ТЬІ ся ~ 

Цв т.а: вq~ -~ ци ·т• prma йзіпа! 
16" Аж ТИ ВQ,,71"~. ППІП.П1JПІ',,,, 'П, ;~, ПVЙ-JШІП/ІІ' "П( ~·•Ц~1rи,. 

~ -r--"' ·-·----:, ,.,_._ .1· ......,...1:: .......... ~ 
Аж ТЯ:1, до~ рwбка і:зUІ:а-· :шуrа ПІ не: мап1.. 

17. E-re:ii:, JІІ)ІІtО СОJІЦЮШЬІЩ. ОJ[В[f-,сь мене JaJU... 

І ТІІ м:ещ JПО6а ~ ,сqJеІІЧЇ ие A3J13... ,,,-,, 

18.. _ ,. хась ня,, моя ма.м:к.~ мо,.-:юду:. мо-,:о;]{f. 

:ко;юпві замо1ЧІ!ІJП в 1[3JJ]aJ!.Гir1.ЗІiiГl[!Jlf' вomr. .. ,,. 

19" Як КОJ'1:Опиі )'ПОПЬОЧJТ- В:!И][ бу,.;), ЧИС:ІJШЬП,, 

А .в, иаиочх.~ ие ~ ~ ~ U,J llli·J --.,1- -

20" в собі :чсліваn а ,дале поmmчу" 
Літа JіІОЇ NОії:ОАеDЬП, то вас ІGІІрио, трачу.. 

21. Т : у НJІ співачоиок, ·ба-· іде їх по~ 
Я.: VЙll"v иа , ~~~ ~, ·- ПО ЗJІОn=ІУ ПОСЇІD.., ;--~.1 -· r·-

""' ·' - різні f~ШІІ)-НКU kUКOll,UНOlO 80.ОЮШ o;zs: rrpJltliкюl:. 
~ мuканащ,t nовіош. ПJІЯЖ4- мym.Jat (мттш) 8СЬОlО ,arpJIOe

, . , moJI01К;' ,ю;rоп.ні - ІШJ!ЮІJJІі. 1r.m1лв:Ni ЗQ.;ШJІІ,W~ 
# -

· ~=re.zшe ~ ІЮ.ЮІСІЮ в:іо· П: кiartJDaL Бі;rі (.зanUJDOJUlti) 

кoнolVU .вu6upa,,u рані~ зелєн:і ЗQ.,~ишаJІU до .оозріванНJІ насін:НJL 



37. п.а.ше ка.а ІІ'JОЖJ аркам: 

4V:I' -

n... .. , ID- .. ..... ~ • ~ -- ~ -- ·- ]ІЕ- 1IJrm:. 

u,- llqll - -- ID8- "!YL 

1~. ll.oa.mre К.2ча доа:у .ярtrом, хачевяrа раnчу r" 

Старі 1NL~ ,д;ОИЬІ[f за Щ 'Тепер за нив авчут. 
2" Оі: :,,мuи свою 11.;оиьку ва чри:оє ceJIO. 

Сонце rріє,, ци: ве· rріє - ;;,.;оиьці иевесемо. 

3" Да.аи-сьrе на~ вяв:ьку і: ~ .за JPJI~ .за ЮJli(Иf, 
Оби-11 АО вас ве ХОд;JПІа часто ва rocnmy_ 

4. Наппо-сьrе НJІ:. mmьжv і: .м:аик~ ~~l!ІП на ВІQРІ? -.,· 1~-

~ мене з6ІІП](ОВ3:ТИ ВJQUЦЬк:ьпі ЧОJІОВЇL 

S" Я ВUІ:11 ІUDПJІ..-У, ПОJПППаJО 0ЦДН ПО JРІО]РОВИ" 
Ji.,~ вам, ма.·,.:ко, ЗІh.:n:иваІО ОПіІ3Н по сrопови ... 

16" Ой у мене у :~ородци розцві~'Jа .ружа. 

Дали-·СБІе· яя за иеJПО6а - J:e вам 6Ь111а душа? 
.і. Куй на: ІІаМІ[3. пopo;QJLu - скупа.а у вині 

ЯІ-JІХ rorдw зап:;-1;~ ·то D-"I3l"lf :і :.;о :иьmі. 
,8" :к:уваиа' ,, qва.-.:а, кувава. 

Я на свіrі і не ЖНJ[а_, ли:ше бцова,,;а.. 



38. Оіі небо~ 

J}J 11 

~ В' ~ Q' ~ ..'I\IDI-~ 811 ~ .1/ЕЧU!': XZ. 

Оіі веборе-JІ!)І'~ не бий мене дуж~ 

Сорочка rонеш.ка, а я молцце~ 

Та боmп иеие: ~е., ~1·-

,,,, 'Поп.r~, IQ д,н, "VП'~~, C"'F2RV J!І:- ·.1'1&'t,'1 1DV1U',, .', ,,,~.,.... ·-

.а-.. ... ... ,,, 8.J\1 ~ ~1· ........... , 1811f=Allo......._j, ~;/ ~..-!. 

Што хеиі робІІПІ:. цк DI fУОПJІТІ(, 
JJ-...r _...,., п•1ІІLІ8І ' ' ••· 'l 
-чи І ся: ПОД1111, .. 

3" ПocilJL-.:a-м жито •. поdпіа-:к рід;І(о" 
Коrо-к не JПОб~ 'ТОМУ-м ся rvпип, 

,8' -,~-

ПD111C.~;:;rn ми ro ДQ!(Ьхо:. 
4., ПосаJ{вrJ1а~м 1

1 4Л ., веrуе:10 :і верід:Іrо" 

Коrо JI JПDбJІJІа, 33. ру ЧkJ, Rql{lf.JЦ,. 

А тепер1 ro ве ВJІДІ[О.. 
:,... Oit иеборе-муже.. не бІІі мене J{)'ЖЄ 

Я ШlarnJ( бУJ(У і JOD1I1[f зб,уж,. 
ПоJU.1'Іій: ТЬІ ·в.ас. :м.vже.. , ,k 



· . Чшева р1у.аа трош 

, І/ ~' І} J !:J 
~І - PJ- 313. 'l)IID- • ц 

J 1i ' r lf r р 

11111:D- .JI>, 

г~ 11 
1ірО- • :ц ИіІ:- =-

l. ч~п:еиа ружа тро~ (2) 
МаJІа JІ :мужа (мужа в ІСUІа) ·(2) :DJІJIU.. (2) 

2. Ув ШІЧ ве робит; JПППе п~Е:. (2) 

Пі . - ", ,доАоху ·~ц~ому· приііде1 (2) мене оє. (2) 
3. Не бий пи, муж~ не прай: .. ·{ 

JЬппу тв JnТВ:11 Ід;:mІ тв їІКШf. а сама пуііду за Дунай. 1(2) 
4. Коли~м иа шіфу ~. (2) 

Бt~ов ~. (правоа ручочmв) (2) хаха,-;а. (2), 
5" ВерЮІся1 жов~ J,:0•0 1 

• ,( 

Цпк пt JL.ачут (m1ачут ТІІ JРП() (2)' ,за rобов. і(2) 
6. Вернулась жоиа дo.itOUJri, (2) 

Не бив u муж (3) поrоиу~ ( 

-



40. Оіі за rоров, так .за ЦUІок 
(иkв•-6а11g.) 

4•' ;- 1- ) > ІJ 

~'"Ji J IJ iJ t > IJ 

Ой :за rоров. там за ~,:ох (2) 
Оре Ав:цJІ СИВЬПІ ВОПОМ: .. 

2" і: ·e<r)rюmПf ие· зорша, ') 
)..{ати на mo зaroimula. (: 

J.. •Анцьо, ДОІІІО:. ПОJ[Ь ;ROJ!t!OМ1J',. (2), 
Бо ,цаю ~. не· знав коку. ( 

4.. Бо .ца.10 п ЙоИЧІПІ~ (2) 
- -- ~ .ав:першому З.~QАJВОВІ .. 

5. Аи:ця ·:::::w~ npecry.mLD, 

'ІЬ-"1n11а:п:rн,ІГU!1 -1Ові СВ BXJ'l:OНIIШL 

6 .. , ·сцай,, Аицьо" ва :коJІіва,, (2} 
Ци nобиm ~ Авцьо ,біва~• (2) 

ї.... •Я:кбв-11 я п не 111ОбІІJІа,, 

Я :-М ти си ие ВLJ:ОІІІІJІа·_ (2) 
8... Уз.вв, і\ИЦІО із собою~, 

Пропав із нив .за. rорою .. ( 
-9~ Тота ropa :креиеиова,. , 

Лишав Авmо саму ДОКL ( 

10" Вночі Йоичі пnuйrie й ~е, -r·--""nll'""'II/ ,., 

Все· :кривавиіі нуж принесе.. ( 
11.. .~ ДІІТИ коли~,а 

Та співаmоІ :ху співажа: 

12. •iho611ID ·тебе. иаJІИіі LІОПеЦ:Ьs. (2) 

АІ.ХJРR-СЬ не· 6~ JІІ твій отець•.. ) 

І 



13·. Пркішов J1оичі ТИХІDІ ЧХJІОІІ (2) 
Та ПОСІІfПВ Щ обпоко11.. 

14:.. ~:) ~ JII( співаw11а, (2) 
h ве сп:іваш - п:це rпава•. ( 

151
" А Ав:ця 1а · ;апа (2) 
Та співанІи оберг.Lп.: -(2) 

16... •іІJоб.ЧІD тебе, МаJПІЙ L1ІОП~. (2) 
Коби-сь тн 6~ .;ах твій оrець•~ (2), 

1ї_ ~,,Jі.~,ДОІЮКОрJІ 

Та вбирайся в білі поm1,, (21' 
18... Бо щехе па. mп:аці:рку,. (2) 

Де-сь п:mацііроваJ.Іа дівхов•.. ) 

19. •я сік roдJ ,С тобов JJOllЩ, i(2) 
На пшацjрІу ве ІО;ЦJLЩ. (2) 

20. А восьмоrо NJШJ in1. (2) 
Бо з ·тобов ие ЖИDІ•. ( 

21. Наu-заrо~ (2) 
. В ОООJІок: ДKDJ дав-. (2) 

22. Праве вхчко цііюваJІа, (2) 

А швоє ПOIJCLU: І ') 

23" -С~ св:вку" в:а пам'ипу •. (2) 
КоJІІІ вв отець. ма1'ІV•~ .. 

24:. Лише свова iid вnoвtu, 
Вже юі: :rолова з.оеПJІа., (2), 



1 
і 

VI. РЕКРУТСЬІ(J ·тл ІН!ІІ:ІІІ ,СПІВАІП(И 

... ~,,- •' .. ... ;: j 

ЦріІ-~ Е3Ір-- D !=І[ :ШЇ- а!!- :;tJII ІВ ._.. .,,, IR _. 

І 

ПрПШJІа карта цісяря ва войну н:а НJDIJL 

Л ваш ШІНЬО {уже сrар:ьІіі:) на воіі:иу ие з;NL,r,нй:. 

1" БЬDПІ :иьос-о трк :АоЩ вив: на во:іі:и,· ro;plL 
~ ТЬІ цо~ (ппо ма.йсrарша) (2) иа войну мaiimmпaD· 

3.. • •~ MJ~ Jtoporьпi ~І ва воіі:иу не : . 
Бо JІ ця (о:іі c,,iaбoro),,, боJОСЯ хоть :к.ого .. • 

4,. ТЬІ:, аОВЮ ,.., і ,., на :воіі:иу ~-- ( 
1 я. серця (ой c1anmrivn.• ( ООКЮІ :ють 1t:oro• .. 

- •. ,,,, - ... , -- ]І! ::>.. л ·'ІЬІ, доню :маих~11оmпа - ва ВОІІИf' ХаиJППШ,а • 

•.лж мк вс"ПІШ (ИJІШD ... - ) (2) • на УОуУ воіну .. • 
6 V .. ... ... сьов po;umoв п,uхали, :копи • в:&"ПІ 

ІІя:ия ДQИІО (}{OsilJ10J[ШfIO) (2) иа войну сrрашнуюm 
7" Она няч ся не· OOJІJ,~ в 1f"l'IIDrli"'"" .. , •• , .. ""Juu,'"..,...~ CJI .--.. , .... па. ( 

Як до бою · ~ і ·па) (_111"!1 ·"'"··--

8... ЗвіJІJО:ва:&аІ пав ці.саршс; : : ro вm за rусарІП(?·• ." · 
А oro 6:ьь,а д;івчина (ой дівчина) з ч:opmnпt OЧIOGL 

Піаис запш-аШl в 90-ті ртш tJio шнич ОЮ" JJJC4 стверожу-
8ІVІQ. що nісні 150років. ~VОЖJШОО. Ф. i7icnt . l-1886j su-



хорuс:тав ~ ·ціrі niali в n,:ршій J,-zopa,,tiй ix.m:aюr:,I:. 
ш~,JТJІСQ;,ш tJ: stJ-mi рок:к ХІХ ст.. Нп fll'd111:wrv ВЮ J.JeІVVІNa3«:m 

ми npuйшJui ,шр·rrш . · · •U~ в· JDdй син просuть няня: 
.. - .. .. - .. "' ·• - .... -- ~ AOrmt, мене на ту воu:ну •. в ;ч;,и nи:ю :НJlНЮ ;ка воuн:у НЄ3DQJJUJt 1 

- ~--··-- -- ,. -Df1111l"'J,:rm, 1свт.r UIJ'ЧUК,a 11:JІUІ на тоту fJOIR'fV ... 
·т-- ., ., 

~ 

42, .. КоJПІ JІr 11.а11 ру:ковапr 
{СDрОІПІВІІа ~ JІЮІ•) 

ііі J. 

J1lllli1Вl:-D llipl-- та. і:е- =- :І[ JІТ8Іі 

&r• G IV 1г· : . . ' І р J. І J І J І 
11)-- -- п :Jfill- :в ::!ШЕІІ- 'П І!ІрЕі-

Ctr J2 І~ r· ІF r ~[ ІГ 
Jl !,:І -- ~ ~ ~ 31111111- ::3;_ 

:::д. ! 
,. J .. - • 

І 

0,- ВіІ 31- ~ а-

КоlІИ JI Іf&В. РУJ(ОВіІ:~ МJDІа lli~ .~ 

Я уд: неі -~,:оИІІВСЯ - опа зап11а.JGЬ"Іа.., 

2.. ~ меяе· v ІаТVНЬІ.·. ·. · :s-.~ на Т11ІіІ( гnлiu } ~,• ~ І ~І -r- ·~ 

Та Бог з~ ци :вернуся,. ци .--..,,....._ · м:ОJІ МJІJ•~ ;{тобі 
3" Ой дівочхьІ-:аасrовоЧІ[ЬІ, бy;nre зд;оровеиьхі. 

Бо :uн :ідеие у :птувw. у :каУJПЬІ cai.c'li ~011~вьх.і 
4 Ді:воЧІЬІ1 6Jі1Ьте ЗJt;орові і на вас чек.айт~ 

Дою назад: ве· :вериемся, ие :вериеJ4:ся. m. ся: не~ 

J 

]DIO-



:t" Ой то не яевь і не·~~ а три rодм о. (2) 
· lІІУСИІ(е ~СJІУЖ)ПІ[. VJІO~ :в піr::1:'nrч0:п: Jr:2ТVR:aL 1{2) 

І # - - ,r ,;!і - * ~-- ;а-.-_,•- -

~1:11::..Ш.~V сім7 .з: ,,,_ ·•,аріаJщухи• ро-

дом із 1UDJ211Jkll: .с&,_,,._ ~ша;ж XDpOJUІ., menq ІUJІ.IO•~J,. Через 
нuх та цьому' селі Xt1ZJШ. стати віоо:vк.чи пісні 41, 42 
з .. ~ 6лип,хкми ~:р'С1;-,;.:и.'х... Деяхі 1

• ,в 42 - цє 

XU 3МЇНені КОJWМІШJі.'11 3 

2-clODJUitJCQ_ 

А~ п,,:. • 
~- u'и JІrn.Jia п.асrовош 

(хариова) 
.:::аііІї:і 

.) 11, J,. 
L •· ; 

IJ. 
Оі. %- п- D JiillC- 1І!'О-- ~ сі- И1 ,, , }. 2 lt J 

І} 1-- l' ~' .,, .. 
]- Jl;)Тf х.:ІОШ- ІІ()і ]!-; :а- І!- IO.L, ~ :lle-·:JIZ:-

С- 111.t)+ 1 
~~ 

l 1,. 
]- J2!1r ЖJПІІ- qi у а- -.у- ІІіІ.,, К-31111:-

1" Ой aeri;,:a хасrовоч:ка_ rdi:. ctu па :ucapmo ,(2) 
C'i,u на ~І сrїІJ"'Іа шебеrати.. 
•-- х.,~, ·v 1rатvнн rей СІОІЇ 11еженаrі.. (2)і ІД-, І. F~ ,;,, * J 'J -

J J 

J 
--
....,.. ... 
іЯІІ:-



2" L"1опц;і v xarvпw .• :rci:, auri вежснаті (2J 
.Ііі .., ' . 

Самі иежев:а:rt JDШie иежеиаrі. 

Зосrа.,"'ПЮІ ернІЬІ. rei:, на воєmrомаrі. 
З.. Ой: лет.і.па .васrовочка. rei:~ .заrубИJІа псрце,. (2) 

ІІJІа перц~ nерце: :вп:ав:о в Тису" 

)DLU бt:UІВиио, г~ за мвов, ве журися.. (2) 
4.. Ой не· оююrо ... •:• rei:, повезе .и.аппmа, 

за ОДJПІМ п~ rei:,, :ioro ,6UDIВJIН3.. . ~ 

MOJioДJli ~ petpy 10 зепеикі:. 

Їсrи б:ь1 т:и за три rодн::. reit. J.ІаІеm вecrui:eи:нit. 
5_ Ereii cepqt; села JPIЧ]Gl,. rей. а у JPIOPi IJ'YIDl'8.· (2) 

А JUIOPi " 4' МQi"IO~rpfIIП(3.. 
Доп з катун ие вернуся:. Ц, не JМ2Їіа:1, дуІІП(О 1(2) 

~ ІІІЕ- lillL, ]!111-JllllllillE ::ИК::-· ВJІ[ 

Іr Р r r 12 r r r· 
-- ж::.пm- Ef -

1" Си»t:т Пюп:я у темвици:. 
Пиш h-.-.rn-u .... 

е листок: ва тau.w~~ еи, 

Пиш~ ШІШ~ ПОПИСfЕ 
Та й ва mmька ПОL1ПІ.КJ1Є: 

1.. - Нян:ьюі~ юm:ьt..~ пож::1~. :ня, 
І -,·] ---.,·--

Маєш сто зв:а:r~ ВJRУШІ ВЯ:1, .eit 
. .,, 

, 1:1:1 



- h • хаю1 cro ЗlІ:аТ д~ 
Не хочу DІ й сwиом зват:в: ... 

3" СЮDІУ,, ~11:е :поПJІсvє 
' ~ 

4 

Та і: ва 113.)О(У по~ ей:: 
,1' ,іІ' 

маt:ІП• о моя .. Пff'&aJl'fЙ :ня~ - .., -
Маєш cro ЗJJGП. :в:ихvпи ва.. 

к 

- Як в: и.аю сто зпат ]ІаТІІ~ 
Не хочу· тя :і сьm:ом звати, ей~ 

(мzрп~ ,~,:е пописує. 

Та. і: ва жоиv ПDК.JІИКУЄ 
""' ,,,, 

- Жоно кОJІ" пожапv.і ЮІ~ - .-,· 

~іаєш cro ~uт~ викупи ня. ей .. 
- Як .я маю cro ЗJІІат .NПИ, 
Не хочу тя іі мужем звапL 

,6... Гт."!Т!І:.,,,... 3 ::!i JIC' ПОПИСV'Є 
~·,,.....,. .J; 

Та й ва брата по~ ей: 

·- Оі: ·~'ТВІrУ:. ПОЖІJu1УЙ Ш111 ........ ,., .,. 

Маєш сто ЗJІат, 11щnи ШL 

~ заро61DІПІ~, 

Бо ІОЧУ ТЯ: ВИКVШDП1(,. СЙ. 
,.. ,J/11 

це Пmп• із теишщі 

Тіа і: ЦО ое6е ЮІОІЩЇВ ІОПІЧе: 

8.. - Ходіт~І :п:оп:ці, та •о :мене, 

Добре е вам у· кеве, ·dt. 

Б~ех ~•е· розбиваУИ 
Та все ЩJtll]DI розJtаВсІПL. 



45 Оіі
' . ,. 

• . , : IenJDІ rycв Afll'J\ 

";::ІІ]і ,. І р r Ір г р r 
Оі Jle- п- .-: ..,.._ 

СІІ ,. ~ 11:J: ІІіР r Ір Р· r -.1111 

2'-- 'П-- .-r ]18- ,,...._ 
КІІ; u 

j•' ~ 1i І~ і1~: ~ ~ г lti,;" І ... 

А- ІІе-- j- D ■ 8е'- ..... ::ІЕ 

Оіі: •еrіки: rуси і~:, леrіJш в:изеиьк:о; 

Та убІL'ПІ Лиоеіп ви~ раиеиькn. 

2.. Та vби..ІИ 1Ів:пепа коJІо Pemmиoro. 
Jii 

r 
:,-

• ... 

Тек:.,u tqювЦJІ 110,т.у Рі:mв. аж ~о Вои:овоrо" 1

( 

J. :КОШІ везІИ JtOйy ceJIOM зравсвоє Th~~ 
У х.а"д;оrо :верхоmшця серце ~""Іо. ) 

4·.. Вои'УUІJІ-сьте .жаидарJІІ(ЬІ cer,o запаJППJІ~ 
МолоJІІОІІУ Лвпеіп цали ще поЖИТІІ.. , , JI' ,іі А, 

pt, ~ 
..... а 

., ~ 

---
.J!Jr.111 

1ііі ~ 
~ ---

Ріка - ШJ3іКl рі-,:ІLїl 6iJu, &човоzо (аrшра НЛЗ&а :i\fi.w:zipя:J 

~i!ll 



4fi,. Сирсnwвська 

1.. Дубп. св CXJL'llDDI,, ~'1ЇЩJІИа nу.д;перл;а). · 
~УІІ сиротята,. бо іх ~163. і і JІа. (2) 

2... Не пиа~. си:рJТІ[ЬІ:. (не робіт и · )~. ): 
Лиш ОЬІ юmь1tо здоJЮвmьхкі - приведе вак др)'ту. 

3" Уже в пас МDІО"ЧJІ(ЬІ (такої ие бJJ[e}, 

Бо мачуха з:вариr їсrи. а за нас -. е~ ( 
4" Она ЛИШ ЯЯНЬІЮВИ (п:о;,ц~аст вечер.яти). 

А .rw · ,е roи-,:oJtЯi в заІПШ имаПL ( 
~ . ' 

5·.. СL'ПІ сиротята (ва ма.мчхн:ум rробі}:: 

- Кажі:r~ XaкJ[Q. аж вак добре - 6ерп нас ц ообL (2) 
6.. - Діrи,. моі ЦЇПІ2 дЦі10Мf ~, ціте· JІlодом:у:: 

Н:а:і ваІf ЮІ.ЧJХа по:МЬІє. і: ро3'Іеше rоио 1( 
7.. - .. . .,; . · - не: мати:. (к.опи вас. 'ІеС31Іа1 ) 

Із :КІіЖ~оrо ВOJJ:OOOЧ:U tqIOBЦJІ ПОЦRПІІіІіL (2) 
8,. Тh.ачут' сироrят~ (ПJ"1а б~ юn1): · 

Кажіт~ ~ ЯІ нам даnе н:а СІDХ свіrі ЖИПІ. (2) 



47.. IlmlJUІ~ кача по ТJІСІІВі 
(ІІіапнrотхіІІ:11.11) 

І !~ .1 11~ 14 11 їі ьJ. , J ,.. 
а- ~ ІІІ) 

ІlмаюІе а.ча по Т ИСJШ:і. {2) 
Макко хо•:. не аай. мені. - ): 

Ти-

2... За.-~mє:ш .ми· в ЗJ""fY ГОіРfВУ - ) 
Сам :не ЗRalt\ де; запшу: (2) 

з. Аж запmу па. чроші, (Z) 
Хто JIOIL'"le JD1f 11:еяі? 

4:. ЗапрJІЧJТ ШІ чужі JПОJРІ~ ( 
Тн:~ ма1мко,1 :іі звати ие бfІ'еш. (2)· 

.5... Не ЗІІаТІОІJТ .ІІЯИЬІЮ й иаrи:. 

Де іх сwи е nежати.. ( 
6... ТЬІ,. вещасиа )ІОВ ~•~ 

PoзcrpiJпma в Краснук По1ПL ( 
В Краснум 1 ! понад: Тисо~ 

·там Я СВОЮ ОІерТ'ІУ на.йшов ... 

-1JiDIJ:- І[ІС 

І t І 
l).;&N-s;o 

l 1111 І і!ІІ 

Початком .в цій . .. ~. - niad-zoJWCiнн.i за АW~ШМіU zімнази-· 

rnш.xu · - Січі JDаІХрйзстрі.~и .и ш~ 

.хр:~~ш~:у· · ПОlІі :ШЮ Тш:ою за XJDtIOМ 15 ... 03 .. 

от.!ОZОз віршів в.. r~ •ош:ькоzо у 
1'923 р. ДаJІі . , · . ткя GIOfJ4 niafi 

пе~;шиіі. -
zоя і 101Ша., zоя-: 



ПiGu noo1u 1939 р. в: хуста,хій zі.мжпіі.JУJМІіш:ьrш: а, збе-
~:,а2пси U · (на dШШ~rv . :ьствв 8 М1!В."4ЧЇВСЬЮU zi.Joul-r·--- * 

а ', zi~ .DUU:UL"iOC.ll ~=teНNJІ: ;:rецьікимu niaur-
MІL Особпшю ; rp:,tuмu бува п.ієні •.коJІD .ІUШШJ. ·:W: 

-::1а.1n1шлиа.. zа;шtЮ.І'fКК:: ~.ип НIUIOdJlmьal таи, :хаи~і6ноі ~ 1..,..... 
п.існі ·~"- шьа,коr МО1Юdі с.. . но :;:~:;.:::..::moptl.МJI цах 

п.ісень 81'DWDCНwal n"CJrІQJ,кof z:аашзії ilФl:JllU __ ІІГ••- 'JDШU 
# ,F 11,.і 

ЗЮООм став хористом 1 ,шроііноz.о · Панте-

;rеіі11ЮН КаJІUНUЧ - ' ·, НШ ,~~ІІЬІ. Во;rоі}uмир :і. (18.:І(Є 6ув 

q· Ужzорооа,коzо }-Німрсuтету,, &.У за. pe1Jiziiiнi 
rreJ~)Нd~· • .. юс на .5 · курсі UOlO su:zнa..m.з }'Н: ~ • ~ .. 11.ізн.іше ІІін 

став аsящг,шmм tJ с., L"11.1fllЩЯ на ІрШQSЩині) .. 

48. 1(0110 МІІІПGІ ІПІОрива 

f J J !J J J J IJ J • J І[J[) J 
:ID 1DIII- ВВ :11- ~ ~ -., »- JIIIR-· D -U-· .DI- ВІL 

l_ Ко,,о ].Lnma_ . ~ зацвіJІа IGUD[Нa, 

НавЧІDІа.СЯ в саду cnam: JIOJІO~ Jtівчииа. (2) 
2" Навчилася в саду :спатк поміж явора.ми. 

Бо xoThu роз:м:о:muпи з L"ІОПЦJІІОІ-сrрЇJІЬЦDО[. (2) 

3" ПіJот півні, пі.ют· ~'111""'1!- IfPJПUI ]1[0:КО~ 

К;-шче хати вечерJПJІ:. а ;:.:оия не хоче.. 

4:.. Веч: . си~ мати ~""Іа. што ТІІ :наварLU. 
Бо мені вже із тобою ·р~~!:еnи ие МJL~a. )· 



іІі 

}. 3ажурІППІСЬ raJIJflliШIO[ 

Через ТJІО ЗМШf, 
Що по~,. . січ:овJООІ 

Та й: ва Верховину: 

•.IJU'•...._ • .,,,11-u"' (з noвтopeюuLv.}: 

Xro ж вас пощи:ує 
В уста :№L1ПШОЩ 

Карі oчemrra 

І •'-~пr? 
чорнn·~-

2" Не ЖJр.пся~ raJDІЧamrn::t 

І ще є військові 

Вони· :краще об:ніхшо~ 

Як стрі.,,ьці 1dчові 

fI08:mopeюuoi} 

Ті ж вас поціJІ:уют 

В УСУа ма..'DІИОВ~ .., 

Каріоченпа 

І чорні.і броЮL 

3. Оі: ве ' 'ті ВОJІІШ 
,11' 

До вас присrаваПІ:11 

Не бJJl!JТ вас ri ВОИПІ 
За сrаи о6иімапL 

І 



~1:•иril&Llf~ ..... ,l,llis ROІJ:mopeн:wu,:): 

Ой: не поцj,тvют 
' * 

B ·v.cra xanmoвi. * ~ , ,., 

.,очен:па 

І чориіі брови. 

,~ А JІІ в:и: вже з ВерховІІИJІ 
Верветеа знову 

L як пqлп~ знов приіцете· 
.no нас иа розмову.. 
.l;v.,."fИA.1 •~,,.,...к,,11 itJ , rwtrmOpeННJDC)= 

То~ вже ЦL~е· 

В уста ка..-.ииов~ 
,. .. 

tОчеИJІТ3 

І чорвііі и, .. 

";::1111,]І 

~~ І: '!і ' 

Jt•I } ~І ~~ J .;- ....___,,,. 
Че- р::! ~ 

j~ ~ : І 11!1~ .~ i. .., - -____,,, • 
!І.ІІU"- - ру- ~ ~ 

t~І~І 
!~ 

!!!~ ~ ' ~ ..._ 

':81!- .. ~- ~ 

'" t )1 J 
11!1 J ~ t 

·L: ~ 

І:::іІіи ... .зві .][lf- ~ Jl'II-

j 
.,_ 

1,t 
~ 

J: 
RY~ 

і~ 
ві: 

1111! J, J 1111 .J -lilf .. 
.-.. рез бо-- JJID- 1!'D 

~І 
~ 

i 
111! ~- IIIIJ1 І 

![ :в-- JIDo- Ю.,, 

~' 

~ 11 1 Іі 

11(11,,- 3111 ~-, rry- ]01" 

i 
~ 

}·1 Іt lj1 І І 

I!:D- Е- JШУ- D~ 

1" Через річен:ьху, через болото подай ручевьк:у, моє 3ОІ!О1'0, 
наа.и~. по.В llffl~{rvц пoдaйJIDfllellЬИ'-вai:nrnriiRV'lf} · r; --р r, 411 ....._...,._,_ 1-

2" ПІ~ дівчин~ , ,,, 'eвa.Jl, чого ПІ ~ ие весиая?· 
- , ,І ., 

- ,()й ЯІ( JІ хаю весе.u б~ :к:осо-:м .mобил:а, - DІЖІО забутп?' (2), 



3. - ти:. ЩВЧШІ~ ОЧІDІа ,б..уд;иш. сама ие зпаєm~ Jro:ro ПІ ;побиш., 
- Оіі: звац :зиаu. xoro JШХаІО, пИІП ro не.~. з ПDІ ЖJПИ :маІО.. 

4. ~ ва. і пишу 1д;OJtOJIY" Чи в:в::йде МИіУКЙ із. аю:rо в:•'", ;ВQJ[JY! 
111 ..,•JГІ!ІА не види~ тому .в п,uчу - своrо м11J1oro вже ие побачу" 

51 . . П:ЬркаJІТІ,ОІІІІІ~ реце-:це 

"=111 

J і:І} 1 
~ -- n..\')- ІІН,., ,,. ; 

... J ... !t, І 10=1 
.J1ili[ 

J IJ 1 
іі-

Шарк:авп,оВЬІ,. ~е·~ц~. шарІGІШЬОвм ~~ 

Коли: ОИІІ біле іJИ'ІІКО ИJDІевь!І(ої ВJIJli,"ПL 

2.. ·Оіі параї[ИЬ(іі Jl!erie:Jo, 3UJU1 дР :m1 в н~ш 

до пера за каяапои NІИ ПІ 6:ї.ху а:еJІію. 

J... Ой за ma,mro~ реце·-:це., ой за шшов. яе,'"Іія" 
Што .му ДiUG1J, шm му да,~а у ведL-тв МаріІІ ... { 

4" ие ,,,, І:ваи~ ще раз .заіп:и JІІО мене: 

ди ЮІ 'Тобі , , , . чеL.евv й павv бь-.v-·біп:еииv" 
і * ,,r І * 

і. По :а.JІ по перу,. по :ка.1:апу, по перу 

ВnозиаІО DІ ~""Ja.,~ МfІЇ 1ПL~ фраєру" 
6_ КоJПІ ХІІ,,rьrіі пицьовав., ЧV1ІОЧХ1О:В потnя:сова.в" .,,, -r 

На ньому 6Її\"1а сорочка - :паоова;-.а ;ц;о .п:ич:u... 

-

~ - шпори; ка,~ шапха - капе..vох; 

сте fШ8Wlll; ,шва -· бі.;,є :перо ааиси; · V,ltV'ЧrUJC 

j 

::І 

оу.же 6&1111; ram:i- ~ · ~ .. . ЧОJШВЇІсll .._і\юrрw~ош~ 1(.і!~І:І!Є 
шщіо,шиь::Dііс::~~:J отиа · .. rami з 6L,azo mонхtІЮ ІWяотна ;wе-

ре::жаним низом .і з отороч. "'" их llітнє· святкоsе ВQl№НIVl.. 



Jllaillii 'j ; 1 -

52. !Оіі~І Марічко, чічері 
(::1~ та~ варіаІrпІ} 

• 

j : J- 1 J- і] • 

J j 

s 

.1 
ііа ро- оо- ~ 

1 til 

L 

Зио- р:., ~ 

J 
]І]Е- 12-~ и §- ЕІ- Оі ~ ]11..,, sa- ..,. JJa- ]!5;L Ш!J- ... 

.;,'ІаііІі ~ ..... 

• 
~- ІІІ:- .'{ФІІV 

ІJ 

• 11 1 J t iltJ JI 

j 111; .!" 1.' •1 

11 



Jleziнcwшй ,шршнт 

1. ilai~ ' ;ар~ 1(чічері.1 (3)1 роо•епm: IDI ' ,ері}., ' 
2" Д'ЬJІUUJШ: Я -х тобі 1(чесала)11, (3) як.бЬІ мати ~(ие зЮLІu), .. 
3. ·· Мати ~ (~1 (3) • ся 1буду (rаиьбптиJ" 

1. Ой ,бі,u ,,,РВИ:311 бщ, ЧОМJ 1611 ие біи:а? 
На роботу .не~ В XOlllOJD[J ,CJQIЇ,u_ 

Пршпів 1(з поsпюрєнюrм): Оіі :(дана) ( · ~ ,пава 

2" Ой па.вена паJІено~ ппен~ паJ1ев~ 

Та ве тu:а дівка ~ JП[ -ева. 

Приаrів ~J. 
З" Ба ЧJІЯ то - паради, багата! 

0чи В неї~ 11:І цв6)1ІІЇ.:. ИЗЬО:~ .П: JІОШІУа.. 

~-
4. Вта параАНа - оцио nї"""~атє має: 

Т~о иарубw]І то в;L,нце все, перевертає.. 

ПриспіІJ· (з· rювторен:шоі). 

з" Така в хене біІumвна,. J[J[ аіtАВа пансьІа.. 

·Очка сірі, JDfЧia бь.і - :ваtура ЦJП3.Исьха. 

IlpumitJ поsторєннкм). 

6" У БІІfІІІ[ові ю.вІ(ЬІ ~. в Тич:ові г~юдиі 

Іюи, ~ в Со,~твв:но, пм дівПаІ 113ііrодиі 

Приаrів 1(3 повторенЮLV). 
7. А у Алm:н діВІПт,І ~uбші. 'J ~узі недужі. 

Ідім;. .:r.~. у llWUІИf:. там J{ЇВІ(ЬІ,, ЯІ ружі. 

прштв (.з ~J-
вs Дівк:ьІ в Липши ха.во яіппrіі:, а у Кошевеві 

ЦівКЬІнібw и~ JВШІ .д;уже 1бреш:ві 

Прrк:п.ів (J: 1Wtl11WJIOUUD1). 
9. ~~rurD~n 3ОЗУ1ІИШІ. ra ciJJa на ~,~ ~ , І 

п ·д ... - и о-:м;ця:рс:ьки .: ,ере це :11 ПО·-руrСІ»ІrW: - ПО,дJJ СІОД& . 

Пршпів (з повторєнням) .. 



Ей по:аь СІОJІЬІ~ фраіроЧІD - ~д;єре: ід½ бобак•: 

Пусr.н: ~~ов хай іддо..у- ие буnь, така :rop~ 
_..J_v"1•''JІ-..,._,. ів повторен:Н1lМJ 

Ой )tfapiкo. бt,а дівко. lwfapix~ pi:m. 

З ;~а-1сь ми цілv 3ІОІУ2 не зrvбк .ми й літо" 
Ї ~ ~ 

1.l: .. v"r--.11
.A ........ 11,-11 ів: (з: rювторенНJІХ). 

иіі .варіант 

L Згорі, з~олу із виціка 6eDip не· в:идап1~ 
Бо наши::м хеrін.в:м шк.ода •11( ·1: ЬІіі ~еиь • каза:rи.. 

nо1втореюurм): Оіі ,(дана) (3). mі:дарічu дав;а 
2... Ой: на краю :ropo]!l('ПIIGI ~,:ева лобод;а. 

З Ні1ПІІОІІ :к.ивілн:ьDІ и:еrі.ньох rовориn1 шкода. 

Приm.ів nовторєн;НJlМ). 

З... Бо паші КІІ:ВLШ L""ІОПЦЇ не~ зиаJОТ' JІІООИПL 

Аж їх ЮВка ПОЦІШ(fЄ, .mобJІЯІся: xвaJBПJL 
..1tl:,,, .. f ...... '11 "..._,,,r,, •• itJ . IIOdmopeнWDf).. 

4. І r1r1 м:еи~ НJЬО1ІКПШІІХУ,, ІПОб:кm: ве мvсиш" .. ~ 

~іене 1ПWТN& ПОПJПJІVF_ а ТЬІ JDІШ Уа."""УСJІШ_ 
!і"-'І!С;; •-• ~-;;r·--:11 ,11 .r 

Приаrів повторенш,мJ 
5 m~радвьІі ле.rів:Jосу. вабуІ[. m:airnry :нОСИІІL 

Лв:ш:е yio!cm ва ВfJПЩІО· --- пігереmик: пpoomL, 

-6.. ., ·-СЬ МJІ ся ве ПОL"'ІОНІІВ, па~~ 
Яка шапка иа :каж_;tNМ· динь, така і: иа вепі,"110" 

JI.JL;Jl,f'l.....,11'~ is {з повторенr~ІІ-h 
ї. Чим 'ТВ" ХJІОПЧ~ навсппо, ЦJІ1 з nnol[ чобm-ьІ,. 

ЇХ ИОСJШІ ; ХЯПІ! ~ОЇ СУООІ'ЬІ~ 
.- ,, 

Приспм (з· rwвторен.:. 'u ....,.І.., 

8... У Ш. ,. .. не є х.,,ив~ v д· ;vяові - поШL 
і ІІІ' 

Дайте, :мене АО ,Цраrова,, за фа:іиоrо хлопа.. 

rювтореюіJІМJ 
9. ._ . 1 . .. ,СЬЮ леrіи:ихи" JIII[ ріпа :печена,. 

А ~"'ІJІПІВСЬКЇ жеrіві" JІІ ружа чеиJІева. 
, 1-ьr-11 ■ .t""'!l~.-1 ··1 __ ·а (3 11-OВlntJ1[Jel1fIOiMJ.. 



10 r ..... - ... - . ~1 ... иеи. дlВХЬІ и: леГІІППt:Н -,~ ro;цi: 
Помврімсв ra JDобім~ !~;оп-а.ме МОJІЩ:Ї. 
Прш:nів {з повторєн:юrм). 

и ;іІ!.ІНІ І .84ІН' 11"& • "' JIIUП,~1&1• ЗQCll.M;: 

L Лєzін;і: Ой~ ІtіІарічИІо;,Д~ Ой: ]ІвавА~~ 

РІІЗ(JМ: 1(чічері1 (2) фаііrві :в, тебе ері) (3)., 
2" J7иін:і: · ічИІо;, ДівwІта: Оіі Іваm...-у:, 

Pa:.JtJМ: ,(и:юби ~ (2) 
17иіні: будеш :м:оя; Д-UPUIIIUl: 1~ ·1ВОЯ: 

Разом: {tаз;,v,ши) ( -

53. Вже журавві уд11епJІІІ 

- ..... ,,_ -
8.-::.у- рв-,Jіт_ п-:в,- ri- ~. 

ІІ8НІJ- ~ ~ ~ DL 

Вже а.J1)3.ВіІі fi!Ule'I't,JL Де: ся м:оі літа ДLЖ! 

llira мої мОJІОденькі »иВудиСJІ по:маиеиьк:и. 
2... Де ми лвоє .ХОЖО:в&,И~ верби ружі., ова,~ 

А тепер я~~ - пише з верби ЛВL--ПЖ вайду .. ( -

3" ЛисrоІ з верби: рооів~ЄТЬСJІ, а иолqд:ість ие вериеться'J 

Не RРПИетьси вже иіІ:о,ув: - ве заввдv.і: :м:оій •о,,и" ---r . .., 

4.. М:оло,tі JІЇТа ~ 3 жур3В,ЬDІВ :ЩД,"ІЇУЗJОТh, .. 
~v, . 4 

~уравш вqштrься в ари. а ш~ ІК ДJПІ, розта1ІІL 

в яри - весною. 



? J, J· ,,. } t "J,З' 3 ' t ! J 

Звідси юра,. звіJmІ ,А}J)"ІЗ. 

'~ШІХ-др.mmа. 

Межи 'ПїDІІІ rороньаАОІ~ 

Гей, MOJІOD .~ 

2. Казав-ксь ми:,, лenи:mnr:1, 
,r 

-мсятаL..а,. 

Вби~:м віх:оvу ие :казu:а,, 

Геіі,, аж. хв ся JПOбl[Jll[L 

3" Ой~ иеrіmп(у~ 
'J6уше ие 1000111 кв~ 

, Бо • собі noJDOOll,u,. 

f eй;J ,iWJ'l"'Oro леrіня" 
4. Не: журкси~ Jd!O.Я МІИ;,а. 

hoa. oro ~е: * ' 
Ти - за. ropo, в. JІ за · .7 оВ:. 

,,;; 

Геіі, за 1ООООВ забудСІL 



5,S. Так за 1Іісом, та11: .за перевазом: 

1'!И'ІІ 'И І!Е- ре- Ja-, 3(1111(~ Гаіі-;;в,. nii- Ja,.. rd-;a- ]ІІІ[., "СІІІ' 311 .,_ ро- :В-- JВnL 

1" Там за .іJЇсом. там за перепзох (2) 
Гаіща-r~ гайда-ют,. так за ПереіІЗ.30:М.. 

2" Тах ЦІП'анв ПL111 та :П](JL,и 
~ . 

Гайда-rаіца, гаііJ!tа-:ца.н. ШІJПІ та ry.rnrли" 

3. """'·~ ......... ЦІffаи вс п:.є.. ве· rувяє (2) 
rаца-rпда, rаіца-~~ :не :п•є_,, ве rуn:вє. ( І 

4. На циг.а.ижJ скоса позирає )' 
rща-г.а.Ьа,. пщд2:-JІ3.И,, скоса пmирає.. (2): 

5_ ТЬІ ЦІПаиІ~ ПІ мои рум~ (2)i 
Гайда~rаїца,. , - · -NШ, n.t мо.я румЯИJm .. (2) 

6_ У ЦІП'3НІ[ЬІ лакові 'ІОПавJ[Н (2) 
f a.iiJl;a-~ :rajiJa-Дi!IВ, 1ІаJ[ОВі roпamrN" 

7" У цигана сорочка иеправа.. 

Га.іца-гайда, lаЦа-даи~ ,сорочка. неправа. (2)1 

8. Подь. циrав::к:ц. :зо :ииою ;цо таВJUО, 

Г~га.іJІа,. raifдa-~, 30 ІІВОІО· ДО ПІЩJО- ( 

9. Там: за JПСО:м ЦІffаии :rухяв:и 

Іайда-rац&, :rаіца-дан: rohL,и, СППІаJ"ІИ.. (2) 



§11 l ! 
L 

k ІЕ8 І!ВІІf- :а,, '] J 

l. ЯІt ня махп уж:еШL,,;~ за JdJНOB Jf!Ie ся журІLп: 
Не пий" ~. RueROЧJ..7 (rоп(3))~ 6о бу.еш ІІаПІ ·~ОЧІ(f 
(гоп(З 

2" А .в 113.МІ)f не посп.у:хав. ШІJІеяочку все nommaв.., 

IIpomm воnь1~ проШІВ кові (rоп(З)). во~ а1.у1а ще :і ,бороИf 
:{1· 

3" Як ве бн:,,о в ня tриііцарс). ж:вrд Ва1UОІВ3В 1111 ва віру. 

~ ва сrіві писава (:rоп1(З))~ ,АОВrм моі:.зраmвuа і(rоп(З)}., (2) 

4.. ·так f Іорч:иЇ. 3 П
11

.RІВІЩ.Я)ОІ иапввавОІ •о бе.зnоm .. 
П - , ЖJЦЬІ.. твrпо ВЗJІВІ( (ro . Я.: повесв:о:ваn1 в. 00;'П1! 

5,., І без во;пп:у ро6JІТІІ~ п~ craporo прооп11: 
• , іе мевіп..~ й вов:ь1 {rоп(3)1 ваіt поорt0 своє пове (rоп(З)).. (2) 

6. 3~ ТЬІ П-.ЄШ П raiiиV,rєm:,, ЖОНУ СВОЮ не ,саиуєш,., 
~ І $ 

Опа.в тебе босаmд:ІП ~=-=--~LJ. .. J.,jjf ... ·, за бороздов :вo.mi1 во,цат (rоп( ( 
Tw:J п~:вни:ц~ Боrа -ся, ; паиеночn~ вар1уііся ... 
І ие: збІ:ІПА-уй :мою JtOmo (m! ·~· раз ,зя:в 11 за жону (:roп(J)) .. 

Ритмічні виzрш mwt)~ •l'Ol't Zб"2 Юfr~ ' ~ -рідіи 1J~ІІІ.QННі і 

~nwським. тшщJОfІа;,fьн~v nicнJJ.x. 



57~. Оіі І~обре CJI~ ~обре llatO 

& І !- t. J J 1 1 l і І І і ; І І І J, І -.:, . ~" 

()і дІПО-JС ~ ~ре :ІВ--•·• ІІа IOp-lOD'f- В!7 ЖМ-:ау- ~ 8.. 

411 ;;t І 11 f ti ІJ • J J ІJ і J J 
с- ~ n,ii! Ха- :&}'JIII- :u - ~ біпвІ- 11:J" с- .~ ]!111- •• 

~ . t ·r . . 

}leziнi: 

І. Оі: добре 01. •обре а ~ 

На юр6очху IЬDJI:J маJО,. ея .roi:. 
Xwжv маю иа.r~. ея:rоя~. * ..,~,. 

:Х.МЖV маю иа rontv1~ 
~ r-- 1• 

Серц се.ла фраірочку. е11 roii. 
2" Ліrер вина - ие· иовJШа,. 

В :мене бі,,а 1біmппmа, е1 rой_ 

Як.~ aa-6L•~ 1f'JI: roJІ:) 

Як. :rусочи па-6о~ 

Поц:к:.'Jіі ня. мов мив:а, ея mй:. 

3 .. , Добре тому коса ІЮСІП':, 

Коху мх.u істи носит, ея rой. 

І кепі бн: '13Х XOCJІJ,~ ея rоя. 

І 11еиі бьІ 'ТU: ІОСІШ~ 

Як: б:w ІІеЯі .м:ииа іСПІ :НОСJІ,"'ІL 

л~ 
А гт.,:о,_ р6'" -........ vи ва ro 1 .. . ~ча·ВЬІК, 

Там муіі: :МИ1ІJJІЙ: хуч:ери:вьrіі:. а roii. 
К~JПІІІ на mox сха~. ея roa: •. ~ --r ·--,·~:: 



Кучери:к:w ва вюм скачут,. 

__ :вуч:ха за ИІDІ ШІаЧft':, ея roii 
5. в. :мене j · ~о ие 1Ііни:вw:і':f 

Kymm собі rре6інь ІрІІ:ВНЙ" ея rой. 
КучерІП[ЬІ розчесати, ея rоя:~ 

d' ИІЬІ розчесаrи,, 

()бн не: бив пев:еха:тьш,. 1СІ roii. 
6_ Понад г rycaJК и:е'І'Щ, 

Не~;ЦІШ ня иал-р .:mЩ ея :rой4' 

Л я ііооо не~~ ев rоя~ 

А я іюrо ие хоті.~а -
.аци:р чорньrіі~ :а 11 біл~ ея гой .. 

Р,430м: 

в:а rорб· і~.· 1
· .;;n;ппа.вьпt "}''U,м.,1- :,i 

T3JN МЬІ 3 в:юб:к.ом: (ов) куче('ВВКМ ,(овt ея ІОН. 
ТоrоJ(Тба · 

, ,І' 

Toro іfтба 31··, ,voaє:1t11e -· 
" І ,ІІІ' 

НовУ ХЬІЖV посrавJОІ~ ея rои.. 
JII ї 

В 7-.:иу ,cyrr.;юm· .:юwпці спіsа.ют:ь з JDl)timв к:r,ejlJUJ08 - з· JUDmcDIO 
111""'1J'.Zl',..,..wsmo" Остан,ні . pRdlal ,су,иет.ів: rюt1mop,momr,a, два. JIOЗIL 



VП. ПРОЧАВСЬКІ ТА ІНШІ ШС.Н.ЕСІіІіІіВИ 

SS.. Пречксrаа Діво, НеСхсиа Царице 
fa ~ ІІІJ'РОПВІІ1111)1 

., .... 1111 1. J. IJ• 1. 
ІІрс- .. СПІ-- Ие-&с- .. Ц&-

4 ,, І ~!І ,~ J .. i#· JI_ 

•:РО-- .. -- .. За-1~ 4,,.,, J. 11 .t І І# j і 
qз, С1ПрІІ8іН1ІІІL ІІD-С]Ц:- .. 

і} > J. 11 J 1 І) J. 

І :11'1іі~ІСІ'аJ[ І~ Небесва Цариц~ 

.Ь:.Jt:СШІ нас :rp~ паша Засrуmпщ~ 

,, 
і .... 

рі- .z .. 

і t . • ... 
ІІііИ-

.._ 

і] : М• 

11 

~_..,.,і--.·· ........ ів: а) Як ~ CJJІ• сrрашв:ьrі, ІІООІЦИЯ І'{1lдJШЗ. 

В611-а. нас не JПDIDIJI[~ м:ати ваша 101J1a.. 

~. аі: вас rрішв:их~ о Бmu.я· 1а'ІИ. 

Без. - JІааи не даі поrибатв: ... 
2" Ми ЖІІJ"ПІ іі :rрі:шк,"ПІ і Боrа rяівИJІИ=-

А ПОПJП1ІСJІ ие· і сліmиJПL. • •~r.•-··•-·-• 

3. Горе вам rрі:шнвІам в ТJ rод:nну ~~ 
КОШІ иа істраnlНЬІЙ CJ1( Ісус .Хрвстос првйде. Ilpuc.niвJL. 

4. Покр:wі: вас покровом. о Діво : і~ 
Я.: приід:е СJдІПІІ Скв Твуіі- наш Meci.L Пршmви. 

5... ПохаімесJІ:. .. · .. 3• й: моJІИІ Боса Хрв~ 

Наіі ~ пуп.ом .вце· вас Пречиста... ІІрш:,,ітL 

6.. І · стос пр~ •бJд;е всіх. судкпL 
Приq.цит: хому- :в .. ад. жому- в Царстві ЖИТІL Прш:пітL 



59., С.JІТQ1Q'Іів ІІісвеспів 
(11а W':IIOЮJD - віс:веспіва) 

'!l.:iin"' - А._. П, r~---:- :11 
НІDІ И і"'UІОСТWІаК tfJ\fX: "-AJI. .ева 3JІВJІВОІІ:» 

В оrвенвих язиках ва Них просвіnоюL 

а} дJ'ПІе С:вятвіі~ зІJЩАІІ, :пом.уі: ва 11ерtвьn1=
Наі: ОЖИІОТ' :КОСТИ од; ~ріхо:в cyxi,L 

6) IIpoaatuuoiиe Троіцю OJUI~ 
у Бозі єдину і вероодіJІьнуn. 

2 Ях Їм 3Яані1 СУШ всі Я3RЦЇ світу. 
То mtXJІ звіщаJnІ Віру в, Боrа СІІіrву. l1pш:rrimL 

34' ПросвіпІ іі нас, Душ~ о6к Тя прюпи: 

І в icnmиyii Вірі ТроііцІо nросва.юІЯІИ- l1pш:rrimL 

4... Блаж~ всежися в вас і: очвСІJІ о• скверmt:, 

І ВСRІІ[ час вacraRllJlii на сrезю , l1pш:rrimL 

.з" Просвіщаі: нас,. Душе_. вбн rріхов ве зваn1 
Й па Суді страшвому на правИЦD .crarrи: .. ,.,:.,..,,fifНl,,,.,lf""8 .• l!....,."'"...,• 

6" СJІава :(лцІо. і: Ctпry. і Gurroкy ....,•і.~·-- r" 

Сшпііі Тройці ·ОІ31В3. од; mmi й ,;ювіq. Прш;,rівІL 

mми:mгу ~aJ -шст:амо ІІіііо6ражають ~ ІШdЇНШl 
оо;;ш:н·' .и. · хостей,. що OЖШJQJІU:W:, Цє 03:N'QIМLЮ. що ІІОІОІJNІ-

JШй за нтос.,~ух , ' Ізрtим~ mп,вє з ~ • :nізшІт·и То
оюаа. Не · •OJfCШJllННJl cyxu.r. 8Ю zpшtJ: .аrостєіі-,є :~юutК і 
Rp(~~IO· М 2-zo ·~ ~ ,ш3єзw.юо,, КOJl,Jl 8СЇ '. · , .. OЖU-

symi, та вста· , на Страшному С)'і)і. 

- ~~-- IWJlll ,IJIМ~llt) tltio mpemllOlO ;ОЮІ Троіщі 
lМJIJ.d.QЗWlflW mDUl; , ' ~~ ... .:mаам ШDШ ~:fl по.є· ао -r--·- , 
oihюzo з· ~ .%:t::.:::a::.•~ . ,віНХІВІU Ї3 ~· .JDmШ 

ІЮО пшениці на. · євюn. БiJUi Хреста а.rr.:=::ш.1ш »wrєбєнь 

за \t'D!81tWail. Іrю 1ІіІ« хрєсноzо ОП&ІJШ. mQJWЖ -Царю не6.еаш~, 

Ут:іиштDJю• та троічний тро,,ар· •-~Христе Боже 

наш• · .ucmy меJЮОі~ 3QZШJЬнtВІШН)' ШJ 38,аrр,ш.тті Серео 
npaвoGiflURШX і шeкo-mmo.m,JtilJJ 



16tJ!. Діво-Мапr Преоuпа.11 

J ~,] J ] і 
,,,,,__.. .. J,} J 

•-lkla- 1!1;11[ ~"Іа- .. ,о~~ 

(СІJ : J t, J J j 

}~Ь.:и - ак Хрв-,па ;Бо-

&11.; 

J 
~ ~ІіІІІ'Е. 

L. Діво-}rІапt Пресвпаи,, о l\rfapiє. ~ 

МОJ[И за вас Хрисrа Боrа, о Марі~ Маріє. 

Пр,юtів= . О Діво А.{~ Небесн;ая :ц,а~ 
Не· лишай: нас у аорбииіі час 

І ,,, вам: .ЗасrупmщІІв .. 
О Діво арїє, моХJDІе: Ти: спаси в~ 

І 

rc:e-Xp"" исrе.. Сине Бо:ЖИЯ:. спаси і по~піі нас. 
І І 

2 . ., .·- В;~ Божа :,.fam:,, о.::\ · 'm є, Man№"_ .,. r.a-:, 

Не кай в rpixax пропадп:и~ о ~ .~fаріє. Прш:,rіви" 

3. ~fw В ІрЇШ J ІіХJ ма,,и, О Марі~ J\.1а1DІЄ.. 
Про сrрашиьпі cy;t забьm&,и, о )wfapiє. аріє.. ПpucnilnL 

4. Дай вам: ·СІІJПt з rpixa вста:rи1 о іаріє_ ар~ 

Вбн в Небі nрощеВШІ хати. о .)rІаріє. · аріє.. Приспіви. 

5-.. Навчи вас правеJtНО жи.rи:) о А.і~ ~hріє.. 

Лаоrу і добро творити, о 1іє. Маріє. ПриmівІL 

6" ьпі вас Своїх Омофоро»,. о .. . Маріє. 
Уд вапасrи]І щд і rоря. о· · "'f · Приаrіви" 



61. ІІребJGПаJІ· ;Діво-: .атJІ, •ева зорв:це 

Іі ; f ~F 
illf!!JI- .N'llli-

;J 

р 11f , ІГ 

;.t : [ 11 ~! ~ г J ;1 J 
OiJ:'- ,Z//!ll'fl11J}-~ іІІН:.8! -= ЛіЕ'- ~ 

1" Преблаrая .•: Мати~ ясна зорmщ~ 

Мо][]( за вас Христа Бощ. Небес Царице.. 

а), ива за пас і поІПІJІJИ на~ 

Прес:вятая: Богоро№Ц~ спаси вас. 

)..Jолиме ТJІ всі,, проси::хе Т:я всі 

За наше ,баrатсmо там иа и~ 

2. Засrупай В~ Божа П11 Маріє СJ!Іавиа, 

rix. 

Не ,uй а гріхах пропадати:. ~Іаріє с~uвна. ПpuatilnL 

3" J.,fьl в rpixax утіху АІаJ"ПІ. ріє с,авиа, 

Про:· ~ппп.пі С1Р1І забf~lВаіПІ~ іє Славна... · ..... --. 11 .,,....іви. 
--с~ ~ . -

4 m rрішві прибі:гаєм, . іє GІавиа. 
В Тебе :мп.--вл-m: 611&Га.ЄМ, ріє Сu:виа.. 

!І 

І 

ІІІ 



5" Научи пас в иирі жвт:и". · . ~ 1є: Сп.в~ 

Лащ і ід:о6ро творити~ );нfаріє: Спвва. ~:JI -:C"1.l.."':111.1.&H.L 

6" ВІСрЬІіі нас Своїм Ом~м. ~:.=~~ і ·~ 

· напасти, бід і rори •. Маріє ОІавшL Прш:,rіви .. 
7. Покайтеся~ :СПfJІВJІ - страпm:ьп\ п:рийде. 

Суціи :всіх по ід;tпх іІ судити : е. 

62.. О Маріе,. МаріЕ:, · · ПІ иама ,ЄДJПGІ 

":ае Dt мм 

ti 'І I J J J J IJ J J 
11!.f 

І J J J J IJ J J 

j!J ; і іІІІ j .. - J 

J j j \і 

J J J IJ J -. J 1 

СУ J J J J І. J J ◄ IIJ " І J 
:МО- Іи: 38 J!IE: 

,. ......... ...,.r ...... _.,,,,,._.,. ... 1:J.0
1
-.. а) ,о ~fapi~ ' пі~ }.,fa:rи вадrа ~~-

fурьхі слези пропивала за 1своrо CьmcL 



Тебе: будем -а~ Ціва м:;:,~ 

Tw пам. Снва пороJІРІ;п иа. Свасеяі,є_ 
pet)..lfaJraя Ціво--М~ JІсиа зорmще:. 

o;m за .вас Хрнсrа Бога,. Небес Царице. 
2" За ай~, Божа : ·ти:. ·є Сиавн~ 

Не l(аЙ в rpixax проп:ацати,, Маріє с,а1виа ІІршпівJL 
З.. в гnіУ2У ·VПХУ маJІЦ, ., С;Шпвв:~ -r........__,,,, .., 

Про - б u~:n· r- ПІн1.rмі.u,· , сrрашЕПіОІ су;д: за ~,х, ~~їаірІЄ \..,dі•авиа. ... v...., .... ,и.. . ..:.. 
4_ К ··1 і rpiпmi прибіrаnІ~ )wfapilє с~ 

В Тебе МЮІосrв: бпаrаєм:р Маріє ,Спвна_ ПpuatitяL. 

5" Научи иас в JOtPi жити~ 1 і.є с~~ва,, 

Ласrу і хо6ро твар~ ~fаріє С-.авва.. Пpuariв,L 

6,.. Вкрмй вас Своїм ОJІІ!офорох~ Маріє Свавва... 

вапасrи:. бід і rop-. іє Си:авва_ · , . 
п - - -OltaRY~ хриспumи -· crpanmwи суд; прв:вд~ 
СJЮЯ всіх по ,Аtш іх. судJПИ буде. Пршпіва. 

6'2 н - ·-~- _; .J■:вm..--·CWI~ В8МПІJПІ 

11) .І t : J 
в-- --- ~ .аі- !іівЦ, 

i&t-1: 
Jlalli8 

' 
:: ) ; .1 J J 
Пр • :РІ-

с J 1- J 
!І:,,, : J ~~ ~. jj • 1- .' j 

:tІО- ... Те- k:: С~.-. 



• ,, ... ,.,,1'...._·•··-..... иш: а) ІІаі:шJІв-сьме,, ва.іішJJв11 
ffiro-·CЬXe 1J1J1Д31D1: 

~опорний образ Бо.ой. ·TqJL 

6) ІЦіво Марі~. вс· дай пропасrи: 
Спаси: вас УЛ 

,ІІІ 

1. Пуд, образом Твоїм,, :Ііоrорqд;вц~ 

МDШDІ Тебе: будь. вак Спаситепаmщнв. І1риашяL 

2. Образу'Твойому :к.аияєкеси 

І иа ІІЮІОСТЬ твоІО Rа]!рємеса.. Пр,к:,,ів,L 

3. Просим Тя, Пречвсrа і~ усер~о:: 

Призри: ва вас rpiJІIНNX Tw ми,,оссрлио. IlpuaJ;iвu.. 
4.. h прІІііде ,с.rраmинй ~ ~. roJPШ~ 

Вби-сь ·вас не.~ Мапі Єдина.. .Приспіtш.. 

5" Крніі вас омофоро•~ Діво Марі~ 
Уд mmacпt: :й rop•:, Наша На;Jрє. ПриаrіІш. 

6" 0 Бох:а.JІ МаТІІ:, ІІраоп~ 
МОJІІІ за пас rріппшх Своі:оm Снва.. І1риспіви. 

7. Припа1да1єм: :rріш[щ. к Т:воєі :іи:оиі: 

Мо,,н: за нас Смиа об обороні. Прrюt:іІяL 



64. О Бохаа· Мати: 

в j J ,,, 1 J 
~ 

~ ІІІ'"' Ш 38 ІІІС •. 

1z iJ ] J 
·~ 

11 
ЕІПІ СJІ!,Т- вні: ..::~ 

oQJ ]J !!] І 
t,. -......_,,, .. ,.........,, 

~. 
:СІ -1'- аі 

_&:te ~ 7D-p;:I-· є - » Пі Ja- -
~ 8tE: iQI- JJlfJf- t: 

rr -. І) tj А JJ J 
~ ~ .,.____ ' . 

Ло- Ьо- ~ 

' r.. .,.__ ... 
. ~111&1:, Е-~ ~ 

1.. ·О Божая: Мати:) MO;IJІCJI ТЬІ за вас. 

....__,,,.. 
~t8NJ:, !miftcl- • Glll.Di- ,!іІІІКі{' 

Не )tай: посиба:rи в DІЖІЬІИ: СКVТІПаІЙ час.. ,,,, 

Пpucnitnc а) Горе. rope вже· -
Бо за rріхи: паm·і Боr нас :карає,. 

Почvі:, Бож~ и~"Іевія rnac ,, 

Грі:m:юп: ведостойmn і ПО}ОІ)tуі: вас.. 

2. К Тобі прибігаєм:. am Божіи:. 
Ти ВСUІ хри.--пum:ам в СХ()DОИ - ll3JШL Ilpш:mmL 

3. Приіі;{и наи иа помоч:, Єюmа.я с& ............ ,. ... 

Най· :::::;~~·рех бi_;iv і всі cynocтanL Пpш:rrisu~ 

4. .. J...,~illi"'t,u..,,..~..,,;1.""ll""liи'JI ох І і Твой]! Небесна Царице.. 

Вкрий од: ЗІU пас rріі:m:юп:,, наша~ I1pш:mmL 

:,.. Грішні !!'.."!!~~~ся. ми Т воій і.Іоні, 

Бо Тн »о,'ППВ Хрисrа в вашій обороні ... · ... tL~,с.~·в~и" 



6" Поможи ВїUІ. ~ Боn. убmuюпи,. 
JВби-сьме· ІІОПІИ вічно :в Царстві із Ним ЖИПL 

65. ПресвJПJ Діву Марію 

.• ::fl', 

4• І.) IJ t ІJ 1 J 

j JI 
11;: ; ;1:ІJ' ~ ::tJi ) J 

...81!' ц .... ,.. JЇіg...ЖІQ, &, ...-, 
JI 1 1J 

1'' 
J ,, 1J 

~,'l!lfi - ..... -- ~ м- ~ 

1. .П:,:c~_:iv Діву Марі111: в піснях проаавmпіте. 

НашУ -=- ... ,~~щиро,_· .. :і VГРПДИО біІаІіІlЙ'rе: .,, .......,_., .1 UJD.11:1..ЦIU .... ... --r; 

Прvа,ів:: МWПОІе· т~ :М:ПИ Божа, бо 1111· Твої J:PПL 

і~. - вах crarи ва прав~ вічно Тя ба:а.жиrи: .. 
2" ОJІИ за~ ати Бо~ · 1

~. Своrо Сьrяа. 

Розп
,, .. -~ 
JПОП) .за вас rptmmп :ва xpecn иевиииn. 

3.. Страшні КJJD1 .перехрпів Сни Божьпt :ва хресті 

РадJІІ спасеиіа rрішвих JПОДеіі .В цшук свіrі 

.JIL.8:.,.1 ...... ',,II rв.. 

4.. КоJІИ: -скорбна Божа !.farи ~ хресюм crOJIJia.. 
За Йqсом Христом: розпІПВІ 1СJІЬОЗИ проJПШаПа.. 

~ 
5. · є;д;JШОrо Снна втрача.ха. во~ 

ШУО :1 

- Хри~ JO[_ Божwй Сни,. восхресв:е за три ДШL 



6.. ~е і пам 1У::1~ Сласев::і• Ч&Ш'f.. JL.n.A...,~11,,,.-UJ ,........-r ,;- .,,. 

DOCКDeJQП С)4ЩІІХ 80 rpo6ax і праотців вam:J[L 

ISШJlll)ll1tlИЦJ: ! В) Пресвятую в ШСШІХ прославх.яіtме. 

Їіі за С-ННа Спасвте,'l!Я хва,'f іі чесrь ~ 

8" С~а:вJОІ Тебе і~ Божа.а МахІще. 

У D1]10[f Й ЛИХJ ІОд;І[][f ~ нам засrупвицив.., 

9. Пресвята , Маріє, спасн: ~ спаси вас., 
Хрисr~ Сине ~ ПOAIJI.JIJЙ. :милуй пас. 

10" с~ава Ощtо:. ип.ва і: С:ьmу і С..rому Духу. 
І 1 ~

1 

•• Троіцj •СJІава од mmi й Ло віІу. 
Пршпів. 

''t 1 р 1J J ::11.; • ІІJ 1J. f 1J JI IIJ. J IJ І 
lllt ~ i!ilJI: ІВІІС ОО :.D.:- !DI ~ 1]І[ ifi:D-. ::О-- ;JП- 1!111- І. 

J\w+ -~•11ім(~ 

.ІЬ-іІІІІІ! 

J ~ J IJ 
.... .. ... --[ ~ 

ІГ 1J J IJ J IJ 
,tliмt- а:;,,,-, ds1IJ.. lifJ- .а. 



Кmп: ~ судний ,lеВЬ· та rод;ив:а страшиах~ 

Не ІІИШІІ вас без .11ааи. Мати бхаrо]ІаТШUL 

_L ...... ,.,1....,··d--,,..JS: а) Kfrie (3) 1deison, . 
. Мати 16JІU'одаrвая:.. 

6) [оспqд:и (3)1 похипуй, 
.. • ,:rи· бпаrодаПІаЯ.. 

2. Пребва:rосп:о:веяваа lюropqAJЩe Д:пtц. 

По ~- нас омофора--. свяrим: твоїх ПОІ..-ровом ... Іlрш:rшш .. 
3" Всі пророки святії :і аnосrоJІЬІ ХристоВЬІ,. 

мошеси: іі cnacir' вас од; ,crpam:иwx мух. ЦОВ:ЬП. ПрШЗІівrt., 
4. Предrече Йсуса Хрисrа і Йоrо Xpecrиremo -

І.JІDм:, юче ~ за всіх вас Іюrа )ІОJІИ.. Прш:,,ів,L 

:,. СаJпі Петре і Пави:е. JII[ перІВОпресmJ1ьвії 

Апосrо11111 Хрисrовн:11 за :всіІ вас Боrа мо,Ііr ... ПpuaritnL 

6. Пророче і ПровJQІІЧе всmпm-,. 

Ииіє СJІаВІПІПЇ:, за вас ревно Боrа МDИІІ 'Tw.. IIpumuuL 
7_ Смиреяиніі ЧуАотворч~ наш отче МІпоJІаD, 

•·.а:-.ІL.а'І&. Бога .за всіх~ ycepJtRO п б1131іаЄ!И.. ПритівІL 

&. Уа.ва Onno· :і Санові,. OliUla Cвяrouv ~ --~ "4,J -;· 

Пресвятій· Троіці слава оАИJІЮ й JІО віq. Пpuc,ri&L 

67 •. ПреЧІІсrую Діву 

-..__.-

Ю-· ll!J 

tJ 

І ll-nPЧDCПJO fl,~ са.авме й :ве~"П11ЧаіоІе_ · r- ---- Ji; 1AJ-D' 

Нашу засrуmвщю, AJIO бваrайме. 

2" Мови· за пас, Мати" Христа Своrо ~ 

Што :постраJІаВ за нас ва Хресті вевииио. 



1" 
свасп1 ·qлmв:ьп: по Цlllo.y світі 

4" м~атв Своrо Сьmа втрачLьt. по з:иа,,а, 

Шrо Хрв:сrос - Божиіі Син воскресне: за 'tpK ,ди:ьL 

:з. Воаресве й ·:: , Спасснія: Чашу. 

Восrросит' із иертвьп і праотців ваІПJІL 

6... ~ пашу aurnr Пl'VV'·•aJDl!Jliiмe .., ,,,, -r·---
1 за СпаситепJІ хва,rу :і чiecn. ~e. 

І , 

7" Пресюпая Діво;І спаси~ спаси вас. 

и~с.,,,,., ;е Сьmе Бmкьоі,, помюrуй. )fJIJJJii вас. 
И·~ Чудотворче СJІа.Вюпі;J отче МиІtОJІІаJО, 

Мо1111 Боrа за нас.. щиро DІ блаrаєм" 
9" Іlрепrеч:е Хрисrовкіі~ :йсуса 4тс.~•~.Ла•Т11,......,.. 

·LІ"І........,МТІІ'У, •е, за пас Боrа мо.пи:.. 

10. Првшесrвіи ~ ~е: преоПВRЬІі~ 
Пророче L"1іє,., ІІОlDІ Боrа за вас.. 

11 п •·- r __ __,,: 
.... ервоп:ресrОіUJИІ.1 \...dІИІJ. ,aDOC'IOk,Н: 

Петре :і ІІа&~ за вас Христа Боrа мопіт~ 

12. С113.Ва Оrцю іі СІJІВf і Святому ........ ··.,,··• ....... ,.. .. 
Свжтуі: Тройці сиава од ИЬІЯЇ Ji JJlQ1 впqt 



68., ПрІІПа,Рv всі до• lqrca 

...__ .. ;i ' 
Л IIJ J 

.~ І- q,- а... ~ 

IJ t J J J В lt J J 

,, 
1- ч- ж 

JІ І) 1 J J J 

llрип:а!,;рм всі ;цо Ісуса. поКJІон Йом:у~е ... 
За rріхи паші JІJІ3ВЇ переж Ним: СJІ по:ий:ме" 
Пn.sr.ni~ lcvce (3), ПОМІL;'ПЙ: пас. ,._~......,·~~. ,.. , ,,.: ., 

Даі: нам: сrатп на прав~ 1ro;~ прІІЙ;\е q~ час. 
2" ІСУС "\WЧІІВ 3anom•~, ЧVJІ::ii ТRnПИВ на ~~JLJL'!I ,,, 1 ...... ~~ ... .1 ~ -&~·lli,,jffr. 

О6оІ в Ньоrо,, Сьmа Бога. ЛJO)D[ іров.ь~ Приаіів" 
З. Тьt: научав, Запов];JUlМ і Биаженсr:ва_"V~ _ ,се" 

ЛпостОJІЬІ іх 3ВЇСТИ10[ по все..-.ениу:і:,. Ісусе .. ..._ .. ..,,.__.,..-ив. 
4. У цеиь вхоца в Єр)~'ПDІ 'Тебе з вп ПІМ віт.а...'"'ІИ 

На 5,-і: ,д;еиь ва Г О;,1 , , т~ Йсусе~ poзп·JLJJL лnи,· .,.,,.,_,., __ 
5" Зхвлv:ііся~ V ,.....cre ва;~ ШІМJІ1 о lcvce,. І ~ ~:11.f"~- ~ 

Бо ~с:~:::.:;:::ені гріхами,. о :Ісу~ Ісу"Се. _ ів. 
6.. ~lw в rni.xax vrixv И3Jі'1И, о Icvce,. І~~ --r J/;I ,,,, * -

Заnовіі:з., .. забнва:,:и о ІСVїС'°' lcrce ... .L..- .... --... ...-· .. ~ :J, ., ~ ,,,;· 

О Ісусе. на Xp&..-ri кров невинно про.,~ 
І ваJІІ: rріпmьrм Н:еJІІОСТО:іньІ:и~ :живот вічв:ьm ~-, ..... ,....,,,. 
Tw J[аровац. · се Хрисrе11 иах Спасеиія Ча11,11,у, 
Сmпою ·, ~ю своєю очистив rpixьl на:m::і · 'В" 

9" Чесв:о:му-Хресrу Твойому L"Іаниємся, Ісусе~ 

Вос:иреrіння пює ,аавим:, ваш ~-,:осер]ЩЬІЙ Сп:асе. Л 



69. Ісусе npeбJiarllii,, І~, воІПШJіі вас 

І~ р J 

іа ~ 

С•(:-") l ) ,., 
k:- ІJЕІІ- ае 

- 1l]IQ-- рІіІ 

ч~ !! h ;J, • ;.;: 
О- а.: :!І~ nL См- ---

]ю- ~ 

Притіs: Iqce пребиаrиі:~. ]Ісу~ nоИІОІJЙ нас. 
І ва .cy;n не lDDIIИ :~ JІК приіц:е roii ·~ 

L Іспmв:о в~.~ творив Ісус иа. Зе.LІІі,. 

в ньо~ Сьmа ~ увіроваJОL Приспів ... 
2... Христос учив ЗаповЇДJПІ :і жудрьDІ Блаженствам. 

АпосrоJІJЬІІ іх звіСПDПІ по всій: &еиениуіі. Приаrів" 

3,.. О І · Тьt: иа Xpecri всвввво ,~ 

І нам rріПІПЬ1U11 ведосrо:іін:Nм жквот ,A8P(JвaJL Пр,кпіа .. 
4:.. Зив:.пvііа1, у ~cr~ И3JІ нами. о - , '1~ L·-.· .r-,nr,•,a 

,, .<ІІ~Р.11 ' ' ,І' 

Бо осквервені rріхамк,, о Йсусе, ЙСJсе_ .Прuсnм:. 
5.., Дай RDI CILТf З гріха ВС1ГаТІІ:а, О Й:~ Й 

в Боrа · еян.я мати, о Йсусе,, Йсусе. Приа,ів. 
6,.. Ч · У~ ТВОЄІ,І'V Юllаи:.вєм:СЯ Jli~.Aa.1 .JII 

І на Твоє миJ1осер;ц;я ицїєхеса. Приспів... 



70, •. Зваііте~~ хр•СТІUППІ 

1--
ED- .. 

) І) 1 tJ :iJ' 1 1 Ji і; 

1. Знайте, хріІСППІВІІ~ што п:рнііАе 101" Д~ 

Холи: Спасиrе,~ ваш:~, ЗЬІQе до moдeit 

2.. Зна:іте і: пам•.атайте_.. вастуmп 'Тот· Час 

ІІ~е Аfесщ. crponlii СУJФІ:. ~~=::~: всіх вас.. 
З. Копи всьому свh у иастав:е· :шв~ 

9іІІ 

в. День. · · . · взв:ают3. всьо вам зrадают Боr О.П.. Бог Отець, .. 
4" Як. аиrев у небі б· трубПИ. 

Тоц;ь~ і 11 " у rpo6ax rемв::ьп .кают оЖІІПІ. (2J 
5,.. Тз:ЬТЦ~ Спасите..'Тh иа зек.УІО в тот Д~ 

Праве№і ~ .збере в-" в Царсrво привед;е. 
6. А гріппrіі .,umi рщати буд)•~ 

по Йска .Хр• всrа іі rоспода Боса vci :воззовvт .. (2) 
.~ ., ' .,,, # 

~ ім ска•~ Ііог:вас иаuже;. 

Бо яоtrі. жили:. .пише гріши,~ :і ие ха ЯВ](СJ.1•. (2) 
8.. 817ому вак у Царстві Божум: ие: жиnt~ 

А в преіспоАВJОМ. aJU оrнеВИJ')І вічно ropi:rи• .. (2) 
9" Пока.йтеся:. .JПqДJІ~ доп ще є·~ 

Обн в проюmах,. .. ПВІІЬІХ JUJІax Суд ве застав :вас.. (2.) 

ЦJо: ~ в«: і хант св... Д~ C1Ut1cVfu ni.cJul qм;таННJІ 
'8J}",.,...,,......,,..;•· ,.. ::=. __ ,: __ , __ ,_1 
ї.DАЮ.••і:-J"І: тст lJO UIIJIUtJIUt&XJ" 



71 Цар . Иебеаопі:;; -
, : і; , І ., - . ІО . . . . . 

1. j ІJ - iiJ J 
8іі!- 1'е- жо" 

:J І• 
ІЕО 

І 1, 11, і 

l!JCii'- є- СІ( і все --- JIIE-

J , mr І І• r r r: 
ра :~ап- п Ііо-

f і::11 

АІг ~ JJI!-

r 1, r 
і о,- 111 ЗІ!С 
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ІІІ! 

"ІСІ!І-

,·11 f t і t t1·1 t' t, t iJ 

L Уже й;,ау а;о rробу-rекио~ с.мрноrо,, 

Бrо СПОЧІІВ3ПІ (2) а.І JІ;О JDUI CfJVЮП). 

2. Ні сонце. ві .міащь, ве· бJ;Іе свіnпrи 

В І"рОЩ~ Jlje· JI :маJО ( J!ІО ._,,,,""".,_. СПОЧJІПL 

3,.. І .зорі із неба ие ·6':А.f1Ь Cllfl1I 
В rроб~ ,д;е • маJО, (2), д;о Суца .а:ежапt:_ 

4:. Ні богаr~ :ві mowdi там св ие OAJt.fШП 
Бо .,;:ПlІЦІ;О хажJUІЙ 'f3lil СПОЧИТИ МVСИТ" ~........ ., 

.5.. Меві ве· nо:м · иі отец. ві маТИ:. 

Ко1111 • вже 6JJty (2) в :rробі спочивапL 

6" О. си .1 ~ о смеуr~ що ПІ иаробИJІа~ 

J 

Ти нашого 6para (2) (Бо ПІ сестру вашу) .з :ва.ми ~~ 

Смерте. JПОТасuерте. ПІ_ 

Бо 'ТВ із родивов (2) отця (маrір. брата. сестрr) ~.а.. 

8" Бв:ІІзькі, сестри іі бра~: rя. всі uеиі прощайr~ 
І JІ вам npoJQaJD (21. й мене ,спо-

9" Ви: Богу мопrьси и не· п.пачте по кепі, 

Бо )ПІ fВJIДJDIDI (2) о І' 11· ~....., roJPl]li 



·73_ 3 AP.ftv• ВІІора CJQda • 

IL,, ~ -- СП!-· ,. І~ мо- :11. 

...... .. 
О. ,Z?.J- ре;., м- ре 

), 1 IJ ЗІ J • OJ І 
~~~ 

.. 
.-.і Е- --- в:,- ·Є 

З ... ом вчора аців я~ днесь нассL'"Іа ОІерть моя. 
Приспів: О, r~ rope хні веУІ[Коє_ 

2" :ПJ1оть мою во rроб·. . к:ладrrт~. шrш,\· вже на веауу" JLJL;ll''......,,.;s.~ 
' ,І' _,.,,,,Jke "" ,к ' ',І' 

3.. · ocri не 61уде там:. яи. ие ~"'1овав я ,сам:.. Приспів.. 

4... віриоrо иех~. :круrом ВасІ)ТШLU тьма... н:t,мш:nів.:. 

З. О Ц~І1С"ТЮІ ПJ'К\У:ОЖУ:11 :гі101r.1 О IL'DЧV і ПІ.ЮКУ. . .11. ...... ,.....,.11......,., ... ~---- -r-- ,.,, ... т- ., .І' 

Царство :rорие u'1ЇЗИо зрю і преrірко rоворю: Ilplk1UВ" 

7. Свято~ Дом~ tpimmtxяe приіиаєш ·ти.. ІІритіА 

8... Ти :просm~ преq,асний: Р:а:і" я в аррий цу q,ай" Приаrів.. 
9" Вічно не узрю Тебе - в ад крош111 111н кі по:верr себе., ...... 1. .............. iНJ,u 

10" Ва..-ь и в повум1 сто~ піснь ШІачашу вопіrо.. Пршпів... 

11" Я во :віюІ ие зrорю. Бог.а С:вsтоrо ве J3РІО1м Приа,ів" 

12" Смоау і orem.. JІ n~:ю за преrорд;у ЖІІ3ИЬ ~ІЮІО~ Приаrів. 
13" Вся:юdt qu УВ()DМ[В ·C1'(Jl(JJП, райських ие исьпв murar ... Присп.ів. 
14:.. Ро,;tRЧів ие поиа:жа~, ИeJJDCJifШНO роздражав ... Прш:пів" 
15•.. КaJrnta1 ие х~ Боrа в сqщі. ие вмів.. Прuапа" 
16" ЯІ ва свіrі ІJОЖивав,,. '":: . ~о Бога po3JQ)3Ж3A I1pшr,is. 

17. пl .., ве' ~е Бо:r - :всіМ! Он ЗJ'ЮЮП rордий por~ lltlJ,'IIGТ.11-1& 
18. По ДL~а» воздасr всім Оп иарушаІОЩІПІІ заІОR.. ,.&1 ·JІ :.,,--.rif'-11 

ПnYAnllll' и:ві пісні Е •-о• rпnn~ 112nі:а:"1п:2ми :пісевь із Jl'PEn-. ~r"· ---=- ш .:= .._,,_._.r-~~ ~~ ... ~ r :~ 

пвсвоrо пісе:нн:м1а"' вaIIIIOUIDl'O :церхоІІВО-с;юJІОСJаDВО 1·918 р. -
с_ ~ ієромовахом ~ ДеІі~ІІІОІtL По:mроиві :пісні. СППІаП: mc.,u 
ЧJПаВJUІ -"Іl(::авJПQ]ІІ- вапере::ЕОАJІЇ nompoв:y~, а -таши. піс3І пm:ороиу. На почат~ 

IV ц;ьоrо ~nп:в:своrо п:ісе·н в :В 111:а, ва.вед:ево пісикп:ів--21J0'10~L-пп: ,~ моі: пnР-
я r,: - ,, --r....,_ - -r-

JПОбеm:иі• .Cu:nne;u_ ~. -Ростова,к:оrо_ 
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L Ісусе коі: преJJІОбезиий, серцю u""І.Цосте, 

ЄJРІВа в. 1a.JOІJ4tJiІX1ТJ[X~ моя рц;осте,. 

1" Рц:и , ,·: ... КОDЇ: •твоє 1Є.СМЬ Аз СD;асеиі~ 

Оч:ищеиіє rріхов і в рай все.~еиіє!:• ) 
3. Мві же к: 

1

~ Босу~. б.лаю прІfJП.ПШП'ІІСJІ:1, 

ОJІ Тебе ІПDІосердія: в:~CJL 

4" Ніпо1 в :моп: бідах .ивоnп: .мві ве помож~ 
Аще :ве Тк, о .пребиаntй :Ісусе- ]Боже. ( 

4" Хоrівіє мні 1QРШО з J;обою бІІПІ,, 

.ДажJр., ІіПІ1 1і Хрисrе. в LepЦID вЇ'ШО ~ 

:,.. ИзJк.Тh во ІОП : ·ати:. :&-,:аг :киі JІ:ВJlИЙСJІ:, 
~fв:ою rрішник1. ие;црстоі:mоІ:, не ВО3111JШаіся! (2)і 

6.. Исчезе: в бо,1Іізві жхвоr без,,, Бощ. 

Тп же :к:ріпосrь,. Ти: - .. є, Ти - е:~:а:ва многа... 

Рад:уюся ;аз о : і :весе;'"ПООІ 

І . во вся :ВИ,. ~ хваJІІООL. 

Й Те6і, Бо~ юmосердвий. всп: JІ;е:нь :м:оJІІООL 
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НВ4ШОІ'ЕІіmк:я. про· 12 рЬав,rних .іінів. 'U :flOOaЄVD, · іШО лише цьо-
20 ку,u,.ету з НОІJІ4ІПl ,01Ul иершиж дtюх "J'IL-иuriв: 

, , і У ці іін:і різо1811Нt У ці . , ·, Ь іінів 
Боzу.за .,.,,...._... .... __ .мі~ за ~ що ·cmtЮJ11UJ. 
}., :~шах - RX' і 8 НQ.ШШ шєні-JfАІLЩЇ. ·CJIOlli1mlC}'" 

.CfRШlUJfП, ІІUтаннJі про МШ'Іt!ІІНJІ чи.сев віо; 1 ОО ·-: . ~ 
8~ :ІШ Ці mmшNНJL Перші 10ЄCJfmf, S:Юfr08iodi JlfQJIO віорізн.а

JОІШJОf за .з.міаках .віо ~-у на.ші,й 11:imi. 
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к "' об· ' ''' ' - ' - .. D . - ' ' !11,h·~--' "' f'L.'\I ' 'рц;tових та опрJОП](lВСЬПП :КОЗОNШІОІ~ цо ~-.п_ ут-
-• "' ,. ifiit D ~ 

JПІLЧІІ сmваихи до попутqm:их таНЦІв,: увн:ваиця: а:епвсьІПІХ 

Q: • - - '"""•-·""'""' __ ,...., -a:pJVDІcькoro та КПеривІИ 11 , 1атськоrо, -yr коrо и сло-

:вацьжоrо чарда:mів.. Більшість спі:ванож із розЮJ[[В І ал;цають

ОІ з рі3носюже1в:их куп,,еrі:в-:mаоЮІЙ:о~ іяmі сп:івавюІ: 3 цих 
~UВ майже всі - одиос:кr&етві У роздt"Іі 1 ! переважають. о•-

,., .. ~ ... .t::, __ -- m·.. ' ' ' ':1:-'.Jlr.-:l"n "'(,:J"' 
вОСІОжетнІ mcm I Ut1J1:aюt ... 1 

. :. u'l[JI :приЕJtВ3.ИИJІ ~паrт11 до ,~..,...,а-
:""' . ,......,.,,_,.__,.ГW"ІІ:.....,. . •: { . . 23?' зо· 37 3 . .: АІО cn ~3 C.;t ІІПІ в по. .;,, НIIJL.Jl'.JLJlolf'Шa..-. mсяих І иапр)І]L,,~ . '• ... , -:. 'JJ 4:1:О-""""" .:) . - .,J'l1: 

.з нотами В ![І сrає М&~~ОПОміППDІ .~ ВІL1ІХВ.. .. Зокрем:а, 3, 

цьоrо чаСУ ва ~·-.ІІУ:•~~ сrаІОУЬ пппv;t"ІІПІІJОDІ crp· ілецькі та :мо-
.., ~.8.Jl:.CIL.IL .... --·-·;---r ., 

зацьхі пісні (J)[В .. [S]) .. До v'll poзAt,11ff збjрюІ ввііш.ІІВ ·01.п:,аові· 
(пnn..-2!'исьхі1 пісиеспів:и О!ІМ. иа ж:&-.-&... ~ІР ІDВ~тnt'О зaб~fl'n"l,.C'g --r- -- ~ :11 ""~ 1111.~ '"::~ •~ ,----------

Це поясmоється ТЮІ:. що :ВQОіі::шJпІ в забупв хресні ІОJРІ процесііі:,, 

ЩЦ час ЯІОІХ ВJІІОиув&1ПІ ЦЇ піснеспівк.. 

Низку иароАЮІХ п .. . про ~ О. Довбуmа (JПОІіі оп-

РІППІVВ3В v rPnP;umi ХVШ cr" по всіі f ~i аж: ~о Ра.ха~ ~ ,... --r--, . ,,. ~; .. ~- м _ 

Сіrета іі Хуста), Шуrая:. llimeя та інших опрJІІІfКів 1(іиколи: у вір-

шованіі: фор-1кі ков:оМJJІ:іок:) :вкіщево в зrадавомv :збірmп..'""\У ~Хо-· 
- І! -- ,11 

JІИJ'ПІ опрНШІІІ• 1 p,oJJI а про ~ Довбуша та Jhmeя: - ПJІЬЕа 

пісеяь ! .., [l]l 1962 р .. , Ми иаво~о дехілька КО1ІОМJІЙОІ про 
: ':, що 6y:;m попуияриі в 40- -х роп.х ХХ cr .. • селах 

Марамороmа.. 

Зау:важиио1, що :майже о~піСJDІ смерті ІПуrая :і JІипе8: зПи-
;п~сь 'УеJІ;атич:ві ·._ · ні твори: Бела. Lпєш 1(уюрсьппі :проза-

їк) •МНІоиа Шуrаіі:·11 1 р;..; Іван 01.ІІJ6рахт (чесьппі nкcьм:e.ll.JLJLILJ~ 

.., ........... _._, иа Шуrаіі:, розбііі:в:иІ•, 1 р.; В. Грешрк:а~ЦонсьюІіі (уq,а

іиСЬПІі ШІСЬМеИИИ]( із ЧехослоааЧЧJІИИ) •mxo JЬme:i~ :карват
сь!ІООЇ розбійmп(•=- 11936 р~ 

,Oru( ще раз, в;~,1 Щ!D жа;ї:ібва піСШІ 47 повJІЗаИа із розсrрі

ио:м иа Красному Поm в березні 1939 р. військово иепідrотомеиої 
м:0JІJOJP1, .ЯІ і •жа.пібИJП: :марш•· - із. ивавими пoJUJD(И иа ~fаііца

ні в січві 2014: р" Із розповідей нашоі МІUПІ.., зберіrся CDoraJ1 про 

oJ[Elloro із 1СВЇ№В жорсmкоrо побоїща иа Красиоху· Пот (ма:іже 

lLВ, 



подібиоrо J!ІіО бmо Щ ., --аvи: в •dчиі 1918 р .. ):~ про п . ·~ -ІUІ
назкста 1.Ьпаііла ... , 1 

• :а (ропом із ~;-:;:::;.~~ ........ ro ce,u Но:восе-пщJІ), .. 
Піо'ПІ pmcтpiJry' карпаУСЬКІІХ січов:и:ків і 1'13litжe 6езз6роіі:иої :rіх

назисrськ:оі и:оао;ці і:ох:у пощасnL~о врятуватися.. П:і;рummв:сь 

вrору правим береrом Тиси, він псреііmов ва лівий 6eper і пов:е:м: 
m:сrався :т,Іо &-ппи:иа.. ool'Dl ЧРПР·~ . ;, , rv 1сі.J'1ЬL-ьке L~~.,.о:вН'Ще' ~ м -r---1 ,,,. ~ "'~ -~ 1' 

:rорода.ив пота.ііІи дjсі:ш:ов до :хаУИ 1СВОЇХ хрещеИІІL ;~им11 без 
:m:аПJОІ~ зайшов у хату- і:. пр][Віrавш:нсь із, ха.мо~ сказав: -~іаJОЧІо" 

скоро спрsчте мене• .. "'fau.a. ~•а йоrо на &е:r1ІІП:е ві.ж.ко за горою 
ПОJІУШОК: і в:акрJL.а петаом (rув:е~) ... 
Деоь ~=хз чверть. rоJІ(ІШИ 1д;о :ППІ заі:шов XaJtJIPCЬIOIЙ жанда,рм. 

поиишпорив. під; 1І2ВІЩЖ)ІІІ 'JГа .піжкам:и,. де иа з:tnry за Jt;OШl(a..cvn: 

СІ(Я;~-пt xapYODJIIO, J1If пр~,х .звисаючи:м:н 3, .яіжок ВІЬ'ІШ

)111 ';;;:::.:.::о1"Х3ИRКІІ :вeJDl[l[IDOI веретПЩ) ... Ко:пr жандарм перекинув 
гору подушок: до сrів:и:~ я заверещав,. сrоячя кожо жавиці иавпрап: 

ліжка. і попряхував через хату до кїж:п_ ЖаІЦ;арх ,&118.1~~ .... ..,,. ..... 

від кіж:Іа і ВL-ПП підхошпи .м:ен:е.. . ! 'і .а:, щ~ а.-V::ЮІ~ря..а бьLЯ фі

това (n,~}, ;tОКИ crapmi ,ціп( =~;;:::::: :шхоЦ mдвшLю ПOJICНJLU 

:по-~-ь:к:оХр що.ва Вс"ІІПQ]Іень мені OYJle два porn, а,.е я був 
хворобІИВИі: вщ нарц;tЖеШUL ::wy ход;ив іІИШе за -,п,,~ коло 

лавиці, а це бу.в, мііі перШІІі: без. . ., перехід через хату: 

ЖаІцарх піІ:юmув иеие вверх і сиза.в: •0це буде 1сnравжні:і: JІа

да:рськ:иі •rонвиіц:•! ~r~--:..~,,.·:... ПіОІЯ: цьоrо він виіпnов з хати і :з 

иапарНИІох~. що ии:m:п:орив J x.Ui і на :х,"'Ііві (•е· баrьк:о иабирав 
сіио J!lj'UI худоби), пішов з Боrом: 

1
,:to цеmра се.яL 

ro д:ия: 1 о-RRІипі 6а1Ько про,:· · вів у хащу за ~-.:о Аіига...Тh-
~·~ ~ ~ 

ха:, :JПИіі Да.m. са..'І звором: -Що ,nставсв •о рї;ивоrо ,села. З рід;-

:ноrо се,_п Новос.е.,'ПІЩ( ·біиrнвй 17-річви:й 1.ЬпаJІЬ:к:о мусив rікп:и 
.,і, 

по Чех:ОСІоваЧЧJІШІ:, де зrоаох спв офіцером: чехос.оовацьJЮї •ар·-
• 118.DI ... 

Ще один: .намив: хресвик - am двоюрід;в:ої сесrри ~,:о 

Ь,{асте:іі~ .JІПІі навчався в xvcrcwdй rікиазіі~ u'llYЖJIВ віі:ськ:овJ111 у·· 
,,,. Jji ' 

Чехосw•овачч:инL Навесні 1944 р;. йоrо запис:а.,.и !!О •чеL~оі леrіі•~ 

яп з чати увіііш:,u ;ц;о :корпусу Л" Свобо,ut" На ж.ь~ 0СІfЬшісrь 
~обровоm.ЦЩ набраних па Запрпатrі •лeriJoD· і в вову ар~ 



за.r:tmуlІИ ІПД Дукиею 3ІDІОІО 1945 р. Серед; :заrвбтп і 3ИlDuYIIX там 
6ез вісrі - близЬІЮ півсотні ~1І.ЯТІШЦів.., .- о Масrеіі n:iaul 
за.rінчеВШІ] війни заJІИШJІВСЯ в:а війсьжовій: ,ОІУЖбі в Чехосвовач-

1 

чині 

JSa!ЛO· ІЮJІСШПЦ. ЩО в діа JJеІПНИХ rовірпх ~Q"'ЮІІа у· кину;~о-

11! часі~ з. JtОПОИЇЖВИМ: JUЄQIOИOM ,, •~ Наведе)ІО 
- а - • 

:прИL,:а_;:t: д..1ІЯ ЦІЄСJІо:ва иаити: 

ч:ол.,: 1. ваіі:ш:ов ~ - в:ай:шов-.и:к - и найшов; 

2" :наішов, (ЄСЬ) -· найш:ов-:ись - ти най:m:ов; 

:хш .. : 1. наіпп:Ju ~ -· наіЇШ:і'"'І'а-м: - я ~11а; 

2 .. ~,а '(єсь) - наіпmІа-сь - ти ваііш;~а; 

хи:ож....: 1. найшл:и (єсьме) -· ваііпL1ІИ-сьм:е - ~ ~АК; 
2" ваііппm: (єсь -· наііпLчв-,сьте~ - ви наіш;,01.. 

"'Іі::,Г 1) - - - - ") ... ... - ., ~ ~ . Є ПереІОJ]]ІТЬ В -Н: ~ у ВИП~J ... ~ 1 3iDllCfЬ Є 

cramrr:ьcя:~ 

Д;-u 3-·тьоі оrоби оюпmи (оди.) та мноЖІІИJІ (множ..) в:и::mрисrо

вуєтьсв JПІІПе варіант із займ:ев:и:и:ими:: 

ОJ[И..:: З" він {уи), яаішов;. вова (в:,,в~ опа) наіішJІ,а; воно 

(оно) н:айшJ10 .. 
}Шож_:· З" :вони (ови, в]Іи:к) на.JЇШJПL 

У " ці вИІорисrаио свіuоmи д:еревJПJІ!ВХ храків. Хус.тщиви~ 
зро611ені в 1 _р. [ІОJJІИ .JL_,1i.,rc;i-1.Ja1•1R"LИ.r,f ... ·буии за..--риrі) авrором-JпорЯJ[ВИ-

1:ох ,Д.В" rycaxou. а;еякі роJ!Р[ИИЇ свіУJІІПІ]Ц, репроАJІЩП .карnmи 
, ./к:івськоі ц II Во:зиесів:ия в с. ЯсішІ п. карnmи - Боюпая: 

•Бои:ораш:і•. На сві1,ІlИШ хресного ходу В3JD1Xf 1 Р~ що зберсr-

JІаОІ у ю. Деяха (с.. Ве,, ~ш.ювчатаі жінюІ - в xycro~ 
.. "' "' • n ~ --· 

.~onnrmдrnчara.ЗUL.eтem.v воКV1:Іrоиови -оезхvсrочок.. cв1r-r--- , ~ • 
ю.mі JПІВЬОі протесії _р. :(з кннrи про Веuпшо всі прочани 

ti\t -nr,n,r.,/~-, ,_ 'Т JI"' - І ,.,.,...,~ ва ОІП)"СК ООСОН11К.. .1.а:к ' ., : ма.иже до почаУІr]f ·, х .РР~ 

nOЧJШaJDЧJІ з. 1936 р. mCJІJI віххрпти иосrа через Тису ... Зав,рпm 
, ~ ., n ..... ____ ,__ .. 

ПООJJІОВІ хОСІа прочани ,ооох ц. ов с. .LК.Я.И:.1.u:аu craJO( часnше 

ХQд;ІП'И протесіJІми •иа отпуа:• за Т ксу: ;qo .Ізи. НавJ(ова.., Ли:пчі та 
БороШПІи. . ~· ева,. Повчі., Імстичо~, і oro і Т.JІ. С..:Ушво за-. . ~ 

зиа'ЧІП][, що ·бахзьк:о 40 відсот:ків CLi: Марамороша па..,:ежать тепер 



.до тер _, .. -~:в. них чудово збереnmся сrаровинні ;tерев::я
иі .хра.ми (юm. ). У нашій збірці викори:сrано декі;Тhn ,світаив: 
3 п:уrівника по ' 1раморошу [8], .. Деревяна цер~ побудована в 
1621 р" в с.. Кричово Т.ячівсьw:ого -ву, з часом п 

чешп.. і:·-·"'.-".·, •. Пь---а.ІІЕ_,m а nізвіm:е - :в ~і: м. Сіrетv-м,ао1и: .айже ., -,,1·--- ,;;, 

~еапь деревЯВІП цер:ков сп..-ш спадщNВuю ЮНЕ · . фру-
:ва.,а 1Іf:І""ІnДЇЇ 6:іи:ьшо....-rі пісень (з. в:аmіву Д-R Гусака) спіаавтор-у

пор~ І.іарииа :Ковтуиова. OPJIJ!IВiDDI щиро вJРІЧІП Ігорю 

Воі~од;имировичу ~ .. і.пr-... ~ ..... пку за комn'ю"Rрииі: набір нот ,;to пі~ 
М:вхай..11:ові ·_ ЛЬОВИЧf [ JЩІО -за~ та f ~"'ППІі .0-

лаівиі Сиrііі за хомn'вл ... ........, .• -"""U,·n... фот00'1юсrрац:ііі. У тексrі 
.. ~ - -( .. --~ mсень В]О(орисrовуЕТJЬСИ дРд;апова ;птера н замІLrь. в: 

~ иаnрИL"ІЦ: бьпи~бути. КЬІ-)0(]! 6о в ;ціа llek.i означає 
- ц р -хеш J.. е пов.вза.по з и:а.шим npameи:mDІ · rти автен1иЧВ1сrь 

те:ксrу то:rочасиих пісень {у час іх пшrnи):! як це зробив доктор 

ивсrецrвозиавсrва і заu1ужеи:и:і дjи:ч мипецrв Ухраїн:и Іван 

,СІІJ[ЬQВJІІЧ Luита. у •ИJtЗвні, Е61 .. 

Викири.енси,·11,, А,і мер,• 111.ура. 

Зuарпатсью варq,tИі пісиі. - Киів:: В-~во .АН }~Р:, 1 J 

2" Колоки:іі:пІ .. - :Київ,: Напова x~-at-ai..' 
Jli ' 

3" Хо~,и опрм:ппоr - Ужrород; Карпати,. 1983" 
-4. Висіцьu Taмtiu. &,япmо.. - · Закарпаття .. 
S" Вчор:а була 11e,tj;Jeньxa. - Ужrоро;ц: . ......,,.,._.--. .... .ILL&I .. _._ 

6" }L,анта Іван. Нарqцні пісні украіиців. БанаІf 
Ужrорц~: Патент. ~ 

Покаянні та похоронні п:існі, - Ужrоро;ц: ВАТ П:атенr1 

S~ Tonrist Guide Вооk. Путівв:их (по :раио;,....,_:_.;а..., - S~ .. 1ehl 

мапnаtи:~. 2013 ... 
9.Колн · заспіваJО ... - Yжropo1t= ВАТ Патент. 1993 .. 



Oll
u •· 

....... nai~1'1111.~, 
І n..11 1&1 l'Ul І !~ І j~,alliiil 

:~,,., ; --, - _, , /,і;. 
;IIR#'l~II~ 

О. 11nіва васmJІОІІІа поюц Марамор11111.. Сnров:н:ині пісні 

Марам:ороmа. І J-DOp" Гусак:t, ~L вrrвова. - К:· ТОВ «Л 

Пожіrраф•:р 16_ - 1 с" 

ISBN 9J8-·966-1543-512.-l 

~~~~~,-~~-~~,~mнmJіента~па:дкитрD~,,,~~ 

нот :::~=:~ p(l:.iWiilф;PlfШH:RJf Марш Ковтrво:ва 

l:"etJїU1,IJQlmJi А:Іихайза Г уцs 

,КD;peJ~rpa ОJПи~ 

~\~ Косmн:пmа Тесаевu. 

Зам:овИПІ В:RJ(а:ВНЯ можна за теа•ееоmІМ]іІ: 

ilF':N"!li-Ч-'11:~53-1 095-DJ0-35-46 

або через ~""L пошту: 

іІЕ'Ф'еХ-,, J'ТF'@2JmalL1E CDR1 

·~т 6'h90t16·~ 1аоштура New Roman. 
ocJк:emв:it- На[КЕ;J прІDL 

В~ :ваТОВ cЛaзypиr-Пo:mn)Q()•J!' 
)L 




	Maramarosz-0001
	vatra-0001
	vatra-0005
	vatra-0006
	vatra-0007
	vatra-0008
	vatra-0009
	vatra-0010
	vatra-0011
	vatra-0012
	vatra-0013
	vatra-0014
	vatra-0015
	vatra-0016
	vatra-0017
	vatra-0018
	vatra-0019
	vatra-0020
	vatra-0021
	vatra-0022
	vatra-0023
	vatra-0024
	vatra-0025
	vatra-0026
	vatra-0027
	vatra-0028
	vatra-0029
	vatra-0030
	vatra-0031
	vatra-0032
	vatra-0033
	vatra-0034
	vatra-0035
	vatra-0036
	vatra-0037
	vatra-0038
	vatra-0039
	vatra-0040
	vatra-0041
	vatra-0042
	vatra-0043
	vatra-0044
	vatra-0045
	vatra-0046
	vatra-0047
	vatra-0048
	vatra-0049
	vatra-0050
	vatra-0051
	vatra-0052
	vatra-0053
	vatra-0054
	vatra-0055
	vatra-0056
	vatra-0057
	vatra-0058
	vatra-0059
	vatra-0060
	vatra-0061
	vatra-0062
	vatra-0063
	vatra-0064
	vatra-0065
	vatra-0066
	vatra-0067
	vatra-0068
	vatra-0069
	vatra-0070
	vatra-0071
	vatra-0072
	vatra-0073
	vatra-0074
	vatra-0075
	vatra-0076
	vatra-0077
	vatra-0078
	vatra-0079
	vatra-0080
	vatra-0081
	vatra-0082
	vatra-0083
	vatra-0084
	vatra-0085
	vatra-0086
	vatra-0087
	vatra-0088
	vatra-0089
	vatra-0090
	vatra-0091
	vatra-0092
	vatra-0093
	vatra-0094
	vatra-0095
	vatra-0096
	vatra-0097
	vatra-0098
	vatra-0099
	vatra-0100
	vatra-0101
	vatra-0102
	vatra-0103
	vatra-0104
	vatra-0105
	vatra-0106
	vatra-0107
	vatra-0108
	vatra-0109
	vatra-0110
	vatra-0111
	vatra-0112
	vatra-0113
	vatra-0114
	vatra-0115
	vatra-0116
	vatra-0117
	vatra-0118
	vatra-0119
	vatra-0120
	vatra-0121
	vatra-0122
	vatra-0123
	vatra-0124
	vatra-0125
	vatra-0126
	vatra-0127
	vatra-0128
	vatra-0129
	vatra-0130
	vatra-0131
	vatra-0132
	vatra-0133
	vatra-0134
	vatra-0135
	vatra-0136
	vatra-0137
	vatra-0138
	vatra-0139
	vatra-0140
	vatra-0141

		2020-12-16T13:47:55-0500
	www.lemko.org




