


Календарь на рік 1935
Новий стиль

День ~
у"*

С і ч е н ь Л ю т о в е н ь м а р 0 т ц В І Т Є Н 1ь *

Неділя 6 13 2 0 27 3 1 0 17 24 3 1 0 17 24 31[ 7 14 21 2  І%
\

Понедіунок 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 2 2 2і9

Віуторок 1 8 15 2 2 29 5 1 2 19 26 5 1 2 19 26 2 9 16 23 ЗІ)

Середа 2 9 16 -23 ЗО 6 13 2 0 27 6 13 2 0 27 3 1 0 17 24 і'

Чєтверь 3 1 0 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 18 4 11 18 25

Пєтниця 4 18 25 1 8 15 2 2 1 8 15 2 2 29 5 1 2 19 26

Субота 5 І 1 2 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 ЗО 6 13 2 0 27

День Тра в ень Г н и л е н ь Б и д з е н ь '
Білень К о п е н ь

Неділя 5 1 2 19 26 2 9 16 23 ЗО 7 14 21 28 4 11 18 25

Понедіунок 6 13 2 0 27 3 іа 17 24 1 8 15 2 2 29 5 1 2 19 26

Віуторок 7- 14 21 28 4 п 18 25 2 9 16 23 ЗО 6 13 2 0 27-

Середа 1 8 15 2 2 29 5 1 2 19 26 3 1 0 17 24 31 7 14 21 28

Чєтверь 2 9 16 23 ЗО 6 13 2 0 27 4 11 18 25 1 8 15 2 2 29

Пєтниця 3 1 0 17 24 31 7 14 21 28 5 1 2 19 26 2 9 16 23 ЗО
Субота 4 11 18 25 1 8 15 2 2 29 .13 20~Ж — , 3 1 0 17 24 31

День П р о с и н  е  ц Ж  О У т Є н ь пa д о л и с т. г р у д е н ь

Неділя 1 8 15 2 2 29 6 13 2 0 27 3 1 0 17 24 1 8 15 2 2 29

Понедіунок 2 9 16 23 ЗО 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 ЗО

Віуторок 3 1 0 17 24 1 8 15 2 2 29 5 1 2 19 26 3 1 0  і 17 24 31

Середа 1г 1-1 , .18 25 2 9і 16 23 ЗО 6 13 2 0 27 4 11 18 25

Нётверь 5 1 2 19 26 .3 1 0 17 24 31 7 14 21 28 5 1 2 19 26

Пєтниця 6 13 2 0 27 4 11 18 25 -4- 8 15 2 2 29 6 13 2 0 27
Субота 7' 14 21 28 5 1 2 19 26 2 9 16 23 ЗО 7 14 21 28
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Календарь на рік 1935
Старий стиль

День С і ч е н ь л ю т о В е н ь М а р о т Ц в ї т е н ь

Неділя 7 14 21 28 4 11 18 25 4 1 1 18 25 1 8 15 2 2 29

Понедіунок 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 ЗО

Віуторок 2 9 16 23 ЗО 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24

Середа 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25

Чєтверь 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Пєтниця 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 ЗО 6 13 2 0 27

Субота 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 Ж ‘31 7 14 21 28

День т ріа в іЄН 1ь г' н и л е і н t>
Еі и д з е н ь

Білень К о п е н ь

Недиля 6 13 2 0 27 3 1 0 17 24 1 8 15 2 2 29 5 12 19 26

Понедіунок 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 ЗО 6 13 20 27

Віуторок 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Середа 2 9 16 23 ЗО б 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Чєтверь 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19. 26 2 9 16 23 ЗО

Пєтниця 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 2 0 27 3 10 17 24 31

Субота 5 12 19 26 2 9 16 23 ЗО 7 14 21 28 4 11 18 25

День П р о с и н  е ц “ Ж о у т е  аь - П  а -л [-ОЛ.ИСТ Г р у д е н ь

Недиля 2 9 16 23 ЗО 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 ЗО

Понедіунок 3 1 0 17 24 1 8 15 2 2 29 5 1 2 19 26 3 1 0 17 24 31

Віуторок 4 11 18 25 2 9 16 23 ЗО 6 13 2 0 27 4 11 18 25

Середа 5 1 2 19 26 3 1 0 17 24 31 7 14 21 28 5 1 2 19 26

Чєтверь ... 6 13 2 0 27 4 11 18 25 1 8 15 2 2 29 6 13 2 0 27

Пєтниця 7 ,14 21 28 5 1 2 19 26 2 9 16 23 ЗО 7 14 21 28

Субота і 8 15 2 2 29 6 13 2 0 27 3 1 0 17 24 1 8 15 2 2 29

$



1935 Січень 31 дніу 1935
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и греко-кат. гуцулСКІ сетки римо-кат.

>>% і 19 в Муч. Воніфатия © Новий Рік 1935
Еbrf 2 20 с Свт. Ігнатия Игната Макарія
S 3 21 ч Юліяна Генофефин 4 22 п Анастазия ЕміліянаCSJю 5 23 с 10 мучеників Телєфора

6 24 н Евген. іНав. Р. X. Е © Пер. Сет. Веч. © Трьох Короліу
АЕ 7 25 п Рождество Хр. _Q © Різдво Валентина
0){=£ 8 26 в Собор Пр. Богор. ейU © Збора Сиверина мч.
% 9 27 с Сьв. Перв. Стеф. ейсо © Штефанія. МартиніянаКН 10 28 ч 200 мучеників 1ЕГ Івана Добр..
г-Н 11 29 п Діти убит, в Веф. >СХ Альойзія

12 ЗО с Анїзиї U Гонорати
13 31 н Меланії и © Васил. Сет.Веч. Н. 1 по 3 Кор. Ілярія
14 1 п Сі ч. © Об.Гн.І.Х. СЙСО © Новий Рік, Вас. Фелікса з нол.Е 15 2 в Сильвестра папи i Павла ПустельникаРчS 16 3 с Малахія пр. Макрила папин 17 4 ч Соб. 70 Апост. Антонія Пуст.см 18 5 п Навеч. Бог. Теоп. f  Вїдохр.Сет.Веч. Приски Д.
19 6 с © Богоявленіє © ©Вїдорші-Ардан. Генриха і Ферд.
20 7 н ® Собор Ів. Хр. Иванов, вітця Н.2 по 3 К.Фав. і Сев.
21 8 п Георг, і Дом. Пр. Аґнети*Е**>22 9 в Полїєвкта М. Вінкентия

S 23 10 с Григорія Нис., Дом. Обр. Прч. Діви М.н 24 11 ч фТеодозїя В. Пр. Тимотеяю 25 12 п Татияни М. Нав. Павла Ап.
26 13 с Єрмила М. ___; - Полїкарпа єп.
27 14 н Пр.ОО. в Синаю 1£ неділя 3 по 3 К. Ів. Золот.х:

* 28 15 п Павла Т. Пр. Кароля В.
S 29 16 в Покл. ок. сьв. Петра Франціска Сал.
'sf4 ЗО 17 с + Пр. Антонія В. Мартина Д.

31 18 ч Атаназия і Кирила f  Танасїя, серед з. Петра з Нолі

ВІДМІНИ МІСЄЦЯ:

5 січня о год. 1720 поуня 
11  січня о год. 2 0 55 послід, кватира 
19 січня о год, 1544 ні в 
27 січня о год. 1959 перша кватира

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ:
Дня Схід Захід

6.1 745 1535
13.1 , 741 1547
2 0 .1 734 1559
27.1 72 7 16і1



Колєдники

рис. Яніна Петри-Пшибильска

П Р И К А З К И
„Січень січєт вітром из морозом, а чєсом вітром из дожем”.
„У січни дуже мороз потискає, але иноді и веселиця води попиває!1. 
„Як мрака у січни, то мокра весна”.
„На Василєний сєтий Вечьир, прибуває дня на курічю лабу”.
„У січни йде сонце на літо, а зима на мороз” .
„На Петра-Вериш, на ріках^.ломнєтци криги”.
„У січни родєтци поросєта-кладчєта\~ ~

У січни доугота дня около 9 годин.

П о г о д а :  Из почетку студінь и падет зима (сніг) аж до 20," а вїтак 
трохє помнєкнет.
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1935 Січник - Лютовень 28 дніу 1935
* Стиль c Є т К И
А3s5 «а 
$ *

A«xHи
-ri

AA
SHи
d SШ греко-кат. гуцулскі сетки римо-кат.

х .2 на £ U et

1 19 П Макарія Египетск. Ігнатія
2 20 C -J-Евтимія Прп. Марії Гром.
3 21 H Прп. Максима ® неділя 4 по 3 К. Блаж.

АX 4 22 П Ап. Тимофея Вероніки, Андр.
<L> 5 23 в Св. м. Климента сп. Агафії
* 6 24 c Прп. Ксенїї ДоротиXН 7 25 4 f  Григорія Бог. арх. Ромуальда

ю 8 26 П Пр. Ксен. іТеод.Ст. - Івана в Маль.
9 27 c f  Пер. Мщ. св. Иоан. Апольонії

10 28 H ]Прп. Ефрема Сир. * неділя 5 по 3 К. Схол.J3з: 11 29 П Пер.Мщ. с. Ігнатия Евфроз. Девид/
а)с* 12 30 в ® Трьох Святителів © Трьох Сєтих Евлялії
« 13 31 c Кира і Івана безср. Попєлец К. Р.Кн 14 1 4 С.-Л ю т. Тифона м. Валентина

со 15 2 П © Стрітенє ГНІК. © Стрічіне Фавстина мч.
16 3 c Симеона і Анни Пр. Юліяни, Іван.
17 4 H Мит. н. пр. Ізид. Пел. неділя сяов Старозап. Кон.

Ах 18 5 П Сьв. Агафії муч. @ X
А Фляв. Симеон.

а>ез 19 6 в Прп. Вокула сп. См. СЯ03 +  Конрада
* 20 7 c Прп. Партонїя сп. С—сй Евстахіякн 21 8 4 Вмуч. Теодора Стр. 001 Елеонори

N- 22 9 П Муч. Никифора ХГсх Кат. св. Петра
23 10 c Муч.Харлампа і Пор. U Петра Д . Ром.
24 11 H н. блуд, сина Уласія — нед. Мясопуст. Пер. д.

jaас 25 12 11 Молетия і Антон.арх Ап. Матея
<D
ЕС 26 13 в Прп. Мартиніяна Анастазиї
» 27 14 c Пр.Авксентия і Кир. Алекс. ВіктораSH
00

28 15 4 Онисима ап. і Паф. Лєандра

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ: ВІДМІНИ МІСЄЦЯ:
Дня Схід Захід
ЗЛІ 717 1 б2з 3 лютого о год. 1627 поуня

10ЛІ 705 1 бзб 1 0 . , 925 послід, кватира

17 ЛІ б53 1649 18 ' в ' „ II17 нів

24ЛІ 638 1702 26 , » Ю14 перша кватира
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Срічєнє літа з зимоу

„На Стрічєнє зїстрічєєтци зима з літом”. 
„Січьник'ходь маленький, але лютенький”. 
„Січьник січєт зимоу, ек гадина жєлцем”. 
„Студень студит, шо аж у серця велит”.
„Лютень лютує морозами, шо аж дахи лускают” . 
„У лютни від люти, людем ноги вїдмерзают” .
„У лютни від люти йде маржині кроу из ніздріу”. 
„У січнику вода висікає, а у мартї висихає".

Долгота дня около 10 годин.

П о г о д а :  До 5 хмарно й лагідно, вїтак студінь до 8, від 8 хля- 
павка ‘і зима або дожь. Від 13 до 26 опади и морози.

9



1935 Марот 31 дніу 1935
Стиль c • Є ' т к И

'5
и яX 035 tf )В. 

СТИ
ЛЬ

В. 
СТИ

ЛЬ

к
X

греко-кат. гуцулскі сетки римо-кат.
X CJ e=t
1|16 П Муч. Памерила, Альбіна
2(17 c Вмч.ТеодораТирона| Симпліція

ссD3 3 18 H © Н. Мес. і] Льва п. © Мнєсне пуш. Зап. Кунеґунди
Е=(00 4 19 П Архипа ап. Макс. м. Казимира
Е 520 в Преп. Льва, еп.Кат.® :=ГS Евзебія
►2 621 c Преподоб. Тимотея со ГІотель Коляти
OQ 722 4 Найд. мощ. мм. 03< Томи з Аквіну
ь 823 П Полікарпа еп. См. Івана БожогоО 9|24 c f  1 2 найд. гол. 1. Хр. t Обріт. і Дід. Франціски Рим.
CQCQ 10 25! H © н.сир. Тарасія св. © В. пуш. в. г. ос Вступная. 40 муч.
со 11 26 П В. п. Порфірія арх. f Запуст, пон. S Константина
Е 12 27 в Прп. Прокопія дек. CQҐ-\ Григорія Вел. .
>2 13 28 c Прп. Василя пост. сх Розини

14 1 4 Марот. П. м. Евдокії + Одокії о Матильдин 15 2 П С. м. Теодота еп. CD•&Льонґінао 16 3 c Муч. Евтропія і прч. f  Федора Любина герб.
ссCQ17 4 H Н. пос. і прп. Герас. 1 неділя говіня Суха. Ґертруди£=[со 18 5 П Муч. Конона Едварда03Си19 6 в 42 муч. в Амориі Иосифа Обруч.
t=T20 7 c Св. м. Василія і пр. ® Евфимії
>5 21 8 4 Пр. Теофілякта ВенедиктаH22 9 П ф40 Муч. в Севаст. 140 мучеників 7 бол. П.Д.М Окт.
1223 10 c Муч. Кондрат і прч. Віктора
03CQ24 11 H 2 н. пос. Софронія п. 2 неділя говіня Глуха. А. Гавр.c=[СО25 12 П Пр. Теофана фБлаг. П.Д.М.
E 26 13 в Пер. мощ. Никйфора " Теодозія. Еман.
>227 14 c Пр. Венедикта © Руперта>CQ28 15 4 Муч. Агапія і прч. Сикста-H29 16 П Муч. Савина і Юл. Кирила
СЯ 30 17 c Пр. Алексія чол. Б. t  Теплог. Олекса Квірина

|31 18 H 3 н. п. Кирила ар. 3 неділя говіня Средп. Вальб.

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ: ВІДМІНИ МІСЄЦЯ:
Дня Схід Захід
ЗЛИ 6‘Л 17>7 о марта о год. 2 40 поуня

, 10.111 6°4 1730 1 2  „ О30 послід, кватира
17.111
24.111

548 17435зз 1754 2 0  . 531 нів
31.III 515 18об 27 , 2 0 51 перша кватира
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Семен Стоупник пускає. погоду на 12 місєців

рис. Яніна Петри-Пшибильска

П Р И К А З К И
„Марот показує заужде свої^фіґлі” .̂
„В Азарті мусит замерзнути вода у теплицях".
„У него у голові тілько гадок на годину, єк у марті филь на днину". 
„В марті є сорок филь погоди на днину*.
„В марті ріднут и слабнут коні",
„В марті кінь, єк циганский міх".
Кажут: „Він такий дужий, єк мартовий кінь". т 
„Прийшоу марот на коти".
„Тепер така погода, єк мартові филі“ .
„На ню марот напау” .
„Ні в марті води, ні в березні трави”.
„Сорок мучєникіу-, сорок ранних морозіу".
„Як на сорок мучєникіу, так на Петра-Павла".
„Сорок два мучіників бірше сєто, єк Сорок сєтих".

Долгота дня около 11 й пиу години.
Дня 21.III веснєне изриунанє днини из нічьоу.

П о г о д а :  До 9 лагідно и вохко, вітак остришше, від 13 до 16 дожь 
або зима (сніг) дальше відлога, по 22 дожь, від 26 тепла 
погода при кінци изноу морози.

п



1935 Березень — цвітень ЗО дніу 1935
Стиль с Є т К и

н"5̂ (0 м СОIs )В
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d К

X
греко-кат. гуцулскі сетки римо-кат.

?й E и R£
соCQ і 19 П Муч. Хризанта 1 прч' Г угона
t=£00 2 20 В Прп. От. убит. вм. св. Франца
Е 3 21 С При. Якова ісп. ® + Середопїстє 7 бо. П. Д. М.
CQ 4 22 ч Свящ. Василія Ізидора
Н 5 23 п При. муч. Нікона Вінкентія
ю 6 24 с Предпр. Благов. Келестина
СЙ 7 25 н 4н. п. Благ. Пр.Б. ® Благовіщ. 4 н. гов. Чорна. Германа
t=C 8 26 п Соб. Арх. Гавриїла f  Благовісник Діонізія
ви 9 27 в Прп. Матрони в Сол. Марії Егип.
t=J 10 28 с Прп. Іляриона нов. Езекіїла пр.
*са 11 29 ч Прп. Марка еп. Льва папи
ь 12 ЗО п Прп. Івана Лїств. ® Юлія

13 31 с Прп. Іпатія єн. чуд. Юстина
сбCQ 14 1 н 5 н. п. Бер.П.Марії Е. 5 неділя говіня Квітна. Валєр.t=cсо 15 2 п Прп. Тита чуд. Людвики, Ап.
E 16 3 в Прп. Никити і прч, Лямберта
>s 17 4 с Прет. Иосифа іГеор. t  Поклони РудольфаCQ18 5 ч Муч. Теодулаі прч.® В. четв. Аполонія м.b 19 6 п Евтихія Еп. Конст. В. пятн. ГеоргіяЮ 20 7 с Преп. Георгія і прч. В. суб. Теодора
03CQ21 8 н 6 н. п. Н. Кв. Ап.Ірид. 6 н. г. Бечкова н. Воскресеніе Христ.
t=tСО22 9 п Муч. Евпсихія Св. Понеділок
ви23 10 в Св. Терентія і прч. f  ЖГуний вївт. Войтиха еп.
>s 24 И с Св.Антипи сп. t  Жї^на середа Георгія
>5 25 12 ч Прп. Василія В. чет. f  Жї^ний чєтв. Марка еп.
H 26 13 п — ВеллП. Св. Арт. є © Велик. Петн. Клита і Марка
2 27 14 с Вел. Суб. Мартина п- f  Велик. Субота Переґріна
b-* 28 15 н Воскр. Хр. Аристар. © Великдень 1 Біла. Віталіса
к 29 16 п © Св. П. Муч. Агафії © Вел. понед. Петра мч.

ЗО17 в © Св. В. П. Семеона © Вел. вівторок Катерини Сієн.

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ: ВІДМІНИ МІСЄЦЯ:
Дня Схід Захід
7.IV 459 1818 3 цвітня о год. 1 2 11 поуня

14.IV 445 . 1830 1 0 „ „ 1742 послід, кватира

2 1 .IV 423 1842 18 2 1 10 нів

28.IV 414 1854 26 , „ 420 перша кватира

4
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„Грійте діда

рис. Яніна Петри-Пшибильсіка

П Р И К А З К И
„У березни мусит ише береза замерзнути".
„На Благовішінє весна зиму переборола".
„Єк на Благовішінє дожь, то буде урожя на жито".
„€ке Благовішнє, такий Великдень".
„Дуй, ни дуй—ни до Різдва йде, але до Великодня".
„У березни береза пускає сік".
„Мартик-змінник, а березенько-фалько".
„Березень фалитци, шо уже йде весна, а то си терюси зима".
„Єк на почєтку березня прудкоси покаже весна, то при кінци бе

резня Уна си ише изховає котови під фїст".
„Цвітень менче цвите, а бїрше зимоу мете". і
„Березня бечька пукає и розвиваєтци".
„Єк на Благовіщене рано є на росі смуга за вівцями, то на Юрія, 

корова си напасає.

Долгота дня .около 13 й пиу години.

П о г о д а :  від почєтку до 25 студінь й сухо, вїтак теплішше, а дня 
28 може й гриміти.

із



1935 Травень — Май 31 дніу 1935
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ДН
И греко-кат. гуцулскі римо-кат.

1 18 с Прп. Івана, Космиеп. Филипа і Якова
Н 2 19 ч Прп. Івана Староп.® f  Світлий чєтв. Жигмонта

3 20 п Прп. Теодора і Анас. Найд. ч. Хр.
4 21 с Св. Януария фльоріяна
5 22 н 1 Том. Прп. Теодора Опров. н. проводи 2 по В. Пія V

Е 6 23 п t  В. мч. Георгія ,чуд. f  Юрія і опр. п. Івана в олію(Dt=* 7 24 в Мч. Сави стр. Доміцелі
XS 8 25 с -j-An. Марка эв. -j-Маркіу день Станислава

. н 9 26 ч Св. мч. Василія сп. t  Опров. четв. Григорія
00 10 27 п Св. мч. Семеона £ Ізидора орача

11 28 с Ап. Ясона іСосіп. Мамерта
.-О 12 29 н 2 лизр. 9 Муч. в К. неділя ЗпоВ.  Панкратія
Е 13 ЗО п -J-An. Якова Серватія
еЗ 14 1 в трав. Єремії пр. . Боніфатія
f i 15 2 с Атаназія Вел. Софіи
Е—16 3 ч -{-Теодозія Печ. Івана непом.
О 17 4 п Прпм. Пелагії Писхалиса Виз.

18 5 с Мч. Ірини ® Фелікса
Л 19 6 н Зо Розсл. Йова Мн. неділя 4 по В. Петра В.п.ьМ

Еп 1 20 7 п Пгтм. з‘явищ. Хр. Бернарда
ЕЗ 21 8 в фИоана Богослова t  Ивана Доугого Олени Кор.
S 22 9 с ■f П. м. св. о. Николая -j- Ник. обе. і Рах- Юлії д.
Н 23 10 ч t  Симеона Зил. ап. манскій Великд. Днзідерія001 24 11 п Св. м. Мокія Иоанни

25 12 с Епіфанія і Герм. « Урбана І папи
JQ 26 13 н 4 Самар. Гликерії неділя 5 по В. Филипа
Е
(V 27 14 п Мч. Ісидора Иоана І п. Д. Хр.
а« 28 15 в Прп. Похамія Вільг. Д. Хр.
Е 29 16 с Прп. Теодора осв. Максима Д. Хр.н._ЗО 17 ч Ап. Андроніка фДевєтий чєтв. Возн. Госп.г—103 31 18 п Мч. Теодота Петронелі

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ: ВІДМІНИ МІСЄЦЯ:
Дня
5.V

Схід
4 0 0

Захід
19°6 2 твавня о год. 2 1 3 6 поуня

12.V 348 1 0 17
1 0 „  „ II 5 4  послід, кватира

19.V 335 1930 18 „ » 95 7  ні в
26.V 328 1938 25 „ „  9 44 перша кватира
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Сєт. Юрій грає на срібнім розі й тримає ключі весни

рис. Яніна Петри-Пшибильска
П Р И К А З К И

.„У трауни покриває трава земню“ .
„Куда подивитци у труни Марко, туда голод".
„У нас два Юрія—голодний, тай холодний".
.„Єк на Юрія мороз тай зимно, то уродитци овес, шо буде аж диуно". 
„Борис и Гліб — сіют хліб".
.„Сухий марот, мокрий травень— буде жито, єк Дунай".
„Єк на Юрія корова напасетци, то рана весна".
.„Єк у трауни слота—то у літі великі сіна".
„У трауни кропля дожю—дорозшя від золота".

'.„Єк у травні теплі дожі шо чєсу — то ни буде за хліб страху", 
„Тогди добра весна—єк.на Юрія у земни уся сюбина".
^Двайцітого тижня від Різдва—мусит бути кіцко-тіцко зима".
„Єк ни упаде зима на лист на весні, то упаде у восени".
„Єк нима морозу у сету неділю—то буде у говіне Богородичне".
„На Юрія тримбіта играє — бо си хід полоницкий зачінає".

Доугота дня около 15 годин.

П о г о д а :  До б файно, вїтак вітрєно. Від 8 до 18 сушя. Вїтак слота, 
аж около 28 випогоджуєтци.
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1935 Гнилень —  Червень ЗО дніу 1935
Стиль с Є т  К И

'5
.£• л 
х  мІ *=£5 п )В

. 
ст

ил
ь

р
. 

С
ТИ

Л
Ь

S
X

греко-кат. гуцулскі римо-кат.
S  -г  Он X о et

1 19 С Св. Патрикія ® Якова
2 20 Н Н. 5 В. Мч. Толалея неділя 6 по В. Еразма

ЛX 3 21 п + Констант, і Елени + Константина Кльотильди
<V е* 4 22 в Мч. Василіска Квірина
S 5 23 с Михаїла І. Фльорентія
н 6 24 ч Вози. ГНІХ пр. Сим. „Спаса-Ознесєн.“ Норберта
CSJ 7 25 п -j-з обр. У.Г.св. Ів. Хр. fT .  Б. С. Р.

8 26 с Ап. Карпа Метарда
9 27 н Н .бСв. мч. Терапа неділя Сош. св. ДухаЛІX 10 28 п Прп. Никити Поп. С. св. Д.

0)ct 11 29 в Теодозиї Варнави ап.
X 12 ЗО с Прп. Ісаакія Онуфрія Сух.
£- 13 31 ч Ап. Еримія Антонія з Пад.
юҐМ14 1 п гни.-черв. Мч. Юстч гнилень Васил. В. Сух.

15 2 с Никифора Віта і Мод. Сух.
16 3 н Н. Сош. сьв. Духа © Сєта неділя 1 по С. Св. Пр.J3X 17 4 п Пр. Тройчї, Митроф. Зелений понед. Адольфа{15Е=С18 5 в Свм. Доротея f  Зелений В1ВТ. Марка, Маркел.

X 19 6 с Пр. Висариона Герв. і Протаз.
н 20 7 Ч Свм. Теодота t Зелений ЧЄТВ. Боже Тіло
ся 21 8, П Вм. Теодора Альойзія гонз.

22 9|С Кирила Ст. Павлина
23 10 н Всіх Сьвятих « неділя 2 по С. Зенона

лX 24 11 п ф Бартоломея 1 Вар. f  Розїйг., Петр. ф Ів. Хр.й)Е=Г25 12 в Пр. Онуфрия -J- Онуфрея Проспера
26 13 с Мч. Акилини Акилини м.Лін 27 14 ч fEBxap. пр. Елисея -j-Божего Тіла Владислава

юcSi 28 15 п Пр. Ероніма Пр. Серця Іс.
29 16 с Тихона еп. Петра і Павла
|30|17| Н і Н. 2 по Сош. неділя 3 по С. Зг. С. П.

ВІДМІНИ МІСЄЦЯ:

1 червня о год. 752 поуня 
9 „ п 549 послід, кватира

16 , „ 2 0 20 ні в
23 , „ 1424 перша кватира
ЗО ж „ 1944 поуня

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ:

Дня 
2 . VI 
9. VI 

16. VI 
23.V1 
30.VI

Схід
З21
316
314
315
317

Захід 
1947 
1954 
1959 
20°1 
20°1
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Д а р а б и

„Єк цвите бїб, то біда за хліб", 
а єк мак — то май так".
„А єк жито половіє — то на світі" си горазд діє".
„Єк трімбіта грає — то си земня усміхає".
„До спаса — рукавиці у паса".
„До сєтого духа — держиси кожуха".
„Дерево утєте у гнильни—синіє, єк воронений пуп". 
„Трауня и гнильня у полонини идут".
„Ліс утєтий у черевни точіт червак".
„У гнильни дерево гниє—ни добре ні на єку „деревину". 
„Овечя шкіра — петріушина добра на кожухи".

Доугота дня около 16-й чверть години.
Дня 21.VI припадає найдовша днина у року.

П о г о д а :  До 8 файно 9 й 10 дожь.—До 13 погода, а ранками хмарно. 
Вїтак до 23 слота, а при кінци погода.
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1935 Білень —  Бидзень 31 дніу 1935
Стиль С Є т К И

*‘5
ІУ*
х  и

)В
. 

С
ТИ

Л
Ь 
1 .Д

Е5ню
d S

я греко-кат. гуцул exi римо-кат.
на з: и
А 1 18 П Муч. Леонтия ТеобальдаXа) 2 19, В +  Ап. Юди Тадея Пос. П. Д. М.
п% 3 20 с См. Методия Геліодора
S 4 21 ч Юліяна, Тараса мч. Иосифа Кал.

5 22 п См. ЕвсевТя t Десята петн. Фільомени д,<осм 6 23 с Мч. Агрипини Ісаії пророка
А 7 24 н н. 3 по С. Рож. Ив. X. ®  Ивана 4 по С. ПульхеріиX(V 8 25 п Прм. февропії f  Ивана Купала Елисавети
СІ
X 9 26 в Прп. Давида Кирила еп.
S 10 27 с Прп. Самсона Амалії

11 28 ч - Пер. Мощ. Кираіїв. Пелаігї1̂*см 12 29 п © Ап. Петра і Павла © Петра Г. і Гн. Ір. з Д.
13 ЗО с f  Собор 12 Апост. ф Петра і Павла Марґерити
14 1 н н. 4 по С. Косми і Д. неділя 5 по С. Бонавент.

X 15 2 п f  Пол ризи Пр. Бог. ф Чесної Ризи Розсл. Апос.й)
сі 16 3 в Муч. Якинта Пр. Д. М. Шк.
X 17 4 с Андрея Кр. Алексія
н 18 5 ч •J- \п. Кирила і Мет. Симеона з Л.
00'см

1
19 6 п -j-Прп. Атаназия Вінкентія з П.
20 7 с Прп. Томи Іллі, Чеслава
21 8 н н. 5 по С Вм. Прок. неділя, Прокіпя 6 по С. Пракс. Д.►Д

X 22 9 п Свідм. Панкратия Марії Магд.
<D
Сі 23 10 в фАнтонія Печерск. Аполінарія
*S 24 11 с Ольги княг. укр. 1 Христини
н 25 12 ч Муч. Прокла і Ілярія Якова ап.
оРЧІ 26 13 п Соб. Гавриіла Арх. ф Г ауриїла Анни, М. Пр. Д.LM27 14 С Прп. Онисима Наталії діви

28 15 н н 6 по С. фВолод. кн неділя, Курика 7 по С. Інокен.
ь 29 16 п Свщм. Антинолена Марти діви
о ЗО 17 в Вм. Марини ф Марини Андона і Сенти
ЇЛ J 31 18 с Муч. Якинта Ігнатія Льой.

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ: ВІДМІНИ МІСЄЦЯ:
Дня 
7 VII

Схід Захід 
З23 1956 8  більня о год. 2 2 28 ост. кватира

14. VII З30 1952 їв . 5°° нів
2 1 . VII З39 1945 2 2  . 1942 перша кватира
28 VII З49 1935 з о  „ 932 поуня
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Иван Купало віддає сєт. Петрові ключі від літа

рис. Яніна Петри-Пшибильска

П Р И К А З К И
„Петрїука-голодіука, а у посток на світі уже гараздок” . 
„На більни Петра".
„Більня добре полотноси білит“.
„Більня кора відстає добре від дерева".
„Більня дерево білет — лупєт у лісах (бутинах)"
„У більни утєте дерево лехке и біле"!
„Бид-зня-бицкаєтци маржина и на Чьорногорі".
„Годуй мене до Ивана, а я з робю из тебе пана".
„На Ивана зілє брала, на Петра садила",
„Кого схочєт розволочіт й богацкого сина".

Долгота дня около 15 й пиу години.

П о г о д а :  Почєток горєчєй. Від половини місєца до 19 слота, вїтак 
аж до кінця погода.

1Ф



/  1935 Копень —  Илевий 31 дніу 1935
Стиль c Є т к и

*5
.£• я X я * « £ и

л
tt
Xbo
n

л«
XHo
d

S
Я греко-кат. гуцуле кі римо-кат.

X и t=c

1 19 4 Прп. ІЧакрини фМокрини Петра з оков.
2 20 П Ілії Прокопа ф Илії Пр. Д. Ангел,

— 3 21 c Симеона і ІванаПрп. Зн. св. Стеф.
4 22 H н. 7 по С. Мар. Магд. неділя 8 по С. Дамін.

Е<D 5 23 П Мч. ТроФ. і Теоф. Мати Б. Сніж.
t=[ 6 24 в фМч. Бориса і Гліба ф Бориса и Гліба фПреобр. господ.
1 - •7 25 c f  Усп. сьв. Анни фАнни Спенної Каєтана
H 8 26 4 Свщм. Ермолая, Пар. Киріяка
ю 9 27 П f  Мч. Пантелеймона фПантелія Романа і Сек.

10 28 c Прохора А. і др. Лаврентія
•jQ 11 29 H н. 8 по С. мч. Калин. неділя 9 по С. Зузан.
Xл і 12 30 П Сили і иньших Ап. КляриvL>
t=C 13 31 в Прав. Евдокима Иполита

# ■ 14 1 c Серп. Вин. Ч.Х. Мак. ф Маковія (гв. Б.) ЕвзебіяH 15 2 4 Пер. мощ. Стеф. м. Усп. Пр. Богор.(MЮ 16 3 П Ісаакія, Долмата Роха Вис.
17 4 c 7 Отрок. спяч.вЕср. Лідерата
•18 5 H н. 9 по С. мч. Евстиг. неділя 10 по С. Елениt-L-iК 19 6 П © Преображене гп. © Приображеніе Бенігни

e* 20 7 в Прп. Дометия Стефана кор.
s 21 8 c Муч. Емілїяна Іванни

22 9 4 f  Ап. Матея Філіберта
ЮЮ 23 10 П Муч. Лаврентия Филипа еп.

24 11 c Муч. Евпла і Архид. Бартоломея
jQ 25 12 H н. 10 по С. Фотия неділя 11 по С. Людв.ЇГ'2613 П Масима И. Зефірина п.
t=f27 14 в Прп. Михея Иосифа Кал.
s 28 15 c © Успенє Пр. Бог. © Першя Богор. Августиниfep-29 16 4 ф Парен, нер О.Г. ® ф Лукотворенн. Усікн. св. ІванаThЮ 30 17 П Муч. Мирона Рожі з Ліси
31 18 c Фльора і Лавра Л. Раймунда

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ:
Дня Схід Захід

4. VIII 400 1924
11. VIII 4й 19і1
18. VIII 422 1857
25.VIII 4 3 4 1842

ВІДМІНИ МІСЄЦЯ:

7 копня о год. ІЗ25 послід, кватира 
14 . * 1243 нів
21 , „ З17 перша кватира
29 „ „ І00 поуня
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Сєт. Илія пускає громи

рис. Яніна Петри-Пшибильска
П Р И К А З К И

„Илевого місєця припадают Илі“ .
„До Илі грім остро бет, а від Илі „з понімлива*.
„Єк минут Илі то тучі ни бийні".
„На Илі до обід літо, а по обідах осінь” .
„До Илі и під корчем схне, а по Илі и на корчі ні”.
„На Бориса и Гліба, бери си до хліба*.
„Спасіука-ласїука”.
„Від Илі — сінокоси голоуні” .
„Копня — уже копи маємо*.
„Копня—по царинках копиці, єк у ночі зерниці”.
„Від Илі — грім утихає”.
„Єк дошь на Мокрини, то буде слотити шо днини*.
„Єка Мокрина — така осінь*.
„Илі трийцітого тижня по Різдві” .

Доугота дня около 16 й чверть години,

П о г о д а :  Из почєтку спека, вид 5 до 19 слота. Около 20 кілька день 
погоди, а далі аж до кінця измінно — ні веремнє ні слота.
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1935 Просинец —  Просимец ЗО дніу 1935
Стиль с Є т К и

'5
5 й X И2 п ЭВ.

 ст
ил

ь
'р. 

СТИ
ЛЬ

SИ греко-кат. гуцулскі римо-кат.
f-ft X О *=С

м 1 19 н Н. 1 1 ПО С. Мч. Андр. неділя 12 по С. Егідія
X 2 20 п Пр. Самоїла Юста
E=t 3 21 в Ап. Тадея Ізабелі, Брон.
XX 4 22 с Мч. Аґатоніка Розаліїь 5 23 ч Мч. Іринея Лаврентіяюю 6 24 п Мч. Евтиха Захарії пр.

7 25 с Вартоламея і Тита Регини дів.
нО 8 26 н Н. 12 по С. Мч. Андр. неділя 13 по С. f  Різ.X 9 27 п Мч. Пімена Г оргонія
їх! 10 28 в Августина Еп. Николая з Т.
£ 11 29 с f  Усік. гол. Івана Хр. t  Головосіки Протаь 12 зо ч Александра пат. ҐвідонаСОю 13 31 п f  Пол. ПоясаПр. Бог. -J-Лоєска Богор. То вії

14 1 с f  Жовтень С. Стоуп. t Семена Стоуп. f  Воздв. Ч. Хр.Щ З
л 15 2 н Н. 13 по С. Маманта неділя 14 по С. Николая
X 16 3 п Св. мч. Антима Людмили д.ос=С17 4 в Св. мч. Бавила Лямберта
X 18 5 с Пр. Захарії Томи з Віл.
н 19 6 ч Чудо Арх. Михаї. £ t  Чюдо Михайл. Януарія
fe 20 7 п Мч. Созонта Евстахія

,21 8 с — Рожд. Пр. Богор. Друга Богород. Матея ап.
22 9 н Н. 14 по Св. Йоакима неділя 15поС. Маврикіяі-ДX 23 10 п Мч. Минодори Теклі дівиCUе* 24 11 в Преп. Теодори Ґерарда

X 25 12 с Автонома С. Кзеофа
н 26 13 ч f  Св. мч. КорниїлаС. Кипріяна
00ю 27 14 п © Возд. І. Христа ® ©• Здвижінє . Косми і Дамяна

28 15 с В. мч. Никити Вячислава
29 16 н Н. 15 по С.В.мч.Евф. неділя 16 по С. Михаїла ап.
ЗО 17 п Софії, Віри,Надії Єроніма

ВІДМІНИ МІСЄЦЯ:

б просинця о год. 226 посл. кватира 
1 2  , „ 2 0 18 нів
19 , „ 1423 перша кват.
27 „ „ с 1729 поуня

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ:

Дня
1ЛХ
8 .ІХ

15.ІХ
22.ІХ

Схід
445

457

508
520

Захід
182б
-1810
1754
1737
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Семен Стоупник пускає погоду на 12 місєців

„Просинця на дворі бїрше енно, єк тепло“ .
„Просимця — маржина проситци на давань11.
„Просинця доуті ночі, а короткі дні“ .
„На сету Катерину, ховайси під ружину“ .
„Єк слуга ни наженет собі чєсу у літі на роботі', то укоротит его 

просинця на убованю“ .
„На Наума діти заучювати до розума“ .
„Просинця ни добре нічьо сновати, бо зосновуєтци воукіу по селах, 

уни снуютци поміж хати“ .

Доугота дня около 12 й пиу години.
Дня 21.IX осіннє зріднене дня из нічьоу (днина из нічьоу стоїт на

порі).

П о г о д а :  Из почєтки погода. 5 й б вітрєно, два дні дожь, виттак до 
16 погода, витак аж до 28 хмарно й студено, а при кінци 
дожь.



1935 Жоутень 31 дні у 1935
Стиль c Є т к И

'5
2? а
X 03% еС

ЛX
XHo
«

3̂e;
Xt-u
eL S

X
греко-кат. гуцулскі римо-кат.

на X t=C
. 1 18 В Прп. Евменія РеміґіяЕЗ

5* 2 19 C Мч. Трофима ЛеодегардаX 3 20 4 Евстахія і Татняни Кандуда
О 4 21 n Мч. Кодрата Франц. Сераф.
со 5 22 C Св. мч. Фоки 2» t  Фоки Плакида

6 23 H Н. 16 поС.ф заг.І. Хр. неділя. Иванвз. Брунона
ac 7 24 n Прп. Теклі Юстини д.
<D 8 25 в Мч. Евфрозини Бриґіди
X 9 26 c Пр. Ів. Богосл. f  Ивана Богосл. Діон., Вінк.
H 10 26 4 Мч. Калистрата Франц. Борг.
о 11 28 n фПрп. Харитона Плакиди М.

12 29 c Прп. Киріяка @ Максиміліяна
_Q 13 30 H Н. 17 по С. Григ. вір. неділя 18поС. Едварда
XC_) 14 1 n Падол. Покр. Пр. Б. Покрови Каликста
ef 15 2 в Кипріяна і Юст. м. Тереси
x 16 3 c Мч. Дионїзия ГалляE—17 4 4 Св. мч. Еротея Г едвіґи

18 5 n Мч. Харитини Ев. Луки
19 6 c фАп. Томи з фТомея Петра з Альк.

rr* 20 7 H Н. 18 по С. Сергія неділя 19поС. Феліц.wX/4 \21 8 n Прп. Пелагії УршуліvUt=* 22 9 в f  Ап. Якова ф Єковея Курдулі
X 23 10 c Мч. Евлампія Івана Кап.
H 24 11 4 Ап. филипа Рафаїла Арх.CM25 12 n Прова і Андроніка м. Івана Кант.

26 13 c Карла і Панили мч. Еаариста
. 27 14 H Н. 19 по C. f  М. Пар. нед. Парас. Пєтн. 20поС. Совяниtt 28 15 n Прп. Етимія Симиона ЮдиXH 29 16 в Лонгина сотн. Наркіса еп.

Ю 30 17 c Прп. Озиї Клявдія
31 18 4 фЛуки ап. еван. фЛуки Вольфганга.

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ: ВІДМІНИ МІСЄЦЯ:
Дня Схід Захід 5 жоутня 0  год. ІЗ39 послід, кватира
б.Х 544 17 04

1 2 439 нів
13.Х 556 1648 п

20.Х б08 Ібзз 19 »  п 536 перша кватира

27.Х 6 ‘20 1619 27 » м 1 0  5 поуня
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Божа Мати прикриває неґуроу земню

рис. Яніна Петри-Пшибильска

П Р И К А З К И
„У жоутни трави и лист на деревах жоутнет11.
„Жоутневе дерево жо^те єк віск, легке єк перо и горит єк смола.
„У жо^тни добре рубати ліс на будинки и дрива11.
,,Єк нима доброї капусти до Головосік, то ищє буде до Покріу11.
„Від Головосік до Покріу, капуста добре звиваєтци и твердне'1.
„Від покріу капуста зачінае — у городах — гнисти11.
„Від Головосік до другої Богородиці розлучена в полонинах11.
„По другій Богородици полонини пустіют и смутніют11.
„Семеніу день — то бабске літо11.
„Єк перший день бабского літа теплий — то й осінь тепла11.
„Єк мину „Спас11— держи рукавиці на запас11.
„На здвижінє уся гадя и ластіуки залізают у земню11.

Доугота дня около 10 й три четверті години.

П о г о д а :  До 4 файно й тепло, вїтак слота й громи, коло 20 випо- 
гожуєтци, а при при кінци місєця слотено.
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1935 Падолист ЗО дніу 1935
Стиль с Є т К И

’и
$«і Й

лS
Кно
и

JSс?кно
d Я

Я
греко-кат. гуцулекі римо-кат.

ьа К и t=c
1 19 п Пр. Йоїла Всіх Святих
2 20 с В м. Артемія f  День Задушний

_л 3 21 н Н. 20 по С. Ілар. В. неділя 21 по С. Губерта
Xd) 4 22 п Аверія Ст. с Кароля Бором.
Ct 5 23 в f Якова ап. Елисавети
2 6 24 с Мч. Арети Леонардан 7 25 ч Марк, і Мартирия мч. Теоґата

8 26 п © Димитрія вм. ©Дмитрів 4 корон. Сев.
9 27 с Мч. Нестора Теодора

,jQ 10 28 н Н.21 по С. f  П. Пар. нед. Другі Пєтн. 22 по С. Анлрія
з:“p И 29 п Мч. Анастазиї Мартина еп.■-i—iп=Сbd 12 30 в Мч. Зиновія 1Мартина папи
2 13 31 с Стахія ап. Евгеніяь 14 1 ч Г руд. f  Косми і Дам. f  Кознєна Серафима

ю 15 2 п Мч. Акиндина Леопольда
16 3 с Акепсіна,Атайламч. Отмара

, Г) 17 4 н Н. 22 по С. Йоанакія неділя 23поС. Сальомеї
Xл \ 18 5 п Галактиона * Оттона
rt 19 6 в Павла св. Єлисавети

20 7 с Мч. Ерома Фелікса
Ь 21 8 ч © Михаїла і В. Анг. © Міхайла Введ; Пр. Бог.
СО 22 .9 п Мч. Онисифора Кекилії

23 10 с Єрона ап. Климента
jQ 24 И н Н. 23 п.о С.,Мч. Міни неділя 24поС. І. в X.
Xd) 25 12 п фСв. мч. Йосафата Катевини
с=с 26 13 в f  Івана Золот. ® ф Ивана Злотов. Конрада
S 27 14 с Филипа ап. (піс. f  Пилипа (Пилїп.) Валеріяна і Віркі
н 28 15 ч Гурія і др. мч. Кресцентія

29 17 п фМатея ап. ф Матвея Ап. Сатурніна
ЗО 18 с Григорія чудотв. Андрія ап.

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ:

Дня
З.ХІ

10.ХІ
17.ХІ
24.ХІ

Схід
бзз
б46
058
710

Захід
] 605
ЦЫ

1543
1534

ВІДМІНИ МІСЄЦЯ:

З падолиста о год. 2312 поел, кватира
10 „ , 1442 нів
18 , * О36 перша кват.
26 „ „ 2 36 поуня

26



Сет. Михайло важит прауду й непрауду, а сет. Дмитро 
випускає^ зі скрині зиму, а замикає літо.

рис. Яніна Петри-Пшибильска

П Р И К А З К И
„Падолиста, оппадає лист из дерева".
„Жоуто зелене листе стелит земню коверцовим ліжником".
„Від здвижіня до Покріу-, треба запрєтати городнину".
„Казау Петро, шо будет тепло— а сказала Покрова, шо бріхня Петрова", 
„На Симеона Юди боїтци кінь груди".

Доугота дня около 9 й чверть години.

П о г о д а :  Почеток слотєний. В половини місєця погідно, вїтак до 24 
дожі, вїтак изноу трохе погоди, а при кінци студінь й хмарно.
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1935 Грудень 31 дніу 1935
Стиль c Є т К и

3"5
— R3
к и  s **

Лn
SHо
CQ

JQts
SHо
d SS греко-кат. гуцулскі римо-кат.

на E CJ
1 18 H 24 по C. Мч. Платона неділя 1 Адв. Еліґія

з: 2 19 П Прп. Авдія Бібяни д.<D 3 20 в Прп. Григорія с Франца Ксев.
%S 4 21 c f  Введ. Пр. Вогор. © Уведеніє Варвари
н 5 22 4 Филимона ап. Сави еп.
00 6 23 П Амфілоха еп. Миколая еп.

7 24 c Вм. Катдрини ф Катерини Амврозія епі
8 25 H Н. 25 по.С. Климента неділя 2 Адв. Н. 3. П.Д.М.

Е 9 26 П См. Алипія Лєокадії д.(Dс=С10 27 в Мч. Якова ® М. Б. Льорет.
S 11 28 c Прпмч. Стефана Дамазія мч.
н 12 29 4 Мч. Парамона Александра мч.о 13 30 П ф Андрея Ап. ф Андрея Лукії д. і м.

14 1 c Прп. Наума Спірідіона еп.
■jQ 15 2 H Н. 26 по С. Авакума неділя ЗАдв. Максима
E 16 3 П Прп. Софронія Евсевія еп.
«=t 17 4 в ф Мч. Варвари с ф Варвари Лазаря еп.
S 18 5 c фПрп. Сави фСави Сух. Оч. М. Б.
b 19 6 4 © Николая прп. © Зимні Николи Немезія еп.
оЮ 20 7 П Амброзія еп. Сух. Теофіля м.

21 8 c Потапія прп. Сух. Томи ап.
| Ґ) 22 9 H Н. 27 поС. ф Зач. 11.Б. © Анино зачєтіє 4 Адв. Зенона
E 23 10 П Міни і Ермогена мч. Вікторії д. і м,
4L/c* 24 11 в Даниїла Ст. Нав. Адама і Еви
%s 25 12 c Спіридона Ст.® Різдво Христове
H 26 13 4 фЕвгенія, Ореста Стефана

Ю 27 14 П Муч. филимона Івана ап. і ев.
28 15 c Свмч. Еливтерія Дітей уб. у Вефл.

H 29 16 H 1 H. С. Праот. Агея неділя ІН. по Р. Томи
oa 30 17 П Даниїла пр. Евгенія ап.
Ю31 18 в Мч. Севастіяна 1Сильвестра папи

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ: ВІДМІНИ МІСЄЦЯ:
Дня
1 .ХІІ

Схід
721

Захід
1528 3 грудня о год. 728 послід, кватира

8 .ХІІ 730 1525 1 0 „ „ З10 нів
15.ХІІ
22.ХІІ

733
743

1523
1525 17 * . 2 157 перша кватира

29.ХІІ 746 1530 25 . » 1749 поуня
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Сєт. Микола весну веде, а зиму мечем жене...

__  _ рис. Яніна Петри-Пшибильска
П Р И К А З К И

„Николай идет, тай весну ведет 
Він весну ведет, а зиму женет.
Ой весну ведет крутим колачєм,
А зиму женет ясненьким мечем".

„Грудень—на грудни Дмитря",
„У грудни земня стає грудоу — мерзнет".
„у грудни, по дорогах груда — дороги бардзо ватіют",
„Варвара мости снует, Сава цвики робит, а Микола прибиває".
На Андрея діуки коноплі сіют, а в кілю книзіу виберают".

Доугота дня около 8 й пиу години.
Дня 21.XII найкоротчий день, а найдоушя нїчь.

П о г о д а :  Из почєтку погідно, витак до 15 погано й понуро. В поло- 
вици місєця морози. Вид 21 до 29 хмарно й зима (сніг), 
а при кінци морози.
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1/1 
5/1 
4/П 

17/ II 
6/ПІ 

18/111 
19/ІІІ 
20/ІІІ 
18/1V 
19/IV 
24/IV 
25/IV 
21/V 
7/VI 
8/VI 

18/VII 
8/VIII 

14/VIII 
28/ІХ 
29/ІХ 
30/ІХ 
7/X 

12/Х 
13/Х 
18/Х 
19/Х 
20/Х

ЖИ ДЇ У СК ИЙ  КАЛЄНДАЬ .

1935 — 26 Тебет 5695 
„ — 1 Шебат
„ — 1 Ацар
„ — 14 Адар (Малий Пурім)
„ — 1 Веадар 
„ — Піст Єстери
„ — Пурім (Гаман)
„ — Шусан Пурім
„ — Перше сєто Паски
,, — Друге сєто Паски
„ — Семе сєто Паски
„ — Восме сєто Паски
„ — Шкілне сєто -
„ — Зелені сєта
„ — Зелені сєта
„ — Збурене Єрусалиму (піст)
„ — Спалене сєтині (піст)
„ — День радости
„ — Новий Рїк 5696
„ — Друге сєто Нового Року
„ — Піст Ґедайла
„ — Сєто помирення (Судний день)
„ — Перше сєто Кучок
„ — Друге сєто Кучок
„ — Пальмове сєто
„ — Конец Кучок
„ — Радість з Права.



ПЕТРО ШЕКЕРИК-ДОНИКІВ

К А Л Є Н Д А Р Ь

(на підставі народних оповідань й вірувань)

Гїрєне вішюют (ворожєт, пророкуют, прорікают, угадуют) 
погоду, ци нипогоду на. короткий чьис и на цілий рік, післідь 
усєких знакіу у горах: по сонци, по заходови й зходови сонця, 
по місецеви, по вітрах, по хмарах. По голосі дзвонїу, по трим- 
бітї, по флоері, по скрипці. По косі у літї. По рокових сетках 
и днях, та по осінних и зимних місецях, тай инчих доказах, икі 
сами випробовуют, на ні напантруют и уважеют по через ціле 
своє житє, тай переказуют про це одни одним з роду в рід, 
дітем від дітий.

Угадуют погоду по снови, по спаню, по своєму тілови-, по 
маржині и по птасі, єк си у'на заховуєт на ику годину. Икі дає 
знаки на погоду — веремнє, а икі на слоту — годину.

До друкованого календаря, дауні Гуцули, ни мали жядного 
довіря, тай теперішні Гуцули ни дуже то велике довірє мают до 
него. Тай він їм до нида^на буУ майже цілком нипотрібним. Тай 
из цего нима чьо си дивувати, тай чюдувати, бо старі гїрєне 
були майже усі ниписьменні. Чьис, уни рахували на неділі 
и инчі способи, та знаки, тай по тим знали коли припадают уро- 
чьистї (рокові) сетки: Великодні, Рахманский, Спаса, Сєта Не
діля Розїйгри, а коли церкоуні. Такі, шо у ні мих би шош тє- 
вати — робити, а коли припадают такі сетки, шо у ні вара ро
бити почерез шкоду, ци каліцтво. Знали докладно, котрі сетки 
и коли припадают від звіри, від ласичьки-кіточьки, від гадини, 
від змерзлєка, а котрі від усєкої инчеї шкоди між маржинкоу, 
бо маржинка це росиця божя, тай из неї дауно люде у горах 
лише жили. Тай из за неї газдами були, тимунь на ню уважєли 
и сокотили її, ек своє око у голові.

Цес календарь свій, домашний, мау кождий из них у своїй 
голові.

И так си вело аж до теперішних чєсіу\
Шє й тепер воліют служитиси „своїм домашним календарем 

из голови", єк друкованим, паперовим, бо свій календарь ретен- 
нішший, ніколи ни змилит, ни збрешет ні про сетки, ні про по
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году. А друкований календарь, дуже богато брешет и рідко коли 
угадует погоду. Тай за сетки навіть по правді ни кажет, бо ему 
на цим ни залежит.

И теперішні Гуцули про друкований календарь говорєт усі- 
ляко; кажут: „Тепер люде питаютци за друкованими календарями, 
бо кортит їх знати, ику погоду тоти календаре пишут, але ка
лендарь лихо погоду пишет. Рідко коли угадует. Він бїрще бре
шет, ек прауду пишет. А може и Угадує — лиш ни знати на 
котрий край. Во тоти шо пишут календаре, вїдкїу можут уни знати 
погоду— ніби уни изкрізь були, або вїдкїу уни знают, ика мает 
бути погода? Тлумаки пустї. То лиш бомки пустї у календарях 
пишут, аби мали за шо добрі гроші брати від дурних людий. 
Наші люде у своїй голові ліпше віпрубовані на погодї, єк пани 
на своїх календарях".

Розказуют шо даушо у горах, одному професорови буУ 
записауси Гуцул. Заудау ему свій маєток. Витко, шо й той Гуцул 
буУ мнєкий на голоу. Узєу собі професора за годованця. А пан 
заузєтий до газдїуства, ек жид до сокири. Икий з пана может 
бути добрий ґазда? Він до книжки, а ни до ґрунту, на ним ґаз
дувати. З него легкий ґазда. Ого.—Він усе робит полудь книжки, 
ани полудь свого розуму, бо ни знает, а чюжим розумом, оби 
БІх дау, аби ніхто ни жиу, тай ни газдувау. Тот професор, по
лудь свого календаря-книжки зачєу косити трави у літї.

Приходит ит тому професорови, старенький Гуцул, тай 
кажет: „Ий паноньку любий, та солодкий ни косітко так багато 
трау, бо футко будет слота, тай избавитци полїх, а шкода ни 
вас, але пологу".

А професор, прото пан, вїСмієуси добре из хлопа, тай ка
же: „Ий шо ти старий діду знаєш, тай розумієшси на погодї. 
Мий календарь мудрійший від тебе, его уложєли учені голови, 
а ни такі дурні, єк твоя. Він пише тепер, єк раз погоду и то— 
велике веремне".

Тай косиу далі. Толокоу изтєу усі трави, икі лиш були тай до 
кішні.

Нараз зайшла чьорна слота, завідна година. А тогди про
фесор уздріу, шо це біда. Измнєк. Стау менчий, тай питаєтци 
у того Гуцула: „Изкажіт мині, пане ґаздо, вїдкіу ви знали шо
зайдет слота мій полїх?"

А Гуцул на тото кажет:
— „Цілком просто я видїу, тай ворожиу слоту, бо у вечер 

перед тим днем, єк ви зачєли косити свої трави, то у мене,
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у хліві на задь хати чюхаласи свиня у задний хатний вугоу, тай 
носила бїрлогу собі на леговишє. А ек свиня чюхаєтци у вечє- 
ріх у хатений задний вугоу, то на другий день мусит бути го
дина. А ше, ек до того носит из надвиря у хліу бїрлїх, то знак, 
шо будет завідна година. А це вірна правда, бо я у цим пере
конаний тай изпрехтикований”.

А професор тогди узєу- свій календарь, тай вїверх на хате
ний дах, тай каже: „Най и він там мокнет пся кроу, так ек 
мій полїх бо я вижу, шо свиня від него розумнішшя, тай ліпше 
угадуєт погоду, ек вїн“ .

ГТрєне до ни дауна, собі покепковували и ни довірєли, 
тай легковажили дохторі^-лікаріу,; годинникарі^ - дзигарністіу, 
тай тих мудр'агеликїу, шо пишут у календарях погоду, звізда- 
рїу. Але своїм звіздарям, шо дивєтци на звізди, тай на них си 
розуміют и своїм примійникам-лікарям та ворожбитам дуже ві- 
рєт, и їх, шєнуют, та кажут, шо то головні — мудрі люде. А на 
учених лікарїу-дохторїу, годинникарі^- дзигарністих и звіздарїу- 
астрономїу кажут, шо „мудрагелики“.

Для прикладу наведу тут, одну сміховиночьку, ику любєт 
дуже охітно розказувати усім, наші Гуцули, про мудрагеликїу.

— „До одного газди, у водним селі, прийшли на нічь, три 
мудрагелики: дохторь, годинникарь 'и звідарь, тот шо погоду 
У календарях пишет.

То було у восени. Ґазда повечєрау, ек річь. Ш є й цілу 
миску сирих|сливок вїїу.

Дохторь, ек тото уздріу', то сказау до тих своїх побрати- 
мїу: „йдім из хати дес на 'двїр_; спати, бо цего чьоловіка від
такої їди — сеі ночї икас біда нагибає”.

Уни, усі три пішли на двір спати. Ни послухали ґазду, 
ек він їм радну, аби ни ишлй на двір спати, бо у ночі буде ити 
дожь, тай уни измокнут. Звіздарь сміє^си из Гуцула, ек він їм 
казау про дожь у ночі, бо небо ціле було есне.

У ночі, ґазда вїйшоу на двір. Роздивиу'си по подвїрю. Про- 
кашлаУ си тай каже: „Слухайте пани! Идіт у хату спати, бо
зараз изиймет така година, шо нитки на _вас сухої о тут 
ни стане” .

Пани, из цеї бесіди, аж до сліз засмієлиси, а годинникарь 
на збитки запитаухи „Изкажітко ґаздо, котра то может бути 
година ночі”.

Газда вїдповїу: „Саме опїунічь пане“ . Пани подивилиси
на годинник, була дванаціта година, ек би утєу.
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Звіздарь роздивиуси докладно по небі, тай сказав ґазді: 
„Ти си зле розумієш, ґаздо, на погодї. Я даю великий заклад, єк 
сеї .ночі будет дожь. Ти си нами ни жури, иди собі у хату далі 
спати, — дожю сеї ночі не буде“.

Газда на то вїдповіу: „Будим видіти по через чьис, ктоси 
ліпше розуміє на погодї, ци я, ци пани" — пишоу у хату.

Ишє ґазда добре и ни уснуУ, эк учюу, шо пани на гваут 
гримнят у хату, тай просєт ґазду, аби їх пустиу у хату, бо на 
дворі така фуртина прийшла, шо світ гинет.

Уни донучювали у хаті.
Рано питаєтци дохтор у ґазди: — „Ґаздо! Изкажи мині по 

прауді, — ци тобі, шо сеї ночи ни шкодило, від такої великої 
їди, єк ти си буу так дуже сночі обїу?“ .

Ґазда, лиш си засмієу из тої панцкої бесіди, тай каже: 
„А шош би мині мало шкодити? Я — каже — тєшко робю, то 
й богато мушу їсти, а бих годен робити. Я би ни вїжиу на гор- 
шєти кави, так єк пан. Тєшка робота хочет великої їди. Єк добре 
попоїм у вечєріх, а вїлізу на пічь, лежу черевом на теплим місци 
за коменом, — випецуси — то рано устаю здоровий, єк оріх, 
дужий до роботи, ЄК R t y “ .

По дохтори, питаєтци годинникарь: „Газдо, єк ти сеїночі 
знау, що то була опїунічь — дванаціта година, єк я си у тебе 
питау?“

Газда на то вїдповіу: „Я зроду, пане, годинника ни
мау, тай ніколи си мині ни стребєєт пустого брехуна, бо він 
ходит раз за прудко, а раз за помали, тай чьоловіка лиш бала
мутит у чьисі. А я — вам — наугадь изкажу докладно кождий 
раз, котра может бути година, по своїх знаках. Сеї ночі, єк я ви- 
ходиу на двір, то була дванаціта година, знаю це по цім, бо 
я заужде у вопїуночі вихожу на двір — вїбачьте ми за слово".

На кінци, запитауси звіздарь:
— „Газдо! А скажико ти мині, по ньому ти знау, шо буде 

дожь сеї ночі, єк на дворі, так файно було, до поза опіунічь?"
— „Икі ви чюдатї, нанове,— казау поважно ґазда — та єк 

би я ни знау. Ми хлопи, ваші календарі ни уміємо чітати тай 
у ні ни увіряємо, бо вони брешут. Рідко коли угадуют добре по
году. Ми маємо свої календаре — из діда предіда — у голові, 
уложені. Я здавен дауна — каже — маю добре вїпрехтикувану 
ворожку на погоду, ика коли маєт бути. Учєра я знау, шо у ночі 
буде дожь, бо на паши у день, воли утікали у потоки. Ховалиси 
у ліси. А пїзнавау я, шо будет завїдна година, бо сночі, — свиня
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.заносила у зубах бїрлїх у кучю, а уна це носит на велику 
годину".

Єк це вїговориу тим панам ґазда, уни си усі три, лиш 
издивили оден на одного тай заговорили між собо^:

„Забераймоси гет вщуу", назад туда, вїдккіу ми прийшли. 
Тут для нас нима из чього жити, тай шо нам робити. Тут пічь— 
то дохторь, хлопска натура — то годинник, а маржина—то звіз- 
дарь-калєндарь".

Тай вернулиси назад, вїдкіу' прийшли.

„В і х а“ .

„Єк си показуєт віха на небі, то ни на гаразд" — прика- 
.зуют старі гірене — „Уна си показуєт на войну, або на голод, 
або на великий мір". Кажут: „Єк покажетци на небі чьирвонна 
віха — то на войну. А єк біла, але худа, то на голод, а єк по
кажетци велика, тоуста, біла віха, то на торонкий люд- 
цкий мїр".

У г а д у в а н е  п о г о д и .

Гуцули у горах мают вїпрубовані місця по иких пїзнают —  
„ике будет веремнє". Наприклад кажут:. „Єк за Говїрлю дер- 
житци мрака, то до трьох день будет дожь", або в зимі — 
„зима". Єк сонце у вечьир заходит за чісте, то на'погоду— а єк 
за вал, то на дожь“ . Єк у слоту є піддерка из заходу сонця —  
то на погоду. Єк сонце заходит за ґрунь, а там вїдко чьир- 
вонно-темну негуру, то буде буря из дожем. У Жьибю ка
жут: „Єк Біла кобила у мраці то на слоту. Єк за верх»
иметци мрака — то на слоту и то завїдну. Єк рано лєже мрєчь 
и рї$?но пїдойметци, то на веремнє. А єк пїрветци то на дожь". 
„Єк рано попід Магурку потєгнетци, єк котюга — мрака, та 
ходь і най ике буде веремнє,' то звечьиру мусить бути дожь, 
богдай кіцько-тіцько".

У г а д у в а н е  п о г о д и  по  з н а к а х  м а р ж и н и .
ь

Худоба йде на верхи и вирикує, то на погоду, головна 
воли вирикуют и гребут глину ногами, то на веремнє. Єк 
має бути година, то маржина на паши утікає у потоки. Ховаєтц» 
у лісах.

Єк вї$щі на даютци загонити у вечєріх у хлів, то у літі не 
дожь, а у зимі на „зиму".



Єк у вечер, до пТзна, маржина любит пасти то на годину, 
а єк из зарана випрєтуєтци на стоїшя то на погоду.

Єк маржина истрєсае вухами, то на слоту.
Єк свиня чюхаєтци у вугоу хати и стрєсае вухами, то на 

годину.
На слоту носит свиня усєкий бїрлїх у хліу.
Кажут, шо кілько раз принесет бірлогу, тілько день (до

бий) будет слота.
На дожь, худоба утікає під халаші.

П т а х ь и  в о р о ж е  т.

Єк си курка скубет, то на дожь, єк си купает = у поросі, 
то на верємнє.

На дожь курка до пїзна нипає по надвїрю.
На слоту у день, кугути из густа піют.
Ластівки повисоку літают на веремнє, а попри земню на дожь.
Єк у день, — ґаня просит у Бога дожю — шукає, то 

на дожь.
Чьорні жонки у лісах пїукают на дожь.
На слоту, вороня стадами літає, каркотит и сідає на кілє 

и плоти. У зимі, то на „зиму".
Єк пугає пугач, то на лиху горину.
У зимі на „зиму*, а у літї на дожь, воробці лізут під дахи, 

И н ч і  з н а к и ,  и к і в о р о ж е т  п о г о д у .

Єк у день на небі показуютци білі стовбури громовиці 
(хмар), то тої, або на другий день, мусит бути дожь из громами.

Єк вітер колотит димом — то на слоту.
Єк шумит ліс и вода у потоках, — то на годину.
Перед сходом сонця, небо паленіє на завідну годину.
Єк рано паде студена роса — то на погоду, а єк ни паде 

роса, то скоро будет дожь.
Небо молодитци на годину.
Хмари на небі, єк си борохкуют, то на слоту.
Єсне и дуже голубе небо — то на велику посуху.
Єк сонце у городї — то на дожь.
Єк сонце мерєво світит — то на дожь.
Єк йде дожь, а там, де из стріхьи капає, стают бульґучь- 

ки — то на слоту, а эк ни стают, то буде погода у скорим 
чьисі.
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Місяць у городї — то на слоту.
У вечер місєць, єсний, білий — то на погоду.
Єк новий місєць покажетци тоненький из острими рога

ми — то на велику и доугу погоду. А ек жоутий, калюхатий, 
из тупими рогами, то на велику слоту.

У вечер, на небі, зерниці єк маленькі — то на погоду.
Єк на небі у вечер, вїдко одну дорогу и другу, тай уни 

ни порозділювані — то на погоду, а ек розділені — то на дожь. 
Єк из води вонит рибоу — то на повінь.
Єк си умивай рано, а руки шерсткі то на дожь, а єк гладкі 

аж отек масні — то на погоду.
Єк має бути злива и повінь, то плите у водї дуже 

хо^зке.
1 Єк у веремнє вилізає гад на земню, то має бути слота.

Єк на водї избиваєтци шум — то на годину.
Єк у ночі, несут блихьи — то на годину.
Єк у літі докучєют мухариці — то на дожь.
Єк овади пют коні — то на дожь.
Єк мошка си їст у літї — то на велику слоту.
£к бжьоли, на виконци вулия гутєт — то на дожь.
Єк бжьоли слабо літают — то на вітер.
Єк бжьоли злісні — то на годину.
£к свершьок у хаті цвірскотит низко коло печі — то на 

годину, а єк під стелино^ — то на веремнє.
Єк свершьки голосно цвікотє — то на дожь.
Єк клепаєтци косу, а вістрє иртєвіє — то на дожь.
Єк коса єсна—то на веремнє, а єк голубіє — то на дожь.
Єк коси блискают у вішни — то на погоду.
Єк при клепаню коса твердне — то на погоду, а єк из- 

мнєкає — то на дожь.
У короу дійки тверднут на веремнє.
Єк людий сверби тіло — то на годину.
Єк у день дуже си дрімає — то на годину.
Єк си у день дуже позіває — то буде дожь.
Єк си у ночі ни хоче спати — то на погоду.
На погоду чьоловік легкий, а на годину отєжілий.
Єк гостец тєгне руки и ноги — то на годину.
Єк болет людий крижі, плечя — то на годину.
Єк у зимі вода дує поверх ледїу — то на „зиму".
Єк вода у зимі пропадає пїд леди — то на морози.
Єк у веремнє літом, кобилиці чьоронют — то на слоту.
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Єк дим стелитци по земни то буде дожь, а ек йде просто' 
у небо — то буде погода.

Єк жєба зелена у траві крїкотит — то на погоду.
Єк маленька жьибка, шо за^жде лакома вечьирами крікоти 

так, єк свершьок крикотит, май голоснішше, — то непогоду".
Флоєра, скрипка, або трембіта, на погоду легонько и го

лосно играют, а на слоту туго.
Єк си снит, шо женетци маржина за Кимос, то на ни- 

логоду.
Єк си комус снит, шо за ним женетци маржина из горн 

у долину, то хибнет година.
Єк снитци, шо свині докучюют, — то на бурю.
Єк у зимі, снитци товар — то на зиму.
Єк си снєт коні — то на. вітер.
Єк снитци мертвец — то у погоді умрет добра година,, 

а у слоту — лиха година.
Єк на весні, загримит до Благовішіня,—то на опадь и слоту.
Єк на весні перший раз гримит из сходу, то буде скора 

и файна весна, а єк из пїуночі, то пізна и студена, тай ни уро
длива.

Єк у зимі ирвутци замети и сунут ци — то будет сло- 
таве літо.

Єк на дворі пригріває, аж проїт, то шє тої дними варко 
дожю.

Єк у понеділок дожь, то будет ити цілий тиждень дожь, 
кождої днини.

Єк у вечер, сонце обїздритци — то на погоду.
Єк при заходї сонця хмари мідіні — то на слоту, а єк 

чєрвоннаві, перегорают —  то на погоду.
Єк си небо палит — то на вітер.
Єк у день мраки возєтци поточінами — то на слоту.

РОКОВІ ДНІ, ЄКІ ВІШЮЮТ НА ЦІЛИЙ РІК 
політе Й ПОГОДУ.

С е м е н а  С т о у п н и к а  (14/9)

Из первовітку, у да^ну давнину Новий Рік ни зачіна^си від 
Василія, так єк тепер (14/1), але від Семена Стоупника (14/9). 
То аж пізнішше, пани из попами переиначіли у своїх калєнда-
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рях Новий Рік. Перекрутили на своє копито — и Новий Рік так, 
єк и усе на світї, уни любєт перекручювати у своїх письмах.

Перенесли Новій Рік из Семена Стовпника на сєтого Ва- 
силія. Але це лиш їх дурна робота була, бо деж можна пере
нести Божу Днину, из одної на другу — тай шє самий Новий 
Рік. Б.ожя Днина и Новий Рік, то ни будь шо, аби можна пере
нести з одної днини на другу, отєк у бисагах, дитину ци шош 
инче. Тимунь то уни — лиш у своїх календарях, тут на цим 
світї измогли переиначіти рехунок дніу на свій стрій тай ми їх 
мусимо слухати, бо кажут — „неси кобило ходь ти нимило“, 
а — „кому у руках тому и у зубах", але на тім світї — то ни 
їх розказ. Там було, є и будет, цілком инакше, післідь старого 
рехунку и звічєю — по старовіцки.

У Бога, Новий Рік и далі зачінаєтци, так єк зачінауси — 
від Семена Стовпника, а ни від Василія так, єк то собі пани 
міркуют и пишут у своїх календарях.

Тимунь то від Семена Стоупника зачінатци Новий Рік на 
цілім світї — полудь нибесного календаря — для погоди тай 
урожі на нарік.

Из фервовітку наші старики угадували погоду и урожу від 
Семена Стовпника, на цілий рік. Уни приказували:

„Та днина, у ику припадає Семена Стоупника, показуєт, єк 
будет ити погода у цілім році, єк зафайно будет на Семена Стовп
ника—до під полуднє—така будет зафайна весна. Єк запогїдно на 
дворі, від перед, полуднем до з полудня — таке будет запогїдне 
ціле літо. Єк на дворі, за красно из полудня до двечьиру, така 
буде за красна осінь. А єк від двечєру до ночі показуєт на дво
рі — так мет показувати ціла зима".

„Єк Семен Стовпник є знаком погоди на усі штири порі 
у року, так дванаціть день по нім показуют погоду, на усі два- 
націть місьиціу у року. Икі за погідні будут тоти дванаціть день, 
така будет за файна погода кождого місьиця, на котрий уни 
припадают полудь свого рехунку.

„Від Семена Стоупника, люде виреховуют погоду полудь 
осінних и зимних місьиціу, для місьиціу вісних и літних. Вісні 
и літні місьиці идут за осінними и зимними из погодоу. И так: 
ика котрої днини погода у жоутни (9 м.), така будет кождої 
у мартї від почєтку до кінця. Ика у падолисті' (10 м.), така у бе
резин (4 м.). Ика у грудни (11 м.), така у трауни (5 м.). Ика 
просинця (12 м.), така гнильня (6 м.). Ика січня (1 м.), така більня 
(7 м.), ика погода є січьника (2 м.) таке будет копня (8 м.).
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Полудь старовіцкого гуцулского календаря, идет погода вїд 
Семена Стовпника (14/) осінних и зимних місьицїу дорогоу уво- 
дин бік аж до „Обрітения“ (9/3). А від „Обрітения" обертаєтци 
погода назад до Семена Стовпника и идет полудь чьису и по
годи осінних тай зимних місьиціу.

У гірєн, це буУ, тай до сегодне є найдокладніший, найвір- 
нішший и найголоунішший календарь заділі вїрехуваня и показу- 
ваня погоди на цілий рїк.

Приказуют старі люде, шо єк на Семена Стовпника файна 
днина — то уродєтци файні кукурудзи. Буде Урожя на ку
курудзи. Кажут: „Уродитци кукурудза и на полонині". Так
ворожєт, пїдгГрєне бойки, тай ми це від них переймаємо бо 
єк нима урожі на кукурудзи, тогди у горах туго за хліб. 
„Худнут мошенки из грішми — у ґазд — за ременями. Голо- 
дніют раз два, а діти пухнут из голоду, бо їдєт терпєки".

На С є т и й  В е ч ь и р — Свєтвечьир (6/1)

Дауні люде, єк хотіли знати ике буде політе (урожя) на 
икий хліб у тім році, то на Свет Вечьир ворожили так:

На перший Свет Вечьир рано, єк клали у пїч, перший хліб, 
то на него накладали вуглики букової грани — на урожу“.

На кождий ґатунок „хліба“, клали оден вуглик грани: на 
пшеницу, єчмінь, овес, барабулю, бїб, лен, колопні, бураки, ка
пусту и т. д. На усу тоту городинну ику гадали садити, або 
сіети.

Вїтак тот хліб из тими вугликами грани клали у пічь, по 
за грань печі, тай сокотили тоти вуглики из гранеу, накладені 
на хлібу, шо си з ними мет дієти.

Котрий вуглик вїд разу загасне, або лиш трохе изпопеліє, 
то на ту городинну, ци сюбину ни будет доброго політя. А ко
трий вуглик гет изпопеліє, то на тот ґатунок збїжя, ци горо- 
днини будет добре політе. Можна сіети ци садити на безпеку, 
урожя на него будет ретенно.

В і д о р ш і (19/1)

@к у днину, — на Відорші — чюрєт стріхьи, то будет ме- 
дозбїрний рїк. Буде політе на бжьоли. Будет доста чюріти меду.

Є к идут від церкви на Ардан воду сєтити, а вітер нй гасит 
світло, то будет добрий рїк на пасіку — ни вітрєний.

Эк на Відоршу вітрєно, — то цілий рїк будет вітреиий.
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С о р о к  С о т и х  (22/3)

Ика зафайна днина — від рано до вечьира на „Сорок 
Сотих",— таке будет за файне літо від весни до осени. Єк нима 
морозу из ранку, то сій ни бїйси, — ни змерзнет на весні. Єк 
тепло из ранку — будет тепла весна. А єк рано мороз, студінь, 
то из весной ни квапси,бо будет морозити и будет студена ве
сна. Єк паде дожь, буде слотава весна. Єк йде шарґа—будет 
падати зима на весні. Єк від обід до понад вечьир файно, єс- 
но—буде тепле, сухе літо. А єк дожь, студінь, то таке и літо 
будет. Єк від звечьиру до вечьира на дворі, така будет осінь. 
Єко на сорок сотих рано є мороз, то тої весни має бути сорок 
мерозіу.

Єк из Сорок Сотих у ночі, на другу днину, упадет мороз, 
то у восени ни дійде городинна, бо будет морозава осінь.

Єк на Сорок Сотих „йде сорок хвиль погоди на днину" то 
літо буде нирїуне „биговате", єк „мартові филі” .

О б р і т е н и е  9/3.

Від Обрітения зачінаєт погода обертати си полудь зимових 
місьиціу. Иде так, єк йшла від Семена Стовпника до Обрітения.

На Обрітение обритаєтци до нас птаха из делеких теплих 
країу. Низадовго будет весна бо ек зачінают летіти, верта- 
тиси гуси до нас, то до штирьох неділь буде весна.

У нас на Обрітение зачінаетци птаха парувати у лісах.

Є у д о к і я 14/3.

Єудокія є голоуна днина до росади сієти на капусту. Єк 
посій на Єудокія. росаду, то будет дуже файна росада.

Єк даст убити белеґу на даванях до ЄУдокія, то ни даст 
її прудко зґити по Єукокію, бо буде студінь и белеґа буде за
мерзла.

Ліпшя весна є тогди, єк пускає на дворі від Єудокія, ніж би 
мало пустити до Єудокіи.

Т е п л о г о  О л е к с а  30/3.

Єк до Теплого Олекса рушєтци жьиби и наробєт жьиберину, 
то тота весна ни будет добра. Уна будет ниріуна: то тепла,
то студена. Та жьиеберина мусит шшє замерзнути по Теплим 
Олексі.
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А єк жьиби рушетци аж на самого Теплого Олекса, то то- 
та весна будет добра: рана, тепла и рїуна. Тої весни, жьибе- 
рина ни замерзнет по Теплим Олексі. Бізїуно можна зачінати 
веснувати, таки від самого Теплого Олекса.

Б л а г о в і ш є н є  7/4.

Благовішінє, так само показує від весни до осени на ціле 
літо, ика^має бути погода и урожя, так єк Сорок Сєтих.

Єк на Благовішінє, вітри буртикают хмарами — то у літі 
будут тучі и фуртуни.

У вечир, перед Блоговіщінєм кладут на ніч, яйце на дах, 
єк ни пукнет єйце, то нима морозу — будет того року уро
жай. А єк пукнет, то на дворі є мороз—літо буде ниурожайне.

Тогди є добре літо на урожу, єк на Благовішінє ціла днина 
однака—рїуна. . Єк хмарно, то най будет хмарно. Єк єсно, то 
най будет єсно. Єк дожь, ци зима, то най уже идет цілий 
день—то тоди будет добрий, рїуний, однакий рік на урожу. 
Уся городинна и сюбина — рїуно дійдет. А єк на Благовішінє 
не рїуна днина— то й збїжє ни будет рїуне: одно зїйдет, друге 
будет зелене. Одно буде праве, а друге уклєкле.

Б л а г о в і с н и к  8/4.

Пїдгїрєне и доліскі люде ворожєт, шо єк на Благовісника 
файна днина на дворі, то того року будет дуже файна урожа 
на усий хліб. А це для гїрєн велика потіха, бо будет хліб де
шевий.

В е л и к о д н и й  т и ж д е н ь .

Єк на Бечькову Неділю розїуєтчи бечька, будет того року 
рана весна.

Єк у жирний чєтверь файна днина—буде файна весна.
Єк у Великодну пєтницу файна днина—буде файне літо.
Єк у Великодну суботу файна днина—то буде файна осінь.
Єк нима у ці дні файної погоди, то ни буде и файної ве

сни, літа и осени.

В е л и к о д н а  П є т н и ц я .

Єк є мороз у Великодну пєтницу, то мусит він бути того 
тижня перед першеу Богородице^, (28/8).
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И к а  л і п ш я  в е с н а .

Котра ліпша весна; рана, середня, ци пїзна пїзнают люде 
по ногах хрушєвого чєрвака.

Єк на весні вїкопаетци першего, хрушєвого чєрвака из 
земні, то дивитічи ему на ноги. Єк передні ноги, у него доуші 
и оброслі — то ліпшя рана весна. А єк середні, — то середна, 
а єк задні, то пїзна весна будет ліпшя и добра до веснованя.

Післідь цего треба собі міркувати, єк си за футко брати до 
весни, аби була добра и мірна весна. Весна у нас нидобра ані 
заскора, ані залізна. Саме добра середна весна.

Б у к о в и н а .

Приказуют старі люде, шо єк си буковина зачінає заперати, 
тогди у нас у горах, добре сієти усу сюбину, то уна файно, 
рїуно и мірно зійде. У закінках селами у тот чьис, уже гет „зи
ма" повигибає. Земня огріта и зерно у земни ни зазєбне.

Щ о с т а р и к и  в о р о жили,  єк и з г и б а п а  „ зима"  на в е с н і

1) Єк на весні, у самперед топитци „зима" на полях, а у 
посліде топитци набїй на дорозі — то буде добре літо. Будет 
урожя.

А єк у сам передь топитци набїй на дорозі, а вїтак аж 
гине „зима" на поли—то того року ни буде урожі, ні на шо. Буде 
слабе літо.

2) Єк на весні зима изгибає, а на полях—у кертовинах 
є шулька, то того року є урожя на барабулю, бураки, та у за
галі на городинну и грєдки.

3) єк зараз гине „зима" на полях и на дорогах витопюєтци 
то буде середнє літо на урожу— ні добре, ні зле.

4) Єк на весні „зима" изгинет и земня вистане—здуєтци ид 
горі, куда у зимі були дороги, де були давани и оплотишя—отек 
изпихтит земня—то того року будет дуже файна урожя на усе, 
але на злодії біда. Нидобре.

Кажут, шо у тим році злодіям ни бізї^но красти, бо кожда 
крадіж виєвитци, війдет на верх, того року.

Так изда^ну приказували старики, а ми запамнєтали и дру
гим переказуємо, аби собі то затємовували и за тим напантру- 
вали ци то правда, ци ні, у шо вірили старики.
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Н и к о л и н и -  о б с і У к и 22/5.

У нас у горах, ходь покажетци рана весна, то їй ни ма 
шо вірити, бо уна: змінчєва и зрадна, єк діучьина молода, ика 
покажетци, тай из ноу изховаетци. Так и весна— нараз вїдбух- 
нет и нараз затаїтци— пропадет. По через тото, наші старики 
ніколи ни зачинали прудче веснувати як вісімнацітого тижня від 
Різдва, а кінчели весну аж на „Николини обсіуки". Уни ни ква
пили си из весноу бо ни знали, шо может показати двацєтий 
тиждень від Різдва. А він має. свою бігу и її показує, лиш ни 
заужде однако: Тимунь ни устид веснуватиси до Николиних об- 
сіукїу, Устид веснуватиси по Николиних обсіуках, бо и сєтий 
Николай кінчєу весну на свої обсіуки и тимунь уни, звутци „Ни
колини обсіуки!

В і д к о л и  л и ши ли  с т а р и х л ю д и й у б и в а т и

У дауну давнину люде були дуже доуговічні, прудко ни уме- 
рали. Народу си так множило, шо ни було си де діти. По че
рез старих ни було єк Газдувати молодим, а пани си збоїли шо 
єк нарід ни мет умерати, то їх из дворів повигонит, й тимунь 
уложили таке право, шо усіх старих людий на старість убивали.

По через добиване старикїу світ зачєу си нїєчіти, зачєу 
ити ни до горі, але у долину бо ни було старих мудрих голоу, 
аби учіли молодих, єк то си має ґаздувати и жити на світі.

Хто би буу затаїу икого старика, то того-за це карали
смертьоу.

Але найшов си такий оден син, шо погадав собі: „Найси 
діє Божя Воля, най изробє изо мноу шо схотє, а я свого дєдю 
ни дам добивати”. И єк прийшоу чєс на добиване єго дєдї, 
він узєв дєдю завіу у пустантини — ліси. Там викопав потай
ник и у тим потайнику довгі роки гудувау свого дєдю крадьма, 
шо ніхто ни знау ні люде, ні пани.

Усі си люде дивували и усі си пани чюдували, шо ніхто 
так добре ни знау ґаздувати, єк тот чьоловік.

У него заужде родили городи ци було мокре ци сухе літо:
у посуху він сієу на лугах — пїдбагонках, а у мокрі роки сієу
він на горбах, и тимунь у него ніколи ні замокла, ані ни вїгоріла 
городнина.

МаУ доста хліба, шо шє и другим дава.у.
Знау из за зими, ике буде політє.
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Єк си в него допитували вїдкїу він то усе знає, то він ни 
хотїуси до того приповісти бо ни хотіу свого дєдю відати у ру
ки, икий его на тото усе наражєу полудь свої мудрости.

Але одного разу, він посвариу си из свойоу жїнкоу тай її 
удариу. Жінка, прото жінка осердила си на свого чьоловіка 
и завдала его до пана, шо він свого дедю держи у хованках 
и ни дає добити.

Син побіх на пораду ид своїму дедеви. А дєдя каже ему: 
„Усе пропало, але ти си цим ни жури, будеш' однако добре 
жити на світі лиш жінці ни вірь, бо у жинки доугий волос, 
а короткий розум, тим унь уна дурна, и ек си осерди на чьоло
віка то усе на него розкаже, шо лиш знає”.

Ше ни докінчєли уни цу бесіду, єк уже набігла за ними 
обома роута и взели їх до пана.

Пан си питає у сина, чьиму він ховау свого дєдю и ни 
давау добити, аби сам мих прудче стати ґаздоу. А син каже: 
„Я из за деці буУ ліпшим ґаздоу, єк бих буУ без него, я свого 
дєдю держєу през розум". — И розказау єк дєдя на усе єго 
добре радиу, шо, коли и єк робити.

Пан над цим дуже си зогадау, тай запитау си у старого, 
чьо єго відала у руки нивістка? .

А старий дідок засмієу си тай каже: Ой чьо? А ви пане 
ни знаєте?" — Пан каже: „Ні" — а старичьок каже: „Бо
мий син мау жінку свою за прєтеля и їй розказау про мене, 
а у чьоловіка пес ліпший приєтіль, єк жінка. А ну ударте 
буком пса, тай жінку, то пес заскавучіт, але зараз областитци, 
тай ану най хтос нападає вас то він тому очі вїїст, а жінка, 
єк би так, то шє би й помогла вам житє узєти. Така праУда на 
світі була, є, тай будет". Пан уздріу, шо без старих мудрих 
людий ни буде гаразду на світі — тай від того чєсу заборо
нну добивати сгарикіу.

П о ч є т о к  и к о н е ц  Св і т а .

Приказуют, шо від сотворіня світа до тепер є уже майже 
шість тисічь рокїу. Але ци то прауда, то гляба докладно знати, 
бо при сотвореню світа из нас, нікого ни було, а буУ лиш Бог 
и Арідник. Тимунь годі угадати коли саме світ поустау и кіль
ко тому рокіу.

Про конец світа, таки ніхто не знаєт, ходь люде, — про' 
це — усіляко балакают.
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Розказуют, шо конец світа уже мау бути дауно, два 
тисєчі рокіу тому. Але Пречєстій Діві жєль було людий и уна 
вїпросила у Бога одну чьиту рокіу. Т ог речінец изкінчєу си, 
але конец світа ни наступну’, бо шє одну чьиту рокіу віпросиУ 
у Бога для цего світа сєтий Петро. Кажут, шо єк скінчетци 
чьита Петрова — тогди будет конец світа.

Говорили — из первовітку старі люде, шо єк мет- 
ци вїкінчювати чьита Петрова и будетци зближувати конец світа, 
то тот чьис кождий пїзнаєт, бо тогди метци на світі 
изводити таке чюдо, икого из роду родного ніхто ни вїдіу 
ні чюу\

У тот .чьис, так си дуже намножит народу, шо ни будетци 
де діти. Куда дауно воуки вили — туда мут сидіти наші діти. 
Така настане на світі тіснота страшна, та велика, шо де сегод- 
не чюрит зворик, — там будет люцкий дворик. А де сегодне 
по лісах є оленєчі пійла, там будут тогди чьилідинскі мочіла. 
Пани — повиробєют из крізь зелізні дороги так, шо ти дороги 
будут ити наухрест, одна поверх другої. Цілу земню божу, 
ика уна 6 завелика — обшиют дрітюу, єк дротарь — полатайко 
старий горшьок бабі до варіня. Цілий світ обміріют ланцами, 
шо и пєди земні на' світі, ни буде ни зміреної. А така поустане 
нинависть на світі, шо сум голови си буде .брати: брат на брата 
будет из за ременя ніж витєгати, сестра на сестру будет 
чєріу шукати — одна одну буде из світа згонити. Сусід сусі
да, єк свого ворога будет за будь шо до суду и до пана, 
завдавати. Кождий будет так сокотити слова, шо годі будет 
шо кому ирчі.

При кінци світ^, люде будут у повітрю літати так, єк 
лтахє. Навіть — по під облаки будут терх носити так, єк те
пер кіньми носєт, ци возами возєт. Така настане на світі ве
лика мудрість, шо люде у водним чьисі будут чюти и знати, шо 
де си у світі діє — изкрізь на світі. Тогди будет міх 
чьоловік сидіти на Чьорногорі — на самім Попі Івані тай там мет 
чюти, шо си де у світі дієт, тай говорит. Навіть вїтїу буде 
мочі говорити из ким захочет, тай де ему буде треба, то відра
зу порузумієтци у водній хвилині, навіть на край світа. Але 
однако, тєшко буде жити си хлопам — бідному народови на 
світі. Тогди будут накладені на людий, такі великі драчьки, (по
датки), шо люде лиш си будут смієти из того, бо оплатити си 
ни будут годни. Нарід будет бродити у таких великих доутах, 
шо вух ни будет видко из до^гїу. Але однако—людем ни буде
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страху, бо ходь їх мут літацувати, то ни будет кому на літа- 
циї купувати — усі будут задо^жені.

При кінци світа, найдутци такі люде погані на світі, шо 
будут заборонєти у дзвони дзвонити и перестанут люди у дзво
ни дзвонити. Забудут у тримбіти тримбітати. А дуток 
и флоєрий, — навіть, — тогди ни будет на світі. Гу
цули подадутци на панцку моду и віру, тай звичьиї. 
Полишет свою файну старовіцку ношу — переберати си будут 
у міскі шерепітки, зонихайкают свої обрєди и звичєї: — писанки 
писати, паски сєтити, у колєдники ходити, весіля тай храми 
старовіцкі спрауєти. Перестанут вірити так ек вірили їх предки— 
у первовічьну віру, тай ни мут сербувати божі дні — рокові 
■сетки. іоти усі мудрішки на світі повимислюєт Арідник прокля
тий — Архиюда, икий сидит від сотворена світа прикований 
у зелізним кріслі на Тридевєтий земни •— на Мідєним току 
и ждет докіу світ ни переиначітци на его стрій, бо аж тогди 
він си может из тих ланціу" розковати и війти на цес світ.

Єк тот чєс настанет, то усі люде будут про це знати, 
чюти и видіти це, бо тогди таке заведетци пекло тай біда 
на світі, шо земня ни зможет держєти, а Бїх ни зможет терпі
ти. — И тогди будет конец світа: — усе си перевернет, изніє- 
чітци, згорит, лиш попїу стане.

Старовіцкі люде, шо затємили инчі чьиси и знают, єк 
*було — бувало да^но — тай видет, єк є уже сегодне, кажут:

„Тепер уже ни так, єк бувало да^но. Викінчюєтци чєта 
Петрова, бо усе си так изпо^нює, єк приказували старовіцкі 
люде. Ни задоуго відий будет — конец світа. И то- цілком 
бізїуно кінчєтци світ, бо зелізні дороги уже идут навхрест. Усу 
земню обмірено ланцами — на нимірєну земню ни мат де 
маржинка и ного^ ступити.. А пани уже дроти перетєгают 
и по через Чорногору. Усі гори обсновані дрітьоу, єк павути- 
нєм плоти. Хлопом усі поміткуютци. Хлопїу гет вїтискают, шо 
раз вишше у гори, у каміне — на полонини из верха сидіти. 
А делінь и там хлоп ни будет мати свого ґрунту и під постіль, 
а ни то, шоби на нїм жити. Велика нинависть повстала на сві
ті тай страшні тєгарі. Годі усему зудалати. Земня ни мо
жет до^ше держєти того усего, а Бїх терпіти". Усе приходит 
так, єк.приказували старовіцкі люде из первовітку, а то мудрі 
були вішюни. Люде попід хмари літают, Гуцули си у ленте 
переберают, свої звичєї полишєют. Лиш бракує Арїдника—Архи- 
іюди — тай є конец світа.
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Календарем пригадки на 1935 рік.
П о с т и .

Постами уважєют и називают Гуцули тоти дні f  року, икі 
разуєтци—їстци раз на день, ци то у полуднє, ци аж у вечьир. 
Нп. єк на Сетій Вечьир.

Такі пости держє:
1) Перший Сетий Вечьир перед Різдвом 5/1, їде аж по 

заході сонця.
2) ВГдохрестний сятий Вечьир 18/1 їде аж по „водици”.
3) Запустний Понеділок у Велике говіне 11/3 їде жи- 

лаушики.
4) Великодна Петниця 26,4 їде аж из полудня, раз на день.
5) Десета Петниця від Великодної 5/7, їде раз на день.
6) Приображенїє 19/8, їде аж по освячєню садовини.
7) Богородичьна Петниця, перед першеє Богородицеу 23/8.
8) Головосіки, разуют усі стрільці — 11/9.
9) Здвижінє — разуют до по відправах у церквах 27/9.

С у х і  д н і  — Б о ж к и .

„Сухими днями", або „Божками" у тижни є: середа и петни
ця, а хто, зарічливий на попедіунок, то держи и. у понеділок 
„божка". Говіют (сухо їде) середу и пєтницу, а чесом ці дні 
ломнєт, скоромнєтци у ні — але понедіунок ни ломнєт навіть 
„Гїрцового тижня” — а говіют, бо „зарічливий день, ломити ни 
можна".

Г о в і н є.

Говінєм изветци тот чеис, у икий їстци сухо загалом кожду • 
днину у тижни, через ціле говіне. Говіня припадают:

1) Велике говіне від Запустного понеділка 12/3 до Вели
кодня рано 28/4.

2) Петрівка від Р.озїйгрїу 24/6 до Петра 11/7.
3) Богородичне говіне або Посток від Маковея 14/8 до 

першеї Богородиці 28/8.
4) Пилипівка від Пилипа 27/11 до Різдва 6/1.

Дачний звичей нашого Говіня й Сухих — Божкових дніу 
буУ такий, шо у ні ни можна було їсти скоромно. Але теперішні
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люде слабші, ек дауні були, тимунь тепер церква заборонєе лиш 
мнєсо не їсти, а набіло їсти можна. Заказано и набіло їсти, 
лиш першого и послідного тижня Великого говіня, або хто є за- 
річливий на ику днину, її говіти.

М н е с н и ц сего року є 8 неділь, від 15/1 до 11/3.
П е т р ї у к и сего року є 2 неділи и 4 дни, від 24/6 до

12/7.
В е л и к д е н ь  сего року припадає шїснацітого тижня вїд 

Різдва, 28/4 у тиждень по польскім.
В е л и к д е н ь  Р а х м а н ц к и й  сего року припадає два- 

детого тижня від Різдва (а єк за^жде четвертого тижня — у се
реду — вїд Великодня) 22/5.

З е л е н і  С є т а — С є т а  н е д і л я  сего року припадає 
23 тижня вїд Різдва 16/6.

Р о з ї й г р и сего року припадают 24 тижня вїд Рїздва 24/6
Г ї р ц ї у н о г о  т и ж н я  — З а г а л ь н и ц ’і можна їсти ско

ромно кожду днину цілий тиждень, хіба хто є на ику днину за- 
річливий, то єї говіє у тижни. Гїрцїунї тижні — загальниця при
падає:

1) Вїд Різдва 6/1 до Вїдоршь 17/1.
2 )  Перед Пушінєм Великого говіня, вїд 17/2 до 24/2.
5) По Велицідни вїд 28/4 до 5/5.
4) По Сєтій неділи вїд 16/6 до Розійгріу 24/6.
М а с н и ц я  сего року припадає вїд 3/3 до 10/3 то є по- 

слідний тиждень Мнєсниц, перед Великим говінсм. Масного тижня 
можна їсти, лиш масно: масло, бриндзу, молоко, а мнєса їсти ни 
можна.

Кажут гуцулскі приказки, шо Масниці ни можна їсти мнєсо, 
през шкоду, мїж маржиноу".

Кажут, шо єк у Масниці нічьо сини золи—ни пере, то вїтак 
у скороми из молока: бриндзі, маслі и гуслєнці ни плодєтци чєрваки.

По через шкоду мїж маржино^ дехто ни їст мнєсо и на 
Друге велике пушінє перед Запустним понедіуником.

З а к а з а н і  ч ь и с и  на в е с і л я  и н а б у т к и .

1) Усі середи и цєтниці окрім Гїрцї^них тижнї^, бо Загаль
ний можна набуватиси загалом кождої днини, коби лиш було из 
за чього, та аби позвалєу на це чьис.
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2) Від почєтку Пилипїуки 27/11 до Василія 14/1.
5) Від Запустного понедіуника 11/5 до Опровїдної не

ділі 5/5.
4) У Петрїуку від 24/6 до 12/7.
5) Богородичне говінє від 14/” до 28/8,
6) На Головосіки 11/9.
7) На Здвижінє 27/9.

С е т к и .

Гуцули здавен да^на ділили сетки на:
1) На сета урочєстї — рокові и неділі. У ці дні Божі гріх 

робити, бо за ні на тим світі людцка душа тєжко покутує, а за 
неділю ниспасенний гріх, ни ма покути ні на цим, ні на тим світї.

2) На сетки Пригїнчливі, у икі ни можна робити на газ
дівстві през шкоду між маржинкоу и каліцтво між людьми, та 
през бурю, град, громи и инчі напусти на людий и маржину.

5) На сетки церковні нипригінчливі, або менче пригїнчливі, 
икі церква лиш каже шо сама їх сеткує. У ці сетки:— „То зви- 
чєйно нишиуби, ни пре^би а инчу роботу роби^би" — так ка
жут старі люде.

4) На сетки иких, нігде ни'ма зазначених у церковних ка
лендарях, але люде їх сеткуют, навіть чесом и ни знают чьому, 
а лиш тимунь, шо ці сетки сеткували їх предки від вікіу. Дауні 
гїрене ці сетки дуже сербували, у ні дуфали и мали из ними 
изєзані усєкі віруваня свої старовіцкі, проти иких попи у церквах 
дуже остро и силно виступали. Було бїрше таких людий, шо на 
Розійгри, Рахманцкого, Обрітения, Курика були би нічьо на сві- 
точьку и рукоу ни теннули так, єк на Великдень. Але помаленьки 
та віра єла си ніечіти, упадати, зачели у себе ни робити, але 
ити до других на „толоку робити" бо за то менчий гріх уважели, 
тай менче шкоди ци каліцтва си боели. Из чесом зачели у себе 
робити, а єк настау на світі нидокик, то и у неділю,та урочєстї 
сетки робєт, головно від світової войни.

Теперішні гірене кажут: „£к би тепер так, єк да$/но усі 
сетки сеткувау, то би и з голоду сконау." А про жінку, шо 
у кожде сєто и сетце ні прела, ні шила, а майже кожду днину 
сеткувала, розказуют таку бесіду:

— „У водного чьоловіка, була така жінка, шо загалом усі 
дні у тижни сеткувала цілий чес у єї житю, то буУ „гїрц“ від 
роботи. Нічьо ни робила. Ні прела ні шила у понеділок, бо 
то „божий понедіунок". Ни брала си за веретено и иглу у вї$А
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торок бо то „друга днина у тижня", у середу спала бо то „божя 
Середа". Сета Божка ни годило си нічью робити. Сербувала 
я четверь, бо то — „четвертий день у тижня, Божя днинка", 
а у пєтницу нічьо и рукоу не тевала бо пєтниця ишє бїршя Божка 
від середи, а у суботу нічьо ни робила бо то днина задушна, за 
роботу у суботу сердетци людцкі душі из того світа. А у неділю 
и поготіу, нічьо навіть и коло печі ни пораїла си — бо то прото 
сета неділя— „нічьо ни ділай”. И так пережила ціле своє житє.

Чьоловік из такоу жїнкоу ни мау шєстя на своїм газдїустві. 
Гет избіднїу, цілком обголїу, ни міх си ні в чім запомочі.

Єк та жінка ему умерла він поклау їі голу, голісеньку у де- 
ревишє так, єк була її мама на світ уродила. Лиш одно місце 
на її тілі накриу покришкоу від горшькїу, ика шє си у хатї 
заважєла.

Єк язийшля си люде на комашню, тай прийшоу пїп за мер- 
■дем, розкрили деревишє, пїп єк уздріу голу жінку —мерця у де
ревино, зачєу си вадити из чьоловіком тої жінки, чьо вїн изроби^ 
яз свої жінки по смерти таку публіку, таже це и встид и гріх, 
-тай кара може бути.

Але єк тот чьоловік розказау, єк то жінка его усі дні сєтку- 
вала, єк „Сави и Варвари” сербувала нічьо у ні рукоу ни тева
ла, бо у неї кождої днини були сетки такі, єк у другої чєліди 
є лиш „Сави” и „Варвари” , тогди пип зачєу инак говорити и ни- 
бїжку опроважєти. Вїн так зачєу над тілом тої жїнки опровїд 
відправ єти:

„Було ни савити, ни варварити,
А на сорочку борше собі пазити.
Господи помилуй и прости,
А від такої жінки заступи.
Господи помилуй, Господи помилуй.”

По через то теперішні гуцулки, уже рідко котра савит и вар- 
варит, а на сорочку пази, бо боїтци, аби я їх чьовіки голих у де
ревишє ни поклали по смерти, бо через нидокик нима коли 
савити и варварити.
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сетки Ц І Л О Г О  Р О К У

С І Ч Е Н Ь

Иг н а т и я  припадає с. р. 2.1 На Игнатия ни шиуби, ни 
преу'би, а инче робиуби. Ни є сєто пригінчливе. Ріжут ґазди 
угудовані свині на зиму, весну, тай літо. Солонину солєт 
и накладают на стоєнє у бербениці, задинаючі. Хто ощадний, то 
має солонини до нової, а ниодни ґазди, зашібают солонину 
и на лунчіну. Лунчіна спирна, май так прудко ни йде. КроуйоУ 
из свиний зарізаних на Игнатия посипают сіль для маржини, 
и дают тої крови у соли коровам через цілий рік, то чередін- 
ниці ни мают моци у тих короу передувати манну.

П е р ш и й  С є т и й  В е ч ь и р  6.1 На Сєтий Вечьир прила- 
готєєтци из вечьиреу и найбіцніший, єк найкрашше. Постєт усі 
аж до Вечьирі. Вечьирю лагодєт из дванаціть страу. До Ве- 
чиьирі сідают по заході сонця, єк на небі покажетци першя зер- 
ниця. На Сєтий Вечьир є богато усєкого'ворожіня. По Вечьири 
колядуют и ходєт одни до одних из Сєтоу Вечєреу мінєтисп. 
У день ховают петельки, аби через цілий рік ни видіти „доугої”. 
Маржину добре обходєт бо и їй тої днини „Сєтий Вечьир".

Р и з д в о  7.1 Єк лиш переступит поріх церкви діука на- 
кїздво рано, ика си кортит вїддати, то гордо хрестєчі си каже:—

„Добрий день сеті Апостіоли!”
„За три неділі из файним чьоловіком на постели!”
А єк ни вїддастци минут мнєсниці, уна прийде до церкви 

на Пушінє, потихонько увійде у церкву, стане у куточку 
церкви и смутно похітуючі головоу, тєжко зітхаючі, молитци: 

„Икий би буУ, най би уже буу —
Коби лиш хліба роздобуу."

На Різдво убераютци люде єк найкрашше, идут до церкви 
подивити си на вїбїр колєдникіу.

По Службі Божій найстарший віком вибїрця дзвонит у дзво- 
нок і виберає коло церкви колєдникіу. Кожда колєдницка табора 
уже из зазделегідь підготована своїм вибїрцем стає гуртом 
коло свого вїбїрці и берези. А з неу разом скрипичьник и трим- 
біташ. Єк уставєтци усі табори рєдом на цвинтари, за прово
дом першего и гїрнішнего берези, колєдуючі обходєт тричі 
церкву, а відтак плетучі идут до попа колєдувати. До покою, 
в резоденциї уходєт до попа колєдувати самі провідники кож-
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дої табори. Там колєдуют и розберают церковні скарбонки 
на колєду.

По колєдї у попа виходєт усі на дідинец и там плешет 
кожда табора з осібна и відходи у свій присілок колєдувати. 
Усій зібраний нарід жде, аж доки усі колєдники ни вїдийдут 
у колєдники, болакоючі, котрі красищі колєдники и котрі 
крашше умГют плєсати, тих найбірше хвалєт, и запро- 
шєют до себе.

На Різдво так само избераютци колєдники колєдувати на 
инчі ціли народні и ходєт так само, єк церковні, лиш без цер- 
коувного хреста перевєзаного повісмом — прото свіцкі колєдники.

Від Різдва аж до на „Василів”, а чесом и до Вїдоршь ходєт 
колєдники, колядуючі коло ґазд; данцуют „на колопні", и плєшут 
„на роїніє босі, аби си маржинка вела,"

На З б о р а  8.1 й на С т е ф а н і я  9.1 ходєт Гуцули одні 
до одних на „колєдники" ид гостї. По деяких церквах 
є храми то заужде изходєтци люде на ці храми.

Від Сєтого Вечьира перед Різдвом, до на „Василєний сє- 
тий Вечьир" замітают у хатах, але пометки из хати ни вино- 
сет на двір, бо тоси ни годит. Ці пометки виносєт аж на „Ва- 
силія" досвіта на двір, палєт їх и гріют над ватроу из пометкі^ 
руки, оби си почерез цілий рік ни „розвивали" и ни боліли.

Від Різдва до Вїдоршь, ниможна нічьо їсти по падвїрю, 
бо усєка „ґалиця" витак їст и воюет городинну.

Першего тижня по Сетках ни їстци по надвїрю, бо звірак 
Ручіт між маржиноу и бет маржину — та їст полонинами.

Від Рїздва рехуют тижні у року и кажут в котрім тижни, 
шо припадает:

На пєт'им тижни Танасія — серед зими и шестого 
тижня Стрічєнє. Зїстрічєєтци зима з літом. Від шестого 
до одинацітого тижня припадає Федоровиці — заужде першего 
тижня заговіу'ше у суботу. Девєтого тижня Обрітениє то 
сєто, шо птаха си обертає из теплих країу и зачінаєтци пару
вати тай погода літна обертаєтци полудь зимної.

Десятого тижня Одокія (Євдокія). Можно сієти росаду.
Одинацітого тижня, — Сорок сєтих.
Дванацітого тижня — Теплого Олекси.
Тринацітого тижня, — Болаговішєнє.
Чотирнацітий и пєтнацітий тиждень порожний ни добре 

нічьо сїєти, ані садити у земню хібаби пустила „зима” (згибла) 
бо нічьо ни уродитци.
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Чьотиринацітого тижня від Рїздва—варка весна.
Шїснацітого тижня від Різдва уже бїзїуна весна.
Сімнацітого тижня від Різдва — мірна весна.
Вісімнацітого тижня від Різдва — пізна весна.
Девєтнацітого тижня від Рїздва — изкінчєна весна.
В а с и л е н и й  С є т и й  В е ч ь и р  скоромний — їде скоромну 

Вечирю. По Вечьири збераютци миланки и ходєт. — Діти мают 
из миланок велику радість.

По Вечери ді^ки годуют котіу пирогами, котрий пирїх 
кіт лиш потєгнет, та дїука изведетци. Котрий пирїх кіт лиш 
попахає — ту діуку мут сватати, але весілє розїбєтци. А котрий 
пирїх кіт изцїст та діука вїддастди.

По Вечьири, коло печі на припічку палет „гробки”, котрий 
патичьок упаде у середину гробу тота особа умрет у тим році. 
Котрої людини патичьок упаде на двїр та буде жити. Котрий 
патичьок изнидіє на гробку, тот чьоловік ци жїнка буде шє 
доуго жити.

Палет также перед печеу коло опецка, скіпкоу кужелі. 
Палєт ци любетци, ци нинавидєтци чьоловїк из жінкоу, ледінь 
из дїукоу, любас из любоскоу. По паленю кужеліу пїзнают хто 
кого дужше любит. Хто за ким бїрше угонєєт.

На Василений Сєтий Вечьир дуже добре гудуют маржину, 
бо то сєтий Вечьир маржини. У вопїуночі того вечьира мар- 
жина говорит мїж собоУ так, єк люде и розказует ци ґазди її 
добре ци зле держєт. Ту бесіду мїж маржиноу можна чюти 
але шо стого, коли хто її чює то ни смієт другому розказати. 
Хтоби розказау другому ту бесіду, шо говорила маржина, то 
би вїдразу умер.

В а с и л і я-Н о в и й Р ік  14.1 На Василія, на Новий Рїк по 
опїуночі отворєєтци небо. Хтоби уздріу, єк отвореєтци небо 
и знау у трьох словах запросити, шо хочет — то би мау. Бууби 
дуже шєсливий чьоловік.

Досвіта на Василія идут сокотити гроші, аби видіти де 
горєт опришкіускі скарби — закопані гроші у земни.

Из Василєним Сетим Вечьиром и Василієм-Новїм Роком 
є извезано богато ворожок и вірувань.

На Новий Рїк майже кождий идет до церкви — „рад шо 
дїждау Нового Року”. Одні одних вінчуют из Новим Роком, тай 
на многа літ из сетками — на шесте и здороує.

В і д о х р е с т н и й  С є т и й  В е ч ь и р  18.1 Третий Сєтий
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Вечьир Вїдохрестний є сухий усі говіют и ПОСТЄТ, аж доки ни 
вїнесут „водицу” из церкви, то нічью ни їдєт.

На Вїдохрестний Сотий Вечьир цілий день божкуют и ла- 
годєтци до Вечьирі, єк на перший Сотий Вечьир, лиш уже 
из Вечьиреу ни ждут до захід сонця, а їде єк напютци 
сєчьиної води.

Наколи день раненько, кожда ґаздиня робит из воску 
круглі хрестики, несет їх у коновочці на „водицу” и одного 
из хатних посилают до церкви по „водицу” . Коло церкви пїп 
осветит воду усім людем у коновочках и кождий из неу бїжит 
чім прудче ид хаті'.

Єк унесе „водицу” у хату — вінчуєт: „На многа літ
и на здорово та шосте из водицоу". Хатні-домашні вїдповідают: 
Докуємо! Дай Боже на многа літ усім людем добрим, тай нам 
по споду, шо в цим дому".

Нароблені воскові хрестики, иких ґаздиня богато наробєєт, 
мочіт „у водици“ и приліпюєт на всіх штирох стінах хати, на 
усіх одвірках від дверий. На входах до хлівіу, колешний и стай- 
ний. Так само приліпюют хрестики маржині и баранам на рогїу. 
На ці хрестики ни мает моци и путері ударити ані відьма, 
ні упирь ні наслане, ані нієка ничіста сила. По Вечьири уже 
нічью ни робот, сєткуют.

В і д о р ш І-А р д а н 19.1 Дуже гонорово обходєт Вїдорші 
а найкрашше виглядає, ек идут сєтити воду „на Ардан” .

Діуки и леґіні убераютци, єк найгонорніжше бо то уже 
мнєсниці, аби си одни одним удавали, тай сватали.

Тоти діуки и одовиці, шо хотетци у тим році віддати ста- 
раютци имити си попови за апарат, або богдай ушіпити, ек він 
переступає порїх из церкви йдучі „на Ардан.” Котра то зробит, 
то у тим році бізїуно си вїддаст. Так само тоти ді^ки, шо несут 
„Матку" на Ардан у тим році маютци віддати.

Усі ґазди, шо мают свої „пасіки" идут на Ардан из „трій- 
цями" засвіченими. На Ардані пїп гасит „трійці" у Ардані,

■ а пасічники їх завертают до церкви, и заберают из церкви аж 
на Стрічєнє.

На Ардані — бувало, — грішко вигеукували стрільці из 
пістолет, шо аж дим из пороху укривау Ардан.

На Вїдорші, по днині, ика запогідна ворожили старі люде 
політе на пасіку и урожу на ціле літо.

По Ардані ни можна прати штиринаціть день бо у вусіх 
ріках, потоках и головицях вода сєчєна.
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На Ардані умиваютци водоу, аби змити из себе усеки 
услауди. Наберают води у судинє ид хатї на цілий рїк.

И в а н о в о г о  ВГтця 20.1 Другої днини по Ардані припадає 
сєто Иванового вїтця.,, У це сето ни шиуби и ни прєуби, аби 
руки ни терпли, тай ни боліли у року, а в су инчу роботу робиуби.

Т а н а с і я  31.1 с е р е д  зими.  Танасія сето ни дуже вели
ке можна усе робити, лиш ни шиуби и ни прєуби. Танасія є 
зимове сето. Єк від Дмитрія до Танасія, так забогато зими 
є вїд Танасія до Юрія 6.5. Приказуют издавен старики, шо єк 
на Танасія є половина сіна у воплотох ни вигудуваних, то до- 
кигне до Юрія. Кілько иззїст маржина погудіулі вїд Дмитрія 
8.Х1 до Танасія, тілько має иззісти до Юрія. Єк на Танасія є 
бїрше сіна изгудованого, єк є до весни, то треба собі из загоді 
докупити тілько сіна, хотіуше ни стратити маржину.

Ґ а з д і ^ с к і  пр иказ ки .  Сухої днини першої и другої 
кватирі січня добре є рубати дерево на стоупи и кілє до плотіу. 
Січневе дерево є здорове и тверде, єк криця. Прудко ни пріє.

У Мнєсниці робєт ґаздині кужелові толоки на прєдінє.

Колєдники.
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ЛЮТОВЕНЬ

Т р ь о х  С е т и х  12.11 у р о ч є с т е с є т о .  На Трьох Сєтих 
идут люде до церкви. Сучют из воску велику свічку, або ку- 
пуют у церкві, ци у склепі, и тулєют перед образа Трьох Сє
тих. Вітак за це три сєті будут почерез цілий рік дбати 
и тємити у біді за того шо поклау перед них свічку и єму до- 
поможут у пригоді.

С^ТрІЧІНЄ 15.11 велике урочєсте сєто. По Стрічіню люде 
ворожєт ике буде політе.

На Стрічінє зистрічєєтци зима из літом и борютци, 
котре котрого передужіє. Єк тепло на стрічінє, то побідило 
літо, а єк студінь шо стріха ни капне то перемуцовує зима. 
Ишє буде доуго держєти.

На Стрічінє свєтит піп у церкві „трійці" убрані зілєм 
и трьома свічками. Люде розберают собі „трійці" из церкви 
ид хаті. Свічки из трійці и зілє сохранно ховают. Тим зілєм 
и свічьками добре си підкурювати, єк си хрестінина шош осах- 
нет, або учєпитци икас бола. Тим добре підкурювати и мар- 
жинку, єк їй шош хєбує.

Стрічєнє дуже варке и пригїнчливе сєто. Хто єго зпони- 
важєє, то может раз два побачити каліцтво, або мати икус приську.

У л а с і я  24.11 ц е р к о у н е  с є т о .  Уласія то сєто від ла
сиці —- кіточьки (вонґлік) наші люде дуже твердо сєткуют Ула
сія, — „аби ласичька маржину ни кусала", аби — „кіточка мар- 
жину ни мастила". Єк маржину укусит ласичька — умастит 
кіточька, то та маржина відразу мне и на це тєжко найти лік.

Ґ а з д і ^ с к і р а д и :  На ві^ці треба мати теплі хліви, аби 
єгнєта ни мерзли єк си ві^ці у ночі котєт. Рано єк си випускає 
вїуці из хліва треба пересмотрювати котрі є на окочіню и на ні 
у день напантрувати, аби єгнєтко окочєне ни змерзло, тай аби 
ворони очі ни виздзьбували. Молоденькі єгнєтка добре держєти 
у теплим місци, то уни тогди добре ростут. Треба зважєти при 
плеканю на ві^ці, єк би єкє єгнє ни висисало молоко, то треба 
вїуцу видоїти-вицеркати молоко, аби си вимне у віуці ни зважило.

Хто має налагожене дерево у лісах на будинки ци опал 
добре извозити на своє місце поки дорога держи’ аби вітак ни 
капарити грузєми.
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М А Р О Т

М н є с н е  пуші не :  3/3 припадає у неділю мнєсопустну. 
Тої днини хрестенин від мнєса, си опускає. У вечер їде кілько 
може мнєса, оби ціле говінє ни кортіло їсти.

О б р і т е н Г є  9/3 то сето шо на него зачінаєтци птаха пару
вати, тай обертати из теплих країу до нас. Вїд Обрітенія за- 
чінає ити вісна літна і осінна погода полудь зимових місєциу, 
бк уни идут из погодоу’ від Семена Стоупника до Обрітения. 
Обрітениє ни є пригінчливе сєто.

Д і д і у н а  — З а д у ш н а  с у б о т а  сего року припадає 
на Обрітніє.

Кажут, шо у даунині старі діди випросили у Бога три дни 
на року, три суботі', у икіси поминає и молитци за померші душі, 
а душі молєтци из того світа тогди так само за нас. ГІершя 
Дідїуна, або Задушна субота припадає Масниці у суботу перед 
Великим пушіням, друга у суботу перед Сєтоу неділеу, третя 
у суботу перед Дмитрієм.

У даунінї, діди збералиси на цвинтарях—на гробах покїйникіу. 
Люде износили поминки; усєку їду и пите. Діди їли—пили и мо- 
лилиси Богу, данцуючі на гробах, та плешючі у долони ла-душі, 
Приспівуючі:

„Плешу у ла-душі, за померших душі."
Цес звичєй тепер изкасований, але люде за це робєт на 

цвинтарях опроводи. Дают бідним кукуци за душі померших 
и дают їсти на гробах.

Дідиуна субота ізветци тимунь, шо у ню колись діди молили 
Богу за душі так єк тепер попи, лиш инчим способом. За-душна, 
тимунь що робитци поминки за душі. У Дідиуну суботу по деиких 
селах ни робєт нічьо през умерлі. Бо єк си робит у ці суботи, 
то души валєютци на тім світі и ни даетци їм покою. Такі люде, 
шо робят у ці дні то ни доутовічні, бо іх проклинают душі тих 
дідіу, шо ці дні обібрали були дауно за сєтки.

В е л и к е  пу ші не  10/3, припадає у неділю. Люде наварюют 
эк найбїрше страу. Головно єйця, пироги з бриндзоу та маслом, 
Варет также „бануж". їдетдо пїздна уночі Декотрі затикают вікна 
полотном, або виконницями и їде ше у понедіунок рано, але то 
лиш на дворі зарєє у хатї ищє нічь—то можна їсти. Мнєсо ни 
можна їсти през шкоду між маржиноу. Кажут, що циганска ди
тина так їла на пушінє, шо аж сі розсіла.
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На пущінє, у вечер здавен дауна, бувало робили вечьирниці 
из зузами и гульками.

З а п у с т и  и й а б о  П о л о к а у н и й  п о н е д і у н о к  припа
дав 11/3. У запустний понедіунок усі постет, хіба дуже маленькі 
діти ни. Наколи день раненько, усі перебераютци у чістї білі 
сорочки, миютци и чєшутци. Ґоздиня у хатї перемивав миски, 
лишки, горшки та столи, лавиці, усий посудок від скоромної варі 
и їди. Печют из єчмінної муки (разової) тоненький корж— „жи
летник" дрібонько єго напикаючі та солєчі, єк си кладе в піч. 
Окрім жилауника їде сиру капусту из роголом и хреном лиш со
лену и перчену. Дауно ходили у коршму „зуби полокати", але 
тепер ни ходе, бо нима зокику.

О д о к і ї  14/3. На Є^докія добре зачіпати першу днину весни 
у городї. Сієтци росаду у воплотах на капусту и брукву. По
сівна росада на Єудокія, дужо файна родитци капуста и бруква.

С а м о г о  Ф е д о р а  припадає у суботу першего тижня за- 
говіуше. Федора пригінчливе сєто від, „змерзлєка". Єк хто робит 
на Федора, то лакомі малі єгньта и телєта мерзнути на смерть.

Ф е д о р о в и ц я .  Так, ек послідний тиждень мнесниц извет- 
ци—Масниця, так перший тиждень заговіуше изветци Федоровиця.

Масниці и Федоровиці ни можна золити ні прєжі, ні платя 
абиси чєрваки ни робили у молоці и взагали в скороми. У дейких 
повітах и не прєдут Федеровиці, бо кажут шо Федір спалит 
сорочку и фуркотит коло вух. На це собі чєлідь радит так: 
завиває икийс кьимак и гадри, тай кладе у кут на запічьок, тогди 
можна уже прбсти цілий тиждень. Федора у вечир завивают, 
а рано розвивают. Єк завют, то кажут: „Уже Хведора завила 
можна ми прєсти". Федора завивают ше и през то, аби си ро- 
диу лен и колопні. Ни одни, єк завют Федора у запустний по
недіунок, то розівют аж у другий нонедіуок, хотє мати лен 
и колопні файні.

Т е п л о г о  Ол е к с а .  На Теплого Олекси ворожет, ика буде 
весна, студена ци тепла. Теплого Олекса то ни пригінчливе 
сєто. На Теплого Олекси є и инчі ворожби по жибах, до короу.

С о р о к  с є т и х .  На Сорок сєтих ворожєт про погоду у року. 
Сєто нипригінчливе, Кажут, шо єк є мороз на Сорок сєтих, то 
уже єго не буде сорок день, бо усі сорок морозіу искладотци 
на оден мороз. Єк би на 40 сєтих порахувау єйця, то на Велик
день у тій хатї буде сорок єєц.
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На Сорок сотих вїберают усєке зерно на насінє—и кажут, 
ідо из кождого зерна уродитци у восени сорок зерен".

Ґ а з д і У с к і приказ ки :
. Є к си уздрит перший раз у мартї кропиву нову—мартову, 

то добре неу" руки натрепати, вїтак уна ни парит.
Треба добре коні вїусом гудувати, оби були годні добре 

орати.
Ті кури дуже несучі, икі насаджуєтци у мартї.
Марта уже ни добре рубати ліс бо пускає міска и у дере- 

віни раз два мечьитци чєрвак під лубом.
Треба собі прилагодити до весни плух и борону, та дер- 

жєки у сапах и городниках, аби то усе готове було до весни.
Докінчити извивати прєжї у клубки на полотна, а єк „зима" 

изгине, то треба бити белеґу коло оплотіу на даванєх.
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Ц В І Т Е Н Ь

С е р е д о п Г с т є  3/4 майже ніхто ни сєткує. Є то днина 
серед говіня, єк від Пушиня до Середопїстя, так від Середо- 
пістя до Великодня. Від Середопистя идут торонко до сповіди.

Бл а г о в і  ші нє  7/4. Це велике урочєсте сєто. На Благо- 
вішінє ворожєт на урожу и погоду в тим році так, єк на сорок 
Сєтих.

Про Благовішінє старі люде так говорили:
„На Благовішінє благословит Бох світ весноу', Благовішінє 

є почєтком весни, першеу весненоу днино}/. “
До Благовішіня віуці спют у фоєниках, чи хлівах и ре- 

хуєтци до зими, до села. А від Благовішіня віуці повїнни спати 
на новім місци на дворі — під голим небом, бо уни си уже ре- 
хуют від Благовішіня до літа, до полонинско житя. Так було 
у нас у горах из первовітку.

На Благовішінє рано зачінає перший раз зазуля ковати.
На Благовішінє вилазит ися диханїя, шо є у земни на верх 

земні.
До Благовішіня ни можна класти у земню ніеку городнину, 

ані нічьо ни сіети, хіба одну росаду на капусту и то в городах.
Перед Благойшінєм у вечьир і на Благовишінє рано и в дни

ну є усєкі ворожки и примїуки проти відьмий, проти гадї і до 
пасіки до граду и инчего. Благовішінє є варке и пригїнчливе 
сєто.

Б л а г о в і с т н и к  8/4. Від Благовістника благовіститци лю
дом весна. Можна усе класти у земню, нима страху, уродитии. 
Благовісник варке сєто и пригінчливе през вогонь и убитє де
ревом у лісі. На теплого Олекса и на Благовісника варко ро
бити або шити, аби баба маржину ни тицькала, а прєсти ни мо
жна, аби гостец руки ни тєг.

По к л и н н а  с е р е д а  17/4. Сєто низаказане, ані нипригїнч- 
ливе, усе мож робити. У вечьир треба ити до церкви на поклони.

Б е ч к о в а  (ш у т к о в  а) не д і ля  сего року припадає 21/4.
Бечкової неділі идут люде по бечку до церкви.
Хто дістане розвиту бечку, поуну— ситу, то буде єму ЦІЛИЙ 

рік веселий, поуний и ситий. Косматий, єк бечка. Хто дістане 
голу бечку тому буде голий, тєшкий та капарний цілий рік.

Єк си дістане бечку, то треба урвати першу розвиту бечку 
и цілу єгоду прожерти, то ни буде боліти шия цілий рік.
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Єк виходє из церкви, то бютци бечкоу приговорюючі. «Не 
я тебе бю, а бечка тебе бєт“.

Бечку несут від церкви до хатї. Неу вигоне блихи из хати 
и затикают за образи. „Єк є у хаті бечка то блиха си не за
держи".

Аби мочі дістати из церкви тоту бечку, шо то по розданю 
людем уна си лишит, то неу добре бити маржину, єк йде у єр- 
марок, тогди купец из рук купує ту маржину—раз два.

Бечкоу добре обтикати свої городи проти граду, то ни буде 
бити їх град. На бечку ни ударит.

В е л и к о д н и й  т и жд е н ь ,  триває від Бечкової неділі до Ве
ликодня. Да^но у вїугорок, у вечьир перед Великоднем зачінали 
„гріти Діда" на городах палили буришиня и листя из садїу та бу- 
ковиний. Коло ватри клали кукуц хліба, гуску соли и кубку води 
Дідови. Ловили си за руки тричі обкручювали си данчуючі за 
сонцем високо Г голосно співаючі: „Грійте діда, дайте хліба", за 
кож дим разом. Єк ватра потахла ишли „гріти діда" коло хат и грили 
его аж у четвер рано. Ходили навіть и дорослі ледіні и дїуки. 
Тепер ходе лиш малі діти у день у Жїуну середу и чєтверь 
„гріти діда".

Ж и уна с е р е д а .  У жиушу або Чьорну середу ни можна 
клюцати у дерево, бо відразу усхнет. Єк є пустї корчі на поли, 
то лиш каменем его ударити, то почьорніє усхнет.

Робити можна.
Ж и у н и й  ч є т в е р ь .  У Жиуний чєтверь ватаги викручуют 

живу ватру и держет ії аж до полонинцкого ходу. Вїтак разом 
из маржиноу виносєт живу ватру на полонину и уна горїт у стаї, 
аж до осени—до розлучена.

Єк заберутци люде у ночі по „страстах" из церкви, тогди 
уходят у церкву мерці из гробіу и вїдправлеют відправу. Єк би 
замкли икого чьоловіка, спючого на страстах у церкві, то умерлі 
би его геть росшїпали—рознесли.

В е л и к о д н а п є т н и ц я  е дуже великим и карвим сетом. 
Ни годитци нічью робити, ані ніз чього ни пускати кроу. Тої днини 
є твердий пїст.

В е л и к о д н а  субота . Усе робєт бо то робітна днина. Чєлідь 
лагодит дору, та допікає паски на Великдень. По деиких селах 
у горах сете паски „верхами", але то ни пасує и нікуда ни 
годитци, бо деж можна співати Христос Воскрес, єк Христос
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тої днини лежит у гробі. Да^но цего ни- було у нас, то тепер 
так завелоси.

Ве л и к д е н ь .  Обходєт дуже урочєсто ий з великими ста
родавними віруванями и звичєями. Уже у вечир у суботу паска 
и дора є готова до свєчіня. 6к паска при печіню западетци, то 
ни добрий знак. Єк відлети из паски шишка, то ктос у хатї 
умрет. Рано на Великдень миютци срібним грошем. Босоу но- 
гоу ни ступают на земню. Сідлают коні и идут шє до днини 
сєтити паску до церкви. Из церкви летє кіньми, єк найпрудче, 
хто прудче добіжит ид хатї, тот цілий рік буде мати першенство 
між людьми. Паскоу бют корови, аби ни нереходили так, єк Ве
ликдень не переходи. їдє сєчєне такі, шо ни їде мнєсо на 
Великдень, це робет ватоги и віучєрі, аби звїрак маржину на по- 
лоніні ни биу.

На Великдень, старі одні—одним дают писанки. Коло церкви 
на цвинтари молодіж ро’бит усєкі забави и дзвонит у дзвони, 
иждучі на вечірню. Коло хат ходєт писанчєрі за писанками.

С в і т л и й  т и ж д е н ь  рехуєтци від Великодня до опровїд. 
У В е л и к о д н и й  — ВолочГуни' й а бй:о П о л и в а у н и й  по не -  
д ї у н о к  коло церкви на цвинтари е великий єрмарок из писан
ками. Чєлідь и діуки дают писанки ледіням и мушінем у да
рунку. Гонїр є тому, хто дістау найбїрше писонок. Дают 
и мушіне одни одним писанки.

По деєких селах обливаютци водоу, або волочют одни од
них у воду и за це гніва нима.

У С в і т л и й  в ї у т о р о к  идут тілько одни до одних угост ї 
и на вечірню та дают санки.

П а с к у  на.чінают їсти аж у Вопровїдну неділю, а до того 
чєсу їдє, лиш дору.

Г а з д і ^ с к і  п р и к а з к и :  Треба орати и приорювати гній. 
Сіети овес, садити біб и рану бараболю. Пускати бжьоли, аби 
си облитали и передивитиси ци є доста поживи. Годувати до
бре єгнєта отавоУ и вїусом, аби на Юрія мочі у овец доїти мо
локо. Из стрижінєм овец ни квапитиси, аби віуці из струдени ни 
випукали.

Стрижінє лошєт и застриганє овец. У Жиуний четвер ра
ненько стрижетци молодї річні лошєта-стригуни. Тої днини 
застригают вїуці; пристримают голови и вимня каждій віуци.

Вїу'ці треба застригати у Жиуний четвер досвіта, до схід
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сонця. Ту воуну изпарити, висушити, изчїстрити, изпрєсти и ві- 
плести до схід сонця баюр—вучкур. Вїтак ек болєт вилиці голоу, 
або шия, то тим баюром добре перевязати и відразу помогав.

Тот вучкур старший вї^чєр носит на голим тілі, по мірі, 
почерез него пускає віуцї из кошєри на пашу. 6к перейде літо- 
више, він тот вочкур изноу1 завєже у ґудз собі на голе тіло, то 
и одна ві^ця, ему нікуда ни урветци. Ціле мішіне овец держитци 
купи, єк руно воуни.

Знаминанє єгнєту Жиуний четвєрь.
Досвіта — у Жиуний чєтверь, єк лише першя птаха у лісі 

заспіває—треба позначіти ножицями єгнєтам вуха. Витєті но
жицями — пишіки єгнєчьих вух, треба зібрати усі до купи и за
копати у лісі в муряховину, аби си вїуці ніколи у ґазд ни зво
дили и так си котили-плодили,єк си низводє и шороку плодятци 
муряхьи.

Закопуване полодника и миски у муряховину на Благовішінє
Досвіта на Благовішінє чередінниці закопуют полодник від 

сметани и миску від молока. Зберают манну від муряхіу — че- 
редіннкі, а на Юрія вибирают то йз муряховини и закопуют 
серед полонинцкого плаю. Єк идет маржина у полонини то котра 
перезтупит тот полодник и миску то вже є изчередована на ціле 
літо. По полонинцкім ході чередінничя то заберає собі ид хаті 
и ни може дати ради сметані и молокови. Водно колотит масла
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Т Р А В Е Н Ь

По голоуних рокових сетках т.є по Різдві, по Велицідни и по 
Сєтїй неділи три дни камінь горит у земни, тимунь нічью ни 
можна робити на дворі.

Тиждень по Велицідни и тиждень по Сетий неділи ни 
можна ані шити, ані прести, аби поганка маржину ни поганила, 
тай аби си вї^ці на дурленицу ни крутили.

У Св і т л и й  ч е т в е р  ни можна нічьо робити у городі през 
фортуну—бурю, аби городи ни вуїла.

У Світлий чєтверь ни робєт, бо то ермаркове сето. Хто 
на него робит то має шкоду між маржиноу призначено^ 
на єрмарок.

П р о в о д и :  У тиждень від Великодня припадают Проводи, 
а цілий тиждень від неділі опровїдної зветци „опровїдний" 
„Провідна неділя" проводит усі сєта у року". Великодну паску 
почінают їсти в опровідну неділю по-Службі божій. Провідного 
тижня ни можна сієти лен и колопні, бо з тої родини мусіу би 
хтос умерти и полотно з того лену и колопень було би ему на 
сорочьку до смерти, по через ту роботу.

Опровїдної неділі робєт опроводи на гробах нибїшшікіу.
Опровїдного понедіуника, добре ловити и проводити молоді 

лошєта. Уни будут дуже скорі, мутци добре вести у руках, 
тай добре тєгнутй у теглі.

Опровїдний четвер припадає у тиждень по Світлим чєтвер- 
зі и през то саме ни можна на него робити.

Р а х м а н ц к и й  Ве л и к д е н ь  припадає у чєтири мірні тижні, 
від Жирної середи, — у середу.

Бувало на Рахманцкий були у пїдгірских місточьках ве
ликі рокові єрмарки. — „Єрмарок у Рахманцкий", головно на 
вї^ці буу послідний вісний єрмарок.

Рахманцкий Великдень, бувало дуже твердо- усі горєне 
дєржєли. Тої днини ніхто нічьо ни робиУ, бо казали шо єк би 
тої днини — „шо роби у  на земни, то вїтак земля, сім рокиу би 
нічьо ни родила — банувалаби".

Про Рахманіу й Рахманцкий Великдень говорет люде усі- 
ляко, наведу тут оден из тих переказі^:

„Делеко вїцїу, на схід сонця, за синими морями є гори 
и великі скали, обточені зі всіх бокіу голубими водами-морями, 
шо ніхто там си ни может дістати, добути, навіть и птаха туда 
ни долетит".
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„На тій земни осілоси дванаціть людий Рахманіу и ину 
там покутуют за нас усіх грішних, аби уретувати світ від — 
зла и біди. Уни жиют сами єк мерці. Жінок у них нима. Уни 
говїют цілий рік, а скоромнєтци лиш раз на рік. Уни навіть ни 
знают коли у нас припадає Великдень. Але єк є у нас Велик
день и хтос верже на воду шкаралушу из єйця и та шкаралушя 
там заплиє, — до тих людий Рахманіу, — за піучверта тижня» 
то вни виде шо є на світі Великдень, шо воскресла правда на світі, 
єку уни хоте, шоби була изкрізь, — дуже тому си радуют 
и тої днини робєт у себе Великдень и дванаціть їх ділитци 
одним їйцєм. Тілько є їх скороми. Єк би такі були на світі 
усі люде злагідні и ширі, ни зависливі, єк тоти Рахмани, шоби 
си могло їх дванаціть одним їйцєм поділити рїуно и були тим 
задоволнені, насичені — тогди би усі люде стали Рахманами. 
На світі би буУ оден для всіх Великдень и одна прауда запа- 
нувалаби на земни. Бууби гаразд и достаток — єк би буу 
Рахманцкий Великдень оден для усіх — и одна прауда на світі."

С в є т о  Юрі я ,  припадає, від коли світ — на трахни. 6.5; 
у мірних сімнаціть неділь від Різдва ушо Різдво у то Юрія.

Юрія, то у горен велике сєто весни.
Юрій вїдберає, від Николая „зимні" ключі и замикає їх 

у свою бодню. Из свої тобіуки, витєгає від весни ключі. Роз
микає ними браму и випускає на світ Весну. Напоунєютци гори, 
долини и полонини манноу, а земня наберає сили до урожі.

Перед Юрієм, у вечьир ґазди и ґаздіускі діти на 
усіх кичьирах палєт вогні. Бурєт ватри. Перескакуют по че
рез ватру. Ловєтци за руки у круглєк и танцуют за сонцем,— 
зїстрічєют Юрія икий до гуцуліу на білим кони идет, и за со- 
боу ведет у гори — гожу, молоду, ситу, богату и космату 
зелену Весну.

На воротах своїх осидкіу вїтают Юрія кицками земні, 
закитичєними зеленими галузками. Кладут їх на стоупи воріт 
від ґраждий и загороций. Наколи досвіта на „Юрія", зайграє 
Юрій у свої злотні веснєні роги, здоймают — гуцули — из 
стін тримбіти и у ні ему весело вїдповідают.

Голос тримбіт по селах, вітає Юрія аж до ходу полонин- 
ского. А на полонинах від міри до розлучєня.

Перед Юрієм у вечьир кладут дійниці и відра из водоу, 
на дахи колешень, аби у ні по через ніч нападала манна-роса. 
Перед сходом сонця рано на Юрія бризкают тоу водоу из 
дійниц корови, а звідер віуці примовєючі.
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„Икий гість, такий колаче!------------
Абесте тілько дали молока —
Кілько води ріка.
Єк у головицях на весні прибуває води —
Так и ти маржинко прибудь манни из трави".
По цим - зачінают перший раз доїти ві^ці на струнках — 

тю полонинцки.
Від Юрія, зачінаєтци, житє полонинцке.
М а р к і у  Д е н ь  припадає, третої днини по Юрію 8.5
Маркіу день є сєто дуже пригїнчлєве. Хто робит на мар- 

жіу день, может каліцтво попачити. А крім цего нидобре на 
Маркіу день робити през урожу, бо кажут: Єк си робит на
Маркіу день, то куда си Марко подивит туда голод 
стає на світї".

Ив а н а  Д о в г о г о  припадає 21.5 На Ивана Довгого добре 
огірки садити — ростут до^гі:

Ни к о л и н и  о б с і у к и  22.5. Усі люде сєткуют, бо то того 
чєсу треба закінчєти весну. А по закінчєню весни можна при- 
почіти. Николини обсіуки сєткуют, аби звірь маржину ни била, 
бо Никола то сєтий від звіри.

Д е в є т и й  ч е т в е р  припадає с. р. 30.5. У деєких селах— 
вїджиуного четверга ни перут ні у водин четвер через дєветь 
чєтверьгїу, аби буря ни била городи.

Ґ а з д і ^ с к і  ради:  До Юрія, треба скінчети стриженє овец 
Від Юрія випускати єгнєта на пашу, аби си учіли пасти. 
..Познаминати вїуці и єгнєта й почістити вівцям папірки.

67



ЧЕРВЕНЬ- ГНИЛЕНЬ
К о н с т а н т и н а  и Є л єн и: сєто церковне, робити можна, 

С п а с а  припадає 6.6 урочисте сєто.
З е л е н і  с є т а :  Дня 15.6 припадає дідіуна субота. Люде, бо- 

гатші дают бідним за простибїх тої днини їсти у себе по ха
тах. Чьилідь печє кукуци и несе до церкви. У церкві по 
опроводї роздают бідним за „простибїх" кукуци. Дідіуну субо
ту по деиких селах сєткуют.

Дня 16.6 припадає Сєта зелена неділя. Люде, дуже 
радуютци Зеленим сетам, бо тогди цілий світ укриваетци зе- 
ленеу. Перед Зеленоу неділеу, у суботу уберают хати 
и церкви, та хрести при дорогах „хобзоу" вільхами, и євірєли, 
усі городи затикают галузей из євора, або вільшини, аби ни 
биу град городнину.

Дня 17.6 припадає Зелений понедіунок. Єк Зелений поне- 
дніунок, так и Сєта неділя, є дуже великими урочєстими сет
ками. Газдині мают хати і білет, ек перед великим храмом. 
Стараютци на Зелені сєта изправити собі шош нового из 
убраня. По деиких порафіях вїдбуваютци великі храми. У Зе
лені сєта так, єк у Риздвєні и Великодні три дни зем- 
ня горит, длєтого ни можна нічьо робити и у Зелений вїуторок.

Дня 18.6 припадає З е л е н и й  в ї у т о р о к .  Це дуже пригїн- 
чливе сєто, его усі старі люде сєткували.

З е л е н и й  ч е т в е р  припадає 20.6. Так єк по Велицідни и по 
Проводах так и по Зелиних сетах, сєткуют „Зелений четвер", 
аби фортуна ни била городи, и єк би шо робиу у городі того 
четверга, то городинна би усхла. У Зелений чєтверь мичют 
и бют на полях: папороть, хобзу и бодєтє, та „вовк" — це най
ліпша днина, на їх, нишінє. Єк так кілька рокіу изро- 
бшги, то гет ци издінут из поля, ці пусті бурєни.

Р о з ї й г р и  сего року припадают 24.6 а заужде у тиждень по- 
Зеленому чєтвергови. Від Розійгріу зачінаєтци говінє Петрїука.

На Розійгри ни можна спати мушінем на дворі, аби ни 
ухопили няуки.

На Розійгри няуки вїдбувают свої зузи-танці из музиками— 
розїграютци.

У кого є діти збігленєта, то ни можна на Розійгри робити,, 
а єк си робит то у пулудне треба присісти роботу — усі сі- 
дают на земню и пара хвилин моучьки сидєт, а вітак устают' 
и дальше робєт.
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Кажут, шо на Розійгри ни можна робити аби — буря 
городами ни играла.

На Розійгри и звір усєко розїйграєтци, — то най Бох бо
рони, єк би у тот чєс між ні упау чьоловік — роздерлиби. Хто 
робит на Розійгри у того лакома звір маржину бити. —

О н у ф р е я  припадає 25.6 кождого року. До Онуфрея зазуля 
голосно кує. Від Онуфрея до Ивана зазуля затвердає и лиш 
по трішьки кує, а від Ивана цілком твердне —• перестає ковати.

Кажут — „від Онуфрея до Ивана стоїт днина на порі — 
ні прибуває, ні менчєє", але то нипра^да, бо сонце так доуго 
ни может заходити на одно місце. Дни на нистоїт на порі ані 
одної години. Сонце шо дня на инсим місци заходит. Кождий 
це упонтрує, ЄК ЛИШ Х0Ч6Т.

По воду. 5.
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БІЛЕНЬ-БІДЗЕНЬ

„ Д е с є т а  п є т н и ц я "  сего року припадає 5.7. Десєту 
пєтницу ни одни разуют и у ню нічьо ни робєт. Вона рехуєтци 
від Великодної.

У Десєту пєтницу Матір Божя мала за своїм сином вели
кий тусок. Сім боліу їй гокукало тої днини, аж єк уна заркла 
си на пєтницу десєту, шо мет її разувати и сєткувати, тогди 
їй попустило. Лекше стало на серци.

Десєта пвтниця — то громове сєто, єк си роби у то сєто, 
то может грім будинки изпалити.

Ив а на  заужде припадає 7.7 є то велике урочєсте сєто 
и то рокове.

Дниноу перед Иваном затикают городи так, єк у Зелені 
сєта зеленеу, аби град ни тіуж. И хати затичюют, аби грїм ни 
убиу. На Ивана идут в Чьорногори брати усе кі зіля. Старі люде 
знали докладно, ике зілє до чього служит, ику мает силу и єк 
си називає. Из теперішних людий мало хто це знає. Кожде 
зілє має силу, єк его изибрати до Ивана. Найбірше берут зілє 
днем перед Иваном.

У ночі из Ивана на Ивана Купала идут сокотити, єк папо
роть цвите. Папороть цвите у самі опїуночі, єк оком кліпнути 
так уна футко вїдцвите. Треба си добре маштерєти, аби тот 
цвіт уздріти, а шє гірше звихати си, аби єго урвати. Папороти- 
ного цвіту сокотєт Арідникови служ, єк око у голові. Хтоби 
цес цвіт урвау, то усу би мудрість знау — але почерез злі 
духи гляби цего допасти.

Ив а н а  К у п а л а  на другий день по Йвані 8.7.
На Ивана Купала идут до -схід сонця голі и купаютци 

у росі. Лягают на горбі и качєютци валом по росєній 
траві у долини. Аби ика була висипка на тілі, то пропадає.

На Ивана и Ивана Купала люде мают богато ворожок 
и усеких вірувань, на икі тут ни ма місця до описїу.

і1

П е т р а  урочєсте сєто припадає 12.7.
Петра є изєзане обрєдами и вїруванями из Иваном Купа

лом, про це свідчіт отця співанка.
„На Ивана зїлє брала,
На Петра си мила,
А по Петріх удві неділі 
Весілє робила".
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Петра сеткуют дуже урочєсто. То богацке сєто, бо 
дні великі, маєтци коли робітник и слуга у богаче наробити. 
Бідні любєт великі ночі, а малі дні, бо тогди бїрше си спит, 
а менче си робит. Це богачі ни навидє. Приповідки кажут:

„Ни за^жде Петра у середу".
„Ни водно Петра у водну днину".
„Єк си женит бідний на Петра, то нічь мала".
„Єму пішло из Петрового дня".
„Днини є лиш до Петра, а по Петріх, то днини лиш 

жменя. Лише зорєло, тай уже вечер".
До Юрія, то Петро держит ключі від земні, а по „Юрію" 

бере ключі Юрій и тогди є весна, а єк озме изноу ключі Петро, 
то тогди є осінь.

П е т р о - П а в л а  13.7 припадає другий день по Петріх.
Другої днини по Петрі ни можна нічьо робити, бо камінь 

у земни на дваначіть латрїу заглібоко горит.
Ч е с н о ї  Р и з и  припадає 15.7. Є то дуже варке и пригін- 

чливе сето. Єк си робит на него, то может грім вбити.
П р о к і п є  21.7, Г а в р и ї л а  26.7, К у р и к а 28.7 и Ма р и н и  

30.7 е це усе громові сетки. Богато людий їх сєткує, аби грім 
ни убиу ци маржину, ци самого хрестєнина або, аби ни спалї^ 
хати и аби фортуна ни била городи.

Ґ а з д і у с к і  ради:
Найліпше брати бриндзу з полонин до Петра. Барани 

богаї перед Илями треба відлучєти від овец, аби ни валували 
ві^ці. Котрі барани на зрізг ци до продажі, то треба зачінати 
їх годувати до лою — давати їм добру и свіжу пашу.

До Петра проробєти траву лише на отаву, а по Петріх 
треба си брати до кішні трави. Скошене сіно у цвіту є доброу 
поживоу для маржини.

До Илі добре ділити бжьли, по Илях це уже ни добре ро
бити — бо уже пізно.

При сінокосах треба уважєти аби сире сіно ни метати 
у сіна. За^жде ліпше сухе-зелене сіно для маржини, ек сире 
изплїснівіле й стухле.

Через свої кооперативи треба гуртом продавати афини 
и самому учіти си з них виробєти добрі напитки. Треба вико
ристовувати урожу малин, бо це дав розумним людем 
добрий дохід.
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КОПЕНЬ-ИЛЕВИЙ

М о к р и н и  припадає 1/8. Єк на Мокрини йде дожь, то 
буде мокра—вогка осінь. На Мокрини можна усе робити.

И л ї 2/8. У трі тижні по Петріх приходит Илї — громове 
сєто. Илей орудует громами. Илї варке сєто, єк си робит то 
может убити грім.

У Илї зачинаютци сінокоси. Богачня робит толоки на трави. 
Да^но Гуцули ишли на Илї у Рус Молдовицу на Буковину — на 
косовицу. У Рус Молдавици на Илї були великі храми, на тот 
храм приходили наші косарі и їх розбірали богачі по між себе 
на косовицу—кошти фалчі.

Ан н и  С т е н н о ї  7/8, Б о р и с  а—Г л і б а 6/8, П а н т е л і я 
9/8 то шє громові сетки. Єк си у ні робит, то варко грому і ту- 
ьі. Але ек є пологи, то люде тєвают поліг, навіть толоки робєт 
на кішню.

Ма к о в і я  14/8 робєт усу роботу. На Маковія зачінаєтци 
Богородичне говінє. На Маковія добре сечено^ водоу бризкати 
городи, то пропадає „осотій".

На П а н т е л і я  не робєт через вогонь, аби будинки ни го
ріли. Від Пантелія усе зачинає паліти—пристигати— половіти.

П р и о б р а ж е н і є  19/8 велике урочєсте сєто.
Так, єк до Ивана Купала ни можна си купати у ріці, так 

до Преображенія ни можна їсти садовину—овочі. Почерез умерлі 
діти. Єк піп посети садовину у церкві, дают її за померших 
душі и зачінают їсти.

Приображеніє це перше сіткарске сєто у року. Усі сіткарі 
его разуют, аби си їм сколосило. Єк би на це сєто убиу стрі- 
лец звірину, то сім рокіу ни будетци єму вести стрілецтво. Тог- 
ди муситци и він пострілити.

У цес день ни можна давати ватри из хати бо будет мар- 
жина шкідна, тай можетци хєбувати у молоці.

П е р ш а  Б о г о р о д и ц я  28/8 урочєсте велике сєто.
Стрільпі, на Богородицу рвут мак и ховают. Вїтак єк ро

бєт сильця на орєбки, то наоколо силься обчипают тим маком 
земню, тогди мусит упасти орєбка у сильце.

Л ук о т в о р е н н о г о  29/8 другої днини по Вогородици. Це 
мале сєтце, гірєне робєт толоки на сінокоси цеї днини. Кажут 
шо то буУ чьоловік икий учіниу си без рук и них, але жиУ 
и образи малювау'.
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ПРОСИНЕЦЬ-ПРОСИМЕЦЬ

„Г о л о в о с і к и” 11/9 є найбїрше стрілецке сето у року. Усі 
стрільці у тот день постет, и чістєт свій стрілецкий стрій, та идут 
на польоване.

Головосіки говіют усі люде и ни лакоми на Головосіки ро
бити, бо то пригїнчливе сето. На—Головосіки—ни-можна їсти 
и рвати усе то, шо має голву: капусту, мак, оріхи и т. п. Єк шо 
си урве на Головосіки, таке, шо має голву, то з кождої горо
дини почюри кроу.

„ П о є с к а  В о г о р о д и ч н о г о “ 13/9 сетце ни величьке усе 
би робиу, лиш ни шиуби и ни преуби .

С е м е н а  С т о у п н и к а  14/9 сето церкоуне, дауний—ста- 
ровіцкий Новий Рік, из ним извезано богато ворожень и вірувань 
про поголу на цілий рік. Семена Столпника звут, так само днем 
Бабского Літа, кажут: ике Бабске Літо, така буде осінь того року.

М і х а й л о в о  Ч ю д о  19/9. Пригінчливе сето. Хто на него 
робит, то може си з ним стати икес чюдо-причька. Тимунь мало 
хто робит на Міхайлово Чюдо, бо рідко си кому пропікає.

Д р у г а  Б о г о р о д и ц я  21/9 урочєсте сето. До другої Бо
городиці уся маржина изходи из полонин. По Богородици поло
нини порожніют и смутніют, села веселіют бо є у них маржина.

З д в и ж і н є 27/9 учочесте велике сєто рокове.
На здвижіне говіют. На здижінє уся диханія ховаєтци на 

зиму у землю, а на Благовішінє вилізає. Земня ни приймає лиш 
тоту гадину, шо укусит чьоловіка. Уна у зимі здихає из сту- 
дени на земни.

Від здвижіня зачінают відлітати гуси и инчі птахи у теплі 
краї. Єк летєт гуси то в осени за штири неділі зима, а на ве
сні, весна.

Дауно, по Здвижіню розходилиси опришки на зїмі^лю, а на 
весні, на Юрія избералиси, на умоувлених—у восени місцях. Єк 
си розлучєли на Здвижіне, то зберали си разом на високих кьи- 
чєрам там стріляли з пістолет— шо аж дим верхьи укривау, а ви- 
так здвигали си розходити кождий'у свою: на зиї$лпю. Єк си из- 
сходили на Юрія до купи, то так само набувалиси и рушєли ве
ликим товариством на розбій.

Третої днини по Здвижіню Осафата, того шо его Осафатова 
долина, на икій будет Страшний суд. Тої днини нічьо ни робят, 
аби си мочі видіти на Осафатовій долині, єк будет страшний Суд.
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Ж О У T E H b

осінні сєтця:
Ф о к и  5/10, Ив а н а  Б о г о с л о в а  9/10, Т о м е я  19/10Т 

© к о в е я  22/10 ни шиуби, ни прєуби а решта усу работу робиу- 
би. Кажут шо на Фоки ни можна робити през вогонь.

П о к р о в и  14/10. БТршим осінним сєтом є Покрова уна 
покриває усу вісну, літну и осінну роботу. На Покрови повинна 
бути уся городина из городїу зібрана. Хто ни вібере барабулї 
из за доброї години до Покріу, то дерет вїтак її по Покрові из 
ватроу з під „зими,,. Покрова лакома покривати земню зимоу'. 
У горах— чьисом—зачинаєтци зима від Покрїу.

„Казала Покрова, шо кто ни буде на Покрови робити, того 
уна загорнет своїм покривалом до раю, а хто мет робити, то 
підет до пекла”.

„На Покрови досвіта, до схід сонця праведного у матерїм 
віці діуки, так си молєт:

„Сєта Покровочко!
Покрий мою голівочку,
Ци у рамат, ци у унучю
Лиш най си дїукоу ни мучю.“
Усім покриткам шо си зведут діуками покриває голови сєта 

Покрова фустко.у, так єк жідїуці, а заділі відданої чєліди сєта По
крова вїпросила у Бога біле покривало на голоу — перемітку. — 
Тимунь зведеницям ни можна си николи завивати у перемітку, 
бо перемитка є знаком відданиці а фустка знаком зведениці. 
До нидауна у горах віддана чєлідь, до церкви би була ни пішла 
инак завіта єк у перемітці. А до войни, деєкі попи, булиби ни 
сповідали вїданницу у фустці, бо кричєли шо так ходє завитї 
лиш жидїужи и зведениці. Ш е май даунішше то уся чєлідь від
дана ходила завита у перемітках и заусіди, ни лиш про люде.— 
А тепер, то усі ходет у фустках и ни пізнати котре відданиця, 
а котре звецениця. Світ си перевертає ид горі дном — ветєт 
покритки.

Перш.  П є т н о ч ь к и  27/10 сєткуют прёз „змерзлєка” , аби 
єго ни було між маржинкоу. Хто слабуєт, або у кого ни ведутци 
діти—умерают— „то за їх житє“ и „здороує", „зарікаютци” на 
Пєтночки нічьо ни робити и кождого року робєт все де у хатї 
храми.
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Так само зарикаютци по через це саме на Федора пер
шого тижня заговГуше Великого говіня у суботу, на Юрія, на 
Ивана Купала, на Петра, на Богородицу, на Покрову, на Николи 
зимни и на Василія.

На Лу к и  31/10 добре садити чьиснок. „Лука то дуже 
файний родитци и ніколи ни зводитци.

Поворот з полонин

75



П А Д О Л И С Т

Д м и т р і я  8/11 урочисте сєто. Дмитро держит КЛЮЧІ ВІД 
осени. Він замикає осінь, а розмикає зиму. Від Дмитрія зачинают 
давати маржині сіна у гал.

Д р у г і  П з т н о ч ь к и  10/11 сєткуют так само єк и перші 
пєтночьки.

К о з н є н а  14/11 („Безмерзника") сєто бувало ермакове. Га
зди, бувало на цес роковий єрмарок спродували маржину, єк 
виділи шо мают за богато ше на зимїулю, а оман сіна.

На Козмєна не робєт през змерзлєка. 6к си робит на 
Кознєна, то у зимі шош мусит измерзнути из маржини, або и сам 
чьоловік,—відморозит собі руки ци ноги.

На Кознєна єк хто мочіт руки у ріці, ци потоці — то цілу 
зиму может хооити без рукавиц, не брдетци єго ловити студінь 
и він собі руки ни відморозит.

М іх ай л а 21/11 головне урочєсте— рокове сєто.
„Від Міхайла уже зима файна". Міхайла шєнуют и сєт

куют, бо на Страшним судї він будет на своїй вазі усіх людей 
важити.

На И в а н а  З л о т о в у с т о г о  26/11, Пилипа 27/11 и Матея 
29/11 можна усе робити лиш ни шиуби и ни пряуди, то усе цер
ковні сєтця—ни дуже пригїнчливі. Від Пилипа зачінаєтци пили- 
півка—говінє.

Г а з  ді у ск і ради:
Из за доброї години, треба обварувати на зиму яулиї у па

сіці и лередивитиси ци є доста поживи бжьолаж на зиму.
Доки ни завалє „зими" добре налагодити дроу до вїжні у зимі. 

Нарубати кіля и кориня — поколоти на плоти — оби мож у зимі 
повозити на своє місце.

Віуцям добре давати нічліги у єсла У хлівах, аби їх добре 
заосенувати и ни заморити. Не пускати вїуці на глодауку, єк 
падут морози, бо то дуже щкодит віуцям.

У садах, молоді дереуця попідбілювати з домішкоу жоучю 
и крови, то ни будут гризти заїці.

Усій маржині треба давати з осени—зими добре сіно и по
достатком, аби си вона добре заосенувала и зазимувала. Усі 
хліви и стайні треба добре обіткаити, аби ни було провіїу бо 
це шкідливе для маржини, а в теплых хлівах и стайнях ни буде 
„змерзлякіу" між маржиноу.
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ГРУДЕНЬ

У в е д е н і є  4/12 є дуже голоуним и великим роковим се
том у горен.

У вечьир перед Уведенієм усі примїуники, почінауники, че- 
редінниці и чінатарки зачінают свої діла робити и то їм цілий 
рік идет добре. Уся примїука, чередоване и чірі від Уведеній за- 
чінаютци. То їх Новий Рік.

Котрі ді^ки хотєт знати икий буде їх книзь, богатий ци бід
ний, файний ци кривий охабленний — то идут перед Уведенієм 
у вечьир, из пізна рехувати кілє у плоту, -уни рехуют голі из 
за^єзанижи очіма. Девєтий кїу перевєзуют ниткоу и рано ди- 
вєтци, икий кіу' трафили, такий буде книзь а на Андрея сіют 
колопні.

Усі ґаздині и ґазди у вечьир перед Уведенієм берут свинєка 
та тоуцут разом из вуглем, печіноу и чєсником, витак тим ма- 
стєт корови на перехрестью, мижи рогами и на вимню, тогди ні 
одна відьма, ані чередінник ни может изчередувати манну и ві
добрати молоко у короу. Так робєт почерез цалий рік під го
ловні сєта: на Благовішінє, Юрія и Ивана Купала.

„На Уведеніє сідаєт відьма на кочергу и идет вїцберати 
манну у короу.

Раненько на Уведениє діуки, икі си хочют віддати у тим ро
ці—до року, ждут на попа коло церкоуних дверий (при входї). 
Єк йде піп у церкву, уни идут за ним пошепки приумо^єючі 
и его легонько за убране шіпаючі:

„Єк мне сегодне уводиш у церькву дїукоу, так абес мнє 
від сегодне до року увів вінчєноу жїнкоу. Амінь."

К а т е р и н и  Мучі н . иці  7/12 маленьке сєтце^ни’можна лиш 
шити и прєсти, аби маржину ґала ни кусала, тай аби си віуці 
ни крутили.

А н д р е я  13/12. Це вже бірше сєто.
Перед Андреем у вечер избераютци гуртати діуки і идут 

у дриворуби, там розболікаютци и голісіют колопні примоуєючі 
пошепки свої примїуки, а вїтак шкородєт моршіньми своїх соро- 
чьєк. Єк посіют колопні, лізут на пліт и трєсут кілє. Єк по
трясе гола дїука кілем наслухає відкіу учює перший розголос 
вїтїу—из того боку прийдет її доля —сужений книзь. А кажут 
„хто сужений—то ни розгужений, ходь най буде пишний, ходь 
охаблений, ходь богатий, ци бідний.

В а р в а р и  17/12, а Сави 18/12 припадают шороку.
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Це сетки чілідинскі на ні ни прядут ни шиют, аби їм гос
тей руки ни тєг через цілий рік. Мушіни си сміют аз чєліди 
и кажут шо уни —„савєт и варварєт, майже у кожне сєтце— 
коби лиш ике си трафило на тижни, бо челідь прото фіґлява— 
хтож від неї ліпше уміє крутити? Ніхто у світї!“

Зимні  Ни к о л и  припадают 19/12 це голоунє рокове сєто 
від звірака и взагалі до маржини має велику силу, почерез то гу
цули дуже сербуют и вельбет сетого Николая.

Николай держит у своій руці ключі від зими, дикої звірини 
и людскої маржини. Він єк изхочєт то замкне своїм ключєм 
звіракови хауки від людскої маржини. Ни страшно звірака між 
маржиноу без волі сетого Николая ходь би и стау воук ци мед- 
відь між маржиноу то її ни рушит без розказу Николая".

А н н и н о  З а ч е т е  22/12 урочисте сєто, на него люде нічью 
ни ворожет бо то нидауне нове сєто. Тогди найбїрша нічь, а 
найменчя днина.

П е р е д  Р ї з д є н и м и  с є т к а м и  у селах є великій рух. 
Усі купуют, шо треба на сетки и кождий си измогає по задь сво
го закику, аби їх файно відправити „бо то сетки раз у рік припа
дают и хто є у бутинах, то на ці сєта изходи ид хатї, аби 
разом у воросі иззісти сету вечерю и заколедувати „Гей дай 
Боже, шо в поли урожай и всім по столу, шо в цим дому, на мно- 
голіт, шесте и здорове".
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Сторожі чотирох пір року.

Ключі вїд усіх штирьох пїр року держет у своіх руках 
штири голоцені рокові сетці; від весни сет. Юрій, від літа сет. 
Петро, від осени сет. Дмитрій, а від зими сет. Николай.

Сет. Дмитро замикає при кінци осени тепло й віддає ключі 
сет. Никоді. Тогди сет. Никола бере ключі в руки й випускає 
на світ студінь — зиму.

Никола орудує зимоу 
И усеу звіриноу...

Коло злотого стола 
Сидит Никола.
Сет. Никола сидит 
Гадку гадает
Из стіни срібні роги здоймает —•
Тогди біліют гори — долини.
У срібні роги, ек він зайграе,
Вода си бледжїт, світ замерзає.

Світ из студени цеконіс. Перемерзают поточіни, потоки, 
річьки и ріки. Стают на водах ледові переходи — мости.

Сет. Николай ни лиш мает ключі від зими. Він під свойоу 
рукой держит и весну тай веде її, шоби разом из ключами від 
весни передати сет. Юріеву.

Николай идет, тай весну ведет,
Він весну ведет, а зиму женет.
Він весну ведет крутим колачєм,
А зимку женет ясненьким мечем 
Ясненьки мечем — теплим вітриком.
Теплим вітриком, дрібним дожіком.

На саме Благовіщене (7.IV), сет. Никола замикає зиму 
й передає ключі весни у руки сет. Юрі. Сет. Юра бере ключі 
і розмикает весну. Розмикает веснену ґражду. Из стіни здойма
ет свій злотний ріг, та єк прикладе до губий — та єк затрубит, 
то відразу зазеленіютци гори — долини. А ек на самого „Юрія", 
сет. Юрій зайграе у злотну тримбіту, то зазиленіют відразу 
й полониии.

Сет. Юрій из весненої ґражди випускає из за далеких мо- 
рий, високих скал, свої буйні веснені — то теплі, то студені —
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вітри — икіс филі вітрові, чесом ек окріп теплі, а чесом ек лід 
студені. Сет. Юрій теплим дрібним дожіком топит „зиму”, а буй
ним вітриком сушит земню. Тогди ек сонне видіне, ек би на 
вороним кони прилітає гожя, молода весна.

У високій полонині — буйний вітер віє,
Ика весна веселенька — всеси зеленіє.

На Ивана Купала сет. Юрій передає ключі від літа сет- 
Петрови. Тогди „каже Петро, шо буде тепло”. Від Петра до 
„Илі“ сет. Илей убераєтци у силу. Громи дістают міць ігримнє 
так, шо аж земня дрижит.

На Головосіки (11.IX) сет. Петро передає ключі від осени 
сєт. Дмитрови. Дмитро випускає на світ холод, зачінає попуска
ти приморозками, а тогди „каже Покрова, що бріхня Петрова".

На „Дмитрія” (8.ХІ) передає сєт. Дмитро ключі вїд зими 
сєт. Николі. Сєт. Николай, ек потрєсе свойоУ сідсгу бородоу, то 
відразу посідают усі ліси і дахє на хатах, а цілий світ побі
ліє, єк полотно.

У 1935 РОЦІ ПАНУЄ ПЛАНЕТА МЕРКУР.

Узагалі роки Меркура бувают сухі й студені, а почерез 
тото й ни дуже урожайні.

В е с н а  у році Меркура повинна бути из разу тепла, але 
березень-цвітень від половини и цілий травень бувают студені.

Лі т о  у році Меркура є звичєйно слотаве и по через тото 
ни є добре для паші и сіна.

О с і н ь  из початку слотєна й студена, але вїд половиці 
жоутня-падолиста погідна аж до Пилипїуки.

Зи ма  остро держит до січника-лютня, так ворожат учєні 
люде, а єк будет- виглядати погода у  1935 році, то хто того 
діждет и на це поуважит, то мет знати ци чьо прауда ци ні.
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Шо то є Польша?
Всеко на таке запитане можна відповісти. Польша—то край 

замкнений відомими границями, із своїми містами і селами, по
лями, лісами і горами, ріками, озерами і морем.

Польша — то держава, шо нікому окрім своєї влади не 
пїдлєгає, шо редит си своїм правом, шо її боронит своє власне 
військо.

Польша — то народи, всі громадяни нашої держави, котрі 
говоре подїбними^мовами і почувают си до спільної держави.

Відчуваємо в собі докладно без віяснень, шо то є Польша 
і здаєт си нам, шо так добре тото все розуміємо, шо ни треба 
аби нам хто про цесе повістував. А однак таки добре буде 
над цим роздумати, бо тогди й ми цесе ліпше порозуміємо тай 
другим зможемо поповістувати.

Польша повстала ані сегодне ані вчера, але оперед богато 
сотками років і тому, шоби добре зрозуміти чому е вона така 
а ни иньча—треба знати її минувшину (історию).

Поляки є частев словянського племени. До того самого 
словянського племени належє ше: Москалі, Україньці, Гуцули, Бі- 
лорусини, Болгари, Югославяни (Сербы, Хорвати, Словіньці і Чор
ногорці) Чехи, Словаки і Лужичане.

Польшев правили давно королі з роду Песта. Тогди вона 
обіймала споріднені племена а границі її сєгали на захід меньче 
більше так як є сегодне.

За королів вібираних на соймах, розширила Польша свої гра
ниці ше на полудневий схід. Розвій її задержели розбори в другій 
половині XVIII столітя і від тогди через півтора сотки літ була 
в ниволи. — Волю і свободу дістала Польша назад по світовій 
війні за наших чєсів.

Протєгом своєї історії Польша мусіла воювати з Німцями, 
котрі пхали си на схід тай забирали словянські землі, а потому 
воювала з Татарами, Турками, Москалями тай Шведами. Ш еза 
нашої памяти в 1920 році провадила Польша послідну велику 
войну з московськими большевиками. Знаємо, шо й Німці робє 
собі право до наших західних земель, з котрих по войні мусіли 
си забрати. *)

*) Ягайло литовський князь оженив си з польское королевов Ядвіґов 
і став польскім королем а його наслідники, шо були королями називали си 
Ягайлони.
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Це все мае кємувати тот хто хочет розуміти чому Польша 
має тоти границі, які сегодне і чому в Польщі окрім народу, 
шо говоре дома по полськи є ше й такі, шо говоре по українски, 
гуцульски, білоруски, литовски, тай т о  німецки. Це тому шо 
протегом століть в склад нашої держави входили чєс від чесу 
всякі народи головно з Поляками споріднені.

Польша давала їм опіку тай боронила їх перед варварскими 
нападами. Частина народів, шо жиют в приграничних краях на
шої держави змішела си з Поляками тай стала ■ по своїй мові 
у своїх почуваннях польскиїми. Треба кємувати, шо на краях 
нашої держави недалеко границь так Поляки як і иньчі народи 
так звані народні меньчости, котрі з Поляками є спільного похо
дження і спільної крови — почувают си дуже добре і можут 
спокійно та без жури і страху жити і працувати, бо бороне їх 
військові відділи К. О. П.

Справа жидівскої меньчости інакше ,зачела си. Зі справов 
походження народностей є безпосередно звєзані справи віри. 
Більша честь народу польского визнає релігію римо-католицьку 
в так званім латинським обрєді. Українці є греко-католики або 
так звані уніяти і є також православні. На західних пограничах ма
ємо певне число евангеликів навіть межи тамошнім польским на
селением (як в цєшиньскім і дзялдовскім). Жиди визнают М ойсе

еву релігію. В нашій державі є також магометани і караїми. — 
Належит тут підчеркнути, що Польша хоч є переважно католиц- 
ков — нікому віри не накидує і стережет релігійної свободи. 
Так було давно і так є тепер. — Найкрасшим доказом сего твер
дження є церкви і синаґоґі, збудовані коштом і заходом давних 
польских королів і магнатів в многих містах як н. пр. в Жовкві, 
де їх фундували гетьман Станіслав Жулкевскі і король Ян III 
Собєскі.

Польша від давна бо вже від XVI столітя була републикою 
(річпосполитою), то є такоу державоу, шо правив нев не один 
чоловік, але сойм вибираний через нарід. Давно перед разбора
ми ни всі ,мали виборче право, але в порівнаню до инчих держав 
— в Польші державний устрій був дуже демократичний. По ви- 
бореню самостійности — Польша завела в себе устрій народо- 
властя (демократичний), то є такий, шо при виборах до Сойму 
Річипосполитої каждий горожанин мае голос. Всякі привілеї ро
дові і маєткові — знесено, то є шо ніхто не может сказати, шо 
він е граф і тому має більше право чім хлоп.

Розбудова шкільництва провадит си в тот спосіб, шо
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•кожда дітина, • єк лише до науки здібна может учити си 
в найвисших школах тай займати відтак найвисше стано
вище (рангу).

На чолі Річипосполитої Полської стоїт Президент вибира
ний на протєг чесу 7 літ. Законодатна установа складаєт си з двох 
палат: Сойму і Сенату. Виконавчу владу справує урєд а на 
•його чолі є рада міністрів покликувана президентом Річипоспо- 
литої. — Президента вибирают народні збори, єкі складают си 
з послів тай сенаторів обох законодатних палат.

Висше описаний державний устрі# є забезпечений консти- 
туційов то є основним законом устрою держави. — Закон той 
єк видимо є дуже свобідний і запевнює горожанинови польсько
му много більше свобід чим в иньших державах.

За тото мусит кождий горожанин поносити для держави 
певні тєгарі і сповнєти обовєзки. Мусит ретельно платити по
датки, шоби уряд міг провадити загально-державну господарку, 
мусит бути послушний законам тай приписам, аби не перешко- 
джувати иньчим співгорожанам, мусит сповнювати обовєзок вій- 
скової служби і т. п.

Аби можна лекше нашов великов державов рєдити поділено 
її на воєвідства і повіти. З черги міста мают свій зарєд, 
а села або є самостійними ґмінами або по кілька громад спо
лучено в одну ґміну.

Для полєкші урєдови позволено громадянам самим рі
шати про свої найблизчі пекучі справи. Робить се ґмінна і пові
това самоуправа, котрі про певні місцеві справи самі рішают 
і їх переводе в життє.

Так єк держава мусит зєднати си в нутрі, аби могла довер
шити певних важних діл так і на зовні мусит шукати порозу
мінь з иньчими державами. Польща заключила союзи, договори 
і умови передовсім з Франціев, Румуніев, Чехословаччинов, Ні- 
меччинов, з Союзом Радянских Соцієлістичних Републик (боль
шевиками) і многими иньчими державами в справах торговель
них, промислових і правних. Входит також Польща до Ліґі На
родів (Союза Народів), заложеної по війні, шоби на будуче не 
допустити до війни.

Польща е головно краєм рільничим і господарским, а також 
шосідає значні земельні богацтва і промислові фабрики. — 3 най- 
важнійших: на Горішнім Шлеску і в Домбровскім заглубленю 
„є копальні вугля, а в Галичині е копальні соли і нафти.

Коли екийс край посідає богацтва, єкі є предметом вивозу



і гандлю з заграничними краями — тогди дуже важна для него 
є справа доріг. Одиноков на правду свобіднов дорогов є море, бо 
в повітрі літаками великої вагинедастси повезти, тай був бито 
дуже великий кошт, а зелізницев, єк перевозит си товари через 
чужі заграничні краї — то треба платити від них мито, через 
тото морска дорога є найліпша. Тому зрозумілов річев є чому 
Польша мусит дбати за море тай за приморский край, шо е досту
пом до моря.

Про більше з цих справ буде написане ше в цім календарі 
докладнійше і представлене на малюнках. Ми старали си вия
снити тото, шо в життю Польщі е найважнійше, то є її устрій 
і народи, її богацтво і найбільші потреби. Не заслугує на назву 
горожанина Польскої Держави тот—хто би за цесе все ни знав.

Наша батьківщина тєжким трудом і великов жертвов крови 
повстала з неволі і вірубала собі сегоднішні границі.

Сегодни кипит робота, шоби закріпити границі нашої дер
жави тай-збудувати силу її і могучість. Тогди лиш можемо бу
ти бізівні, шо ніхто тай нічо нашій свободі ни загрозит. До тої 
праці і до того змаганя мусит стати кождий свідомий горожанин, 
шоби всеї жури за будучність нашої держави ни звалювати на 
плечі урєду. Для того ни доста шоби кождий з нас був добрим 
фахівцем, шоби сумлінно тай добре обробєв свою землю тай 
умів добре в бутині бирню корувати, але ше треба брати участь 
в суспільнім житю з тов думков, аби все шо для родини було 
і на користь нашої держави.

Довголітна неволя поділила Польшу між три держави, але 
ни змогла знищити в серці почутя народної єдности. Для того 
в відповідній хвилі змогли ми відбудувати свою державу тай 
оборонити си перед всєкєми напастями. Це е доказом висшости 
нашого народу перед иньчими народами. — Всєкі поверхові ріж- 
ниці, єкі ниволя вітиснула на польским народі вже си затерли 
і тому всі наші люде, шо є за границев на роботах мают від 
нашої держави велику поміч тай допомогу.

Коли вже знаємо, шо то є наша польска держава — то му
симо знати, шо аби для неї користно служити — треба її напе
ред над усе любити. Треба, єк казав великий польский поет 
Виспяньскі: „Дивити си у власне серце бо там є батьківщина 
наша".
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Пан Президент Річипосполитої

Напеуно нима у Польші такого чьоловіка, шоби ни чкф, 
або ни знау про Президента Річипосполитої, професора Игната 
Мосцїцкого. И тото, шо про него кождий шош чюу, ни є нічьо 
лишеного, бо-ж Президент Игнат Мосцїцкі и Маршалок Иосиф 
ГІілсудскі є найбїрще знаними людьми у Польші. Заудєки 
своїм подорожам по Польші і бажаню зїстрічєти си из найниз- 
шими верствами у державі, хлопом ци робітником, в протязі 
сім рокіу свойого урядованя, изближила си Голова Держави до 
серць и змисліу цілого загалу горожан. Прикладом своім Пан 
Президент показау, що правдива великість відзначуєтци про- 
стотоу и доступленем для усіх тих, иких заступає.

Кождий знає, єк Пан Президент виглєдаєт, бо видит Єго 
на образах по усіх держауних урєдах.

Таксамо кождий письменний чюу, або и сам чітау Єго 
сланні наукові пряці, чюу про Єго винаходи, та улїпшеня на 
поли елєктротехнікі, про слауні способи управи ниужиткіу 
и вироби штучних погноїу. Навіть ищє и тепер дуже интере- 
суєтци воєнним промислом, а передоусім прецікаво, та просто 
диуно урухомленим Хожовом, чьому чюдуютци навіть найбїрші 
німецкі анджініри. Та ни про то то будемо говорити.

Хочу пїдзначити тот символічний звязок поміж достойним 
Паном Президентом Річипосполитої, тай другим чоловіком дуже 
великим Її Освободителем. Знано є кождому, шо Президент 
Мосціцкі приєтелює из Маршалком Иосифом Пілсудским від со
рок рокіу. Від першого чєсу їх стрічі и знакомства, лучіло їх 
разом и тєгло до себе блиске споріднена поглєдіу и бажань. 
Вєзала їх разом спіуна ідея. Пан Президент видит в Достойному 
Пану Маршалкови Пілсудскому найбїршу індивідуальність сєго- 
днішної Польші, задиулену у великість и силу—потугу Польші. 
То то їх приєтельованє, то ни є тілько побратимство двох ве
ликих людей. Тото є шош бїрше. То є жертвенна и совісна 
служба Достойного Професора на труднім становишю Прези
дента. Труд той узєу на себе Пан Професор почерез тото, 
аби уможливити діяльну пращо,, Иосифа Пїлусдского. Дуже то 
ни удєчна праця’ у наших обставинах, при скромних привілеях 
Президента, а великій моральній вїдповідальности. Але из дуже 
великоу гідностеу поунит її Президент Мосціцкі. Усєкі знова 
браки и ниєсности конституцийного закона направєє и усуває
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стисла співпраця тих двох Людий, иких доля поклала на чьолР 
Держави и Народу.

Пан Президент Мосціцкі своїм приміром показа^, шо понад 
формулами и літероу нижитєздатної Конституції, начеркуючої 
такий чи инчий поділ властей — існує велика прауда .житя, ику 
заглушити можна тілько из шкодоу для Держави. *

Тота прауда кажет, шо Польша спераєтци на двох нипо- 
хітних стоупах-колюмнах, иких Польші позаздрити міг ни оден 
из бїрших від неї народіу.

И напрауду, чюжинцям дуже тєжко зрозуміти душу тої 
співпраці Президента и Маршалка, бо та спїупраця є цвіткоу 
польскої дійсности, та вислідом боротьби о сильну Польшю 
у новій Еуропі.

Свойоу працей на становишю Президента Професор Мо
сціцкі замоцувау нові звичєї, та підніс високо повагу Президента 
єко начальника Держави, пїдпорєдкованого тілько найважнішим 
интересам загально державним. Прикладом своїм вїрної служби- 
найвишшим держауним ідеям Річипосполитої найліпше доказав 
Президент Мосціцкі, шо зміцнене влади у руках Голови Держа
ви тілько злекшує справне рухане держауного тіла, а заразом 
забезпечіу цілковиту моральність держауного житя, свобідного- 
від махінацій політичних партій, гальмуючіх Президента и осла- 
бюючіх его повагу.

За тоту Єго жертвенну службу належитци Єму глібокий 
поклін від усіх горожан Річипосполитої.

Ш Т Е Ф А Н  Ж Е Л Ь С К І

Вожд, Будіуничій й Виховатіль Народу.
За^жде е так на свїтї, шо є к чьоловїк дивитци из делеку 

на икус велику річ, приміром на церькву, то вїдит ї цілу. Але 
ек си цаближит, стане під ню, тай подивитци ид горі, у верх, на 
будинок, то видит лиш икус чєстину того будинку. Єк зайдет 
из ничего боку подивитиси на тот будинок, то так само вїдит 
лиш один єго кавалок. Бо из близка, из під самої церькви, ни 
вїдко цілої церькви. Аби видіти цілу церькву, треба від неї ві
дійти дальше, тай здалеку, на ню си дивити.

Так дієтци из житєм Великого Чьоловіка тай єго робото^. 
Аж позгоди сотки рокіу, по его смерти, учені історики уміют
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оцінити- его тай то усе, що він изробиу, описати тай зрозуміти. 
Тоти учені люде дивєтци на того Великого Чьоловіка тогди, из 
лелеку тай- видят' его, цілого. Так само єк ми, колиси дивимо 
из делеку на церькву. Видимо ї цілу: ика за велика, за файна, 
тай за коштіуна.

Але зоусім инак є тогди, єк тот чьоловік жйєт між нами 
и разом из нами робит свою роботу.

Тогди его гляба докладно избагнути, измірковати, тай ви- 
діти его усю творчю роботу. Оден видит тото, що він робит се~ 
годне, другий видит тото, шо він изробиу учєре, а третий видит 
то, шо він изробит заутра. Але помимо то, усі видєт, шо то 
величь. Величь чьоловіка и діла. Усе разом обїймити, тай из- 
розуміти,—гляба. Ми за блиско него стоїмо. Усе разом и до- 
клано ни видимо.

Теперечки між нами жиєт тай творит один Великий Чьоло
вік. А тим вішюном творчьої праці, Великим Чьоловиком є Ио
сиф Пілсудскі.

Сегодне избагнути тай изміркувати-величь Его праці и духа 
ишє гляба. Але уже сегодне є усім диуно тай чюдно, єк Він 
наперед знау, шо треба так робити, а ни инакше. А Маршалок 
ни любит богато говорити, тай про себе си фалити.

А єк про шо говорит, то тото усе издаєтци таке есне, тай 
просте, шо кождийси дивуєт, чему тото и він так наперед ни 
знау, тай ни убах изробити. Кождому си издает уже готова 
маршалкова робота и висказана нїм думка, легонькоу. Але ек 
лишень Маршалок, зачінает робити свою творчю роботу, то у тот 
чес его робота и гадка ни можетци людем у голові помістити. 
Уни тоту роботу ни годни изміркувати, чему тото Він так ро
бит. Шо его до того изкушуе.

У тім людским низміркованю саме єк раз и лежить тота 
тайна величіни, тай глібини мудрости великих людий. И скоро 
уни, лиш зачінают робити свою творчю роботу, загал людей, 
тогди їх ни розумієт. Поборюєт. Мечет їм колоди під ноги.

Так було ни лиш из Пілсудским.
Загал народу так робиу из кождим великим чоловіком,— 

творцем великих діл від давен дау-на. Из первовітку.
Так само було из польским поетом Адамом Міцкєвичом. Єк 

лиш Адам Міцкєвичь зачінау писати и творити свої письменницю 
твори, то знавці польского письменства у тот чес ни могли его 
творчьости изміркувати—зачєли си були из него насмівати и ним 
понивірєти.
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Але запитаймоси де уни е сегодне. За них усі забули. Єк 
то кажут, за ними и слих пропау. А Адам Міцкєвичь сегодне 
є найбіршим польским вішюном, поетом-співаком, творцем нового 
польского письменства.

Таке саме пациу и ніталїйский вішюн. Тот, шо изпоїу до 
купи цілу ніталШску державу— Ніталієц Ґарібальді. Єк изберауси 
Ґарібальді у 1860 р. издобувати СицилГю то пішло из ним разом 
у похід лиш тисічя его побратиміу. А Ґарібальді ишоу пере
мощувати торонку армію изложену из 150.000 жоунірїу.

У тот раз, ціла Ніталія гїйкала на него, ек на гулакого. Усі 
ляхкали на него, шо вин робит. Але за тото сегодне, у цілий 
Ніталії, изкрізь по містах, стоєт его памнєтники. А за его по- 
братимиу' у Ніталії доста лиш изказати: „То оден из тисічі“ , — 
а найменьчя дитина знает, про кого ця бесіда идет.

Шу столітя  тому назад, єк Йосиф Пілсудскі зачєу роби
ти мозольну, творчю роботу, за ділі здобутя низалежности свої 
отечіни, то ий з ним ни було инак, єк из Адамом Міцкєвичем 
и Ґарібальдім.

Польский нарід у тот чєс гїрько стонау у ниволи. У чю- 
жим єрмі, ни правно розкавалкований на кускі між чюжі держави. 
Вороги безмилосерно нівечили, тай душили Польшю.

Тогдишні польскі чільні особи, шо у Польщі мали найбїр- 
ший голос тай кермували долеу польского народу, робили для 
Польші ни добру політику. Уни вели політику т. зв. хетрованя. 
Старали си перехитрити, обтуманити свого ворога. Перед своїм 
ворогом маціцкалиси, удавали слабосильних. Гадали, шо єк во
рог у них не будет видіти сили, то будетци їм лекше жити у ни
воли. Робили ворогови усєкі уступки, аби лиш їм було лекше 
жити.

Саме у тот тежкий чєс найбїршего польского занепаду 
у ниволи, зачєу серед польского народу свою < творчю роботу 
Йосиф Пілсудскі.

БуУ то страшний чєс и для борителя Иосифа Пілсудского. 
Ни лиш тимунь, шо и Він буу у тежким єрмі ниволі, але найгір
ше тимунь, шо его ни зрозуміу буу польский нарід. Польскі 
першунарі, передовожі, учені голови ни зміркували творчьої ро
боти свого Великого Вішюна Борителя за слободу свої отечіни,и
Иосифа Пілсудского.

Зачели свої люде ему метати колодє під поги. Тимунь тєж- 
ко було Иосифови Пілсудскому продератиси тернистой дорого^, 
крізь глогові загати, икі ему клали на дорозі свої люде.
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Тєжко було ему ити обїбраноу ним дорогоу, до визволеня, из 
єрма ниволі свого народу, але Він.- нінашо ни тура$с Ишоу 
сміло и ни похєтно, крок за кроком уперед, ведений своїм вішім 
Духом и Розумом.

Иосиф Пілсудскі ни схотіу піти тоу дорого^, шо ишли 
неу инчі польскі передовожі и керманичі польского народу. Вїн 
уже тогди знау тай видіу шо дрібним крутійством й похєленєм 
голови у єрмі ниволї ни здобудетци тай ни виборетци ніколи 
нічьо у ворога.

Тимунь Йосиф Пілсудскі від самого почетку свої роботи 
зачеу голосити кличь — „борби, до послідної каплі крови. До 
останку".—Из разу ніхто его ни чюу тай ни слухау. Ни требу- 
вали ним. Ним си понивірели.

Аж позгодї, єк він виплиу на верх, тай єк его уже мусіли 
слухати, и тоти шо хотіли, тай тоти шо ни хотіли, відповідано 
на его кличі:—шо за гулауство! Єк то можетси так стати? Та- 
же у падолистовим бунті у 1850 р., єк си зачінау тот бунт, ма- 
лисмих готового свого войска 30.000 чьоловіка. И то найліпших 
воє^никіу на світі, а однако, тот бунт изкінчє^си для нас ката- 
строфоу. Так само ми погостиди у січневим бунтї, у 1863 р. 
Тогда буУ инчий дух у народі. Инчий вієу вітер. И—инчя була 
віра у можливість вийграня войни из нашими ворогами. А однако 
изкінчєлоси изноу ни добре для нас—катастрофой

Але шо си показало позгодї? По нидуже то доугих ро
ках польский нарід уже пїзнау творчю працу Иосифа ГІІлсуд- 
ского. Уже у низалежній Польші писау̂  про це великий польский 
нисменник Штефан Жеромскій и так то оціниу:— „Сеґодне по- 
казуєтци, шо хєбноу политикоу була польска хетрість, ика силу
вала си обманити ворога, а мудрої була політика безнадійної 
борби."—Лишень тота безнадійна борба принесла нам Вільність 
и. Низалежнисть.

И тут ми зноу видимо таємницу Великого  ̂Чьолрвика. Вїн 
довершуєт своє велике діло, бо мает до цего икийс наумисне 
даний ему божий дар. У ним тліє божя искра.

Йосиф Пілсудскі мает тот дар, шо за^жде міх избудити 
у усіх тих, шо ишли из нім разом, прсвяшенє себе без границ, 
тай виробити у них готовість на смерть кожного чєсу, за 
Справу, за икуси бороли. . . .

Цисе поможет нам изрозуміти переділ - випадкіу, у роках 
1904— 1906, у бувшим Польским Королівстві.,

Йз одного боку—у Польским Королівстві—гРосия изибрала.
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500.000 войска окрім десеток тисічі^ поліції, шандаріу, тай шпи- 
гунїу. Из другого боку Польска Боєва Організация, на икої чьолі 
стосу Иосиф Пїлсудский. У циї організацій усего, лиш кількасот 
людей из оружием у руках, а уже разом из тими, икі зними спїу- 
ділали, тисічя ци дві тисічі кілька сот. А борба була тежка, за- 
узєта, тай уперта. Ни уступаючя. На рубане вїдповідалоси ру
банем. Правдива война на смерть и жите.

Москалі стріляют на вулицях міста, у переходючі, безбо
ронні люде. Арештуют, везут, катуют и вішеют. А зноу из рук 
Польской Боєвої Організацій падут, росийски єднорали, по- 
ліцийнї коменданти и комісарі. Поліция, шпигуни, тай шандаре— 
сотками. ' ,

Завушники, икіси збиткували над арештованими, катуют, 
тепер боєтци арештантїу, бо знают шо заутра можут за цисе 
головоу наложити.

Тот стон войни, де з одного боку стоют сотки, а з дру
гого одиниці, держитци — на диво цілого світа — два роки, 
а может й доуго так вїдоричєти, бо тоти шо идут из Пілсуд- 
ским, идут сміло, из поуноу свідомостеу на смерть.

Так ек зауше идут там, де є Пілсудскі.
У великій світовій войні, були и зибрані перший раз, до 

купи, усі польскі Легіони, тай воювали пїд проводом Коменданта 
Пілсудского у 1916 р. на Волини.

Пїд напором росийского наступу австрийский фронт, по 
обох боках польского Легіону на право иа ліво, заломи^си тай 
прірва^си. А польскі Лєґіонй, на Польскій Горі, вїдержєли 
цілий ниприятельский напір, богато бїрших, — від своїх, — 
ворожих сил.

Вожд и жоуніре, доказуют •, чюда відваги, за^зетя тай ге
ройства. У погорді перебігаютци из смертеуч Издивований 
тим геройством польских Лєґіоніу, вожд німецкого фронту, 
єднорал Лінзінґен, написау у розказі до армії, шо у имени 
своїм тай пїчєнених собі войск вінчюет польским Легіонам, аби 
здобули собі бажєну ціль, за котру вою ю т.1 Ничюваний досїу 
поклик Німця, изкладений польским Легіонам.

Так то польскі Легіони, пїд проводом Пілсудского, виро- 
бєли дорогу для низалежности Польші, ек передче Польска 
Боєва Орґанізация пїд Его проводом стрисала польской суспіль- 
ностеу, аби викресати у богатьох здібности до борби за свою 
відчєну. Тота здібність була потрібна цілому польскому наро- 
дови, за нидо^гий чєс.
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По скінченю світової войни зачєла си война польско-боль- 
шевицка. Тут и зноу̂  показала си великість Пілсудского, єк 
вожда. Побіда над большевиками під Варшавоу у  1920 р. 
е Єго великим ділом.

А по скінченю воєнної заверухи, у мирних повоєнних об
ставинах, видимо ми изноу инчу таємницу великости Великого 
Чьоловіка. Неу є дар всемогучюсти. . Показуєтци шо Пілсудскі 
умієт ни лиш воювати. Він умієт так само працувати, єк Вели
кий Державний Муж, тай кермувати и рєдити Державоу.

По войні, у коротким чєсі, падут из вуст Маршалка Піл~ 
судского отці памнєткові слова: „Искінчєлси перегін крови
и зеліза, наступит перегін праці" — ці глібокі слова му сет 
будити у чьоловіці дрошь и подиу.

Маршалок изказа^ ці слова у чєсі повоєнного гаразду. Він 
говориу' ці слова у чєсі високих цін на збїже, тай великого 
промислового розвитку. А циж ни чюти у них голос вішюна 
про надтєгаючю господарску крізу? Циж жожна инак воювати 
из крізоу, єк ни працеу? Ци можна моцнішше й докладнійше 
■закликати до праці єк указуючі на то, шо у праци треба такого 
напружена сил, єк у войні?

Позгоді, єк партийна борба зачєла була розкладати Польшю 
між собоу, а Маршалок прийшоу из Сулєюука до Варшави, завіу 
відразу лад и порєдок, а из ним стануу разом нарід и войско, 
то шо він избізувау изробити на протезі вісімох рокіу своїх 
урєдіу, від трауня 1926 р.?

Маємо здоровий, поуновартісний гріш. Маємо пїдклад мор
ского розвитку у Ґдинскій пристани. Маємо забезпечений мир 
из боку Німціу и Росиї. Маємо сильну армію. Маємо порєдок 
и спокій у середині краю. Маємо можливість супокійної праці 
и розвитку. Маємо изростаючю силу и поважане світа. А кріза 
має у нас лагіднішший перебіг, єк де инде, тай менче маємо 
безробітних, єк де инде, над икими у нас розтчінена біршя 
опіка, єк по инчих державах.

Є ишє одна’ річь надзвичєйно важна, тай дуже головна.
Маршалок Пілсудскі, єк лиш обійми^ урєди у 1926 р., 

відразу указау на конечну потребу наданя державі нових основ
них законіу.

Усі тото розуміют, шо держава, аби си розвивала, росла, 
тай кріпшала, мусит си изперати на здорових и до того відпо
відних засадах. На розумних тай практичьних основах — пїд-
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валинах. Тоти осноуни закони, творєт держауну моршину, 
а списані у законах, називаютци — „Конституция".

Маршалок, уже тогди предвижувау, шо надходєт нові чеси, 
икі мают нові вимоги! Тим вимогам, у приміненю до Польші 
мусит відповідати й польска Конституция.

И таку конституцию польский сойм уже ухвалиу на 
своїм історичьним засіданю дня 26 січня 1934.

Toto e вінок — корона, яка увінчює діло, працу и твор
чість Маршалка, Великого Будиуничього Польші.

Єке значінє маєт для Польші доступ
до моря?

Для народів маєт море дуже велике значінє, бо лучіт най
дальше віддалені краї, є простов між ними дорогов тай даєт тим 
краям змогу легко з собов торгувати. Однак мало держав є на 
світі, аби для них море і доступ до моря були так важні, єк для 
Польші. Наша держава межуєт з инчими державами з котрих 
більшість є для нас неприхильними тай неприязними. Дуже мало 
границі маємо з добрими сусідами. Німці ни хочут нашої марфи 
впускати до себе на продаж. Так само дуже слабо торгуємо 
з большевиками, а з Литвов то зовсім нічо ни торгуємо. Тому 
кождий зрозумієт, шо Польща мусит мати віхід на Балтийске море. 
Дорога до моря є дуже важна, бо морем можна без перешкоди 
їхати в далекі краї і з ними торгувати, бо вони ни робе нієкої 
перешкоди для наших купців так, єк наші близкі сусіди. Тепер 
близко половину наших товарів вівозимо за границю на продаж 
через Гдиню і Ґданск. Туда веземо з нашого краю до Анґлії, 
цукор, бекони*), масло з наших молочарень, єйця, битий дріб 
(кури, качки й гуси) та й дерево з наших гір, до Бельгії й Голяндиї— 
дерево до Франциї, Норвегії, Данії, Швециї і Фінляндиї, вуголь 
і т. д. Тов самов дорогов спроваджєїмо з тих країв всєку до
конечно нам потрібну марфу, а то машини з Анґлії зелізо та 
зелізну руду з Швециї і т. д.

Наколиби Німці заволоділи нашим морским побережем то 
тоди моглиби заперечити нам усю заграничну торговлю і ми би 
тогди усі дуже збідніли.

*) Половиця ни дужего ситого вепра вічищеного тай насоленого.
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Наш морский беріг, шо маєт для нас таку велику вартість— 
е дуже короткий, бо заледва 140 кільометрів, то є 740 частина на
ших границь. Тих 140 кільометрів обіймает береги півострова 
Гелю, єкі для торговлі ни мают великого зпачіня лиш для рибо
ловства і Пуцкий залив, шо є дуже плиткий тай для більших ко
раблів нидоступний. —Лиш дві держави в Европі мают такі малі 
морські береги. Бельгія—65 кільом. тай Литва 91 кльмтр. Однак 
Бельгія на такім короткім березі маєт одну з найважнійших при
станей сьвіта Антверпію.

По правді є в Европі 4 державі, єкі ни мают доступу до моря: 
Швайцария, Австрия, Чехословаччина і Мадяришина, але поло- 
женя тих держав є настілько ліпше від нашої держави, шо вони 
із своїми сусідами заключают торговельні умови, тай можут з ни
ми провадити торговлю і перевозити через їх краї свої товари 
до моря.

Завдяки нашому морскому берегови — Польша маєт легку 
тай отворену дорогу до свого союзника Франції, а навіть далі: 
до Північної Америки, де жиєт кілька мілійонів наших людей, до 
Бразилії в Полудневій Америцї, куда перелетів літаком понад море 
капітан Скаржинські, тай привіз привіт там замешкалим нашим 
людем від їх рідного краю. '

Тепер напишемо, єк Польша користаєт із свого морского 
берега тай шо в тій ціли зробила?

Треба правду сказати, шо в перших роках польскої само
стійносте ни богато в тім напрямі уроблено.

Найважнійшу річ, будову ґданської пристані розпочєто в 1924 
році, але будова тота йшла дуже пинєво. Аж в 1926 р. коли 
державов єв рєдити Маршалок Пілсудскі, а міністром промислу 
і торговлі став інжинір Квятковскі, будова ґдинскої пристані пі
шла дуже пинно по американська і за пару років маємо файну, 
велику тай модну пристань—гонір тай славу цілої нашої полскої 
держави, а крло тої пристанї вибудовали велике тай файне місто, 
єке сегодне з числом своєго населеня рівнаєтси з такими мі
стами, єк Гродно або Бересте, а єке в році 1921 мало заледви 
3.000 людий, а оперед війни було марічким та нікому низнаним, 
селом бідних риболовців.

Під оглєдом обороту товарів тай торговельного рухуҐдиня 
занимает одно з перших місць серед пристаней Балтийського 
моря, а уступает лиш таким пристаням, єк столиці Данії Копен- 
гадзі і столиці Швеції Штокгольмови, а за тото перевісшує такі 
великі пристанї і загально оперед війнов знані єк Щецін, Ригу
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і Королевець. Ницавно Ґдиня перевісшувала навіт Гданськ. 6к 
футко поступав розвій Ґдині свідчут оці числа,—В році 1924 при
чалило до Ґдинської пристани 27 кораблів (то є по 2 на один мї- 
сіц), в році 1926 причалило 298 кораблів, в році 1928— 1.108 ко
раблів а в році 1832—3.610 кораблів, то е по 10 па одну добу.

Єк за великий рух є в ґдинській пристані можемо порозу- 
мітиси з того, шо з кінцем 1930 р. навантажували на кораблі з зе- 
дізничих вагонів по 15.800 тон товарів. (1 тона мает 1.000 кільоґ.) =  
то є по 1.580 вагонів товарів привезених з краю. Шоби тілько 
вагонів на один день до пристані справно завезти, на кораблі ві- 
ладувати тай назад вівезти—то на тото треба дуже доброї і спра
вної організації.

В ґдинскій пристани е всі потрібні прилади і урядження 
до навантажувань товарів. Є між инчими около 50 двигунів т. є. 
таких зелізних машин порушуваних електрикою, званих по польски 
„дзвіґі” . З них так звана звертениця по польски .„вивротніца” 
может навантажити на крабель 15 вагонів вугля за одну годину. 
Коло пристані побудовано великі холодільнї то е такі магазини 
.з коморами, шо в них переховуют товари, екі легко тай борзо 
псуютси от єк бекони, масло, єйця і т. д.

До Ґдинї привозют з далеких анґлійских кольоній в Азії — 
з Бритійських Індий риж. Риж тот дают в Ґдині до фабрики, 
шо називаєтси по полски „лущарня”, в котрій его піхают, аби об
чистити з верхної луски, а потому везут его в край на продаж.— 
Піханий в Ґдинский фабриці риж продают наші купці инчим 
державам навіть Англії.

В Ґдині є ше богато инчих великих магазинів.
До ґдинської пристані причалюют найбільші кораблі, екі 

■перепливают атлянтийский океан (то є дуже велике море поче- 
рез єке треба плисти до Америки 2 тижні). З Ґдинї пливут ко
раблі польскої корабельної лінії просто до Америки, а товари ві- 
возют до кількадесяти країв.

Окрім Ґдинї ше мает Польша инчі менчі пристані єк Гель, 
Ястарню і Пуцк. Дві перші розбудовано вже в послідних чесах 
і користают з них головно риболовці. Пристань в Пуцку е по
ложена над плитким заливом і через тото нима надії, аби вона 
.розвинулася. Тої пристани уживают єк базу, то є місце де осі- 
дают лїтаки воєнної фльоти „гідроплани”, то є такі літаки, шо 
и плавают по мори.

Ґданська пристань ни є цілком в польских руках, бо рєдит 
нев наспівку Польша і Ґданськ. В самім вільнім місті Ґданську
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Польша мает ше й инчі права, з еких найважнійше є зарєд за
лізницями. Влада ґданська на кождім кроці робит нам трудности 
так, шо Польша ни может бути бізівна на цес віхід у море, єкий 
ійдаєт Ґданськ.тай на ґданську пристань і почерез тото мусіла 
будувати свою пристань в Ґдини. Горожани Ґданська ни розу- 
міют того, шо лиш в згоді з Польшев їх місто может си розви
вати. Вони забули на тоті добрі чєси, ше за давної Польші пе
ред розборами, коли вони з торговлі полским збіжем і деревом 
мали великі зарїбки.

Та про тото, шо влада Ґданська до Польші ни є дуже при
хильна—Польша однако Ґданськови помагает, з ним торгует і че
рез того ґданська пристань файно розвинуласи. Шє оперед 
війни, єк Ґданськ був німецький—то мав він мале значіне—бо слу
жив лиш для одної німецької провінциї а то для сегоднішного 
полського Поморя. По війні, ек Ґданськ порозумивси з Польшев 
тай ев з нев торгувати—то тогди товаровий рух в його пристані 
у 4 рази си збільшив. Правда в посліднім році торговельний рух 
в Ґданську зменчйв си почерез господарску крізу, та однако 
є він богато більший, єк був оперед війни. 1 ,

По світовій війні Ґданськ усе намагав си прилучітиси до 
німецкої держави, а відколи у Німеччині перебрав владу Гітлер, 
то тота охота стала ше більша бо й у самім Ґданську також 
■настав новий урєд з Гітлєрової партиї. Та й сам Гітлер ни змо- 
жет переіначити тих законів, єким Ґданськ підлегаєт тай відно
шена Ґданська до Польщі й Німеччини, бо Ґданськ зможет 
жити тай розвиватися лиш тогди, ек буде з Польшев жити в згоді 
тай єк Польша мет з ним торгувати. Наколиби Ґданськ протів 
Польші си збунтував тай піддавси під німецку зверхність, тогди 
Польша ни дозволилаби перевезти до Ґданська товарів, бо до
вкруги Ґданська є полська земля і тогди Ґданськ збанкрутувавби 
або ек то кажут упавби в господарску руїну.

Дуже велике значіне для розвою Ґдині і Ґданська мает от
ворена нидавно проста зелізнича лінія з Шлеська через Іновро- 
цлав до Ґдині. Ця нова дорога є коротша і нев лекше перево
зити вуголь з Шлеска до морскої пристані. Цев дорогов мож 
буде ше везти товари з Чехословаччини до моря. Ця нова зе
лізнича дорога дуже піднесла вартість Ґдині і тепер Польша мо
жет дуже легко везти до Ґдині всі транспорти із своїми това. 
рами через свій край, а Ґданськ поминути.

Однак ни .дуже велика є користь з моря длятого, шо посі- 
даєт лиш самий морский беріг тай добру пристань. Треба ше
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мати добрі кораблі тай торговельну фльоту,—бо єк ни маетси 
своїх кораблів, то тогди треба за перевіз товарів платити чужим 
кораблям дуже багато грошей. З початку наші урєди ни дуже 
дбали про кораблі так, шо Польша мала лиш один більший шкіль
ний корабель торговельної фльоти званий „Львів” і кілька мен- 
чих корабликів, єкі ни входили в рахунок. Єк владу перебрав LMap- 
шалок Пілсудскі, тогди на розказ урєду ели купувати тай будува
ти власні кораблі пасажерскі тай торговельні. Торговельна поль- 
ска фльота маєт сегодне 39 великих кораблів, єкі можут зараз 
везти 66 тисіч тон то є 6.600 ваґонів ваги. Правда, цих кораб
лів для Польші замало, бо лиш одна мала Естонія, шо ціла маєт 
тілько населення кілько само місто Варшава—маєт всіх кораблів 
на 93 тисічі тон ваги, а Гданськ на 260 тисіч тон ваги, ни зга
дуємо вже за такі великі морскі сили єк Англія або Америка, — 
та тєжкі чєси ни дозволєют нам так пинно будувати дальші ко
раблі, єк до 1930 року. Та ни можемо собі знов гадати, шо на
ша торговельна фльота нічо не вартуєт. Мусимо знати, шо тоті 
полскі 39 кораблів плавают морями до дуже далеких заморских 
країв, торгуют з тими краями, бо продают там наші товари, єкі 
ми маємо на продаж, а звідтам привозют до нас всєку нам по
трібну марфу. Тоті наші кораблі розголошуют по світі імє на
шої держави, се є живим доказом, шо наша держава [жиєт тай 
стнуєт і є початком будучої великої полскої фльоти, єку з чєсом 
наша держава збудуєт.

Правда, Польша ни маєт наміру робити перегонів з бога- 
тими західними краями і будувати дуже дорогі морскі вели
чезні кораблі. Нам треба головно кораблів торговельних і паса- 
жирских.

Окрім торговельної фльоти маємо ше три великі океанічні 
кораблі пасажерскі а то: „Польонія” , „Костюшко” і „Пуласкі” 
котрі регулярно плавают до Америки. Наша торговельна фльота 
маєт дуже гарний шкільний корабель „Дар Поморя“ на котрім 
ученики морскої школи в Гдині подорожую в далекі краї.

До оборони побережаї і торговельної фльоти конче потрібно 
фльоти воєнної. Польша не є морсков державов, а є краєм су
хопутнім і не может призначити дуже великих коштів на збройну 
морську силу. Наша воєнна фльота не є велика. В ії склад 
входит: 5 торпедових кораблів, єкі коаліція признала Польші з да- 
вної німецької фльоти, 2 канонірки, єкі називаютси „Комендант 
Пілсудскі” і „Генерал Гялєр” , 2 кораблі протиторпедові „Вихор” 
і „Буря” і три підводні судна „Вовк", „Рись” і „Жбік”. То ти
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дослідні 5 кораблів є дуже модерні, а „Віхор“ і „Буря“ є най- 
скоршими кораблями на Балтийскім морю. Вони можут за одну 
годину переплисти морем 60 клм., то є так хутко, єк поспішний 
потяг. Тих 5 воєнних кораблів збудовано на замовлене нашого 
уряду в 1928 році у Франциї. Більших воєнних кораблів лінїо- 
вих і кружляків польска фльота ни маєт бо вони є дуже дорогі.

На Балтийскім морі наші дотеперішні морскі сили є слабші 
гвід фльоти 3-ох держав а то Німеччини, Большевиків і Швециї.

Німці намагаютси все вговорити і переконати Англійців, 
.Американців і Французів, шо відобране Німеччини Поморя є для 
Німців страшнов кривдов і через тото границі Німеччині з Поль- 
шев все кровю запливают. На кімжеж полегает тота кривда? 
Польша запевнила Німцям свобідний переїзд до східних Прус. 
Можут туда Німці їхати, шо днини кількома зелизницями без за- 
питаня і дозволу польского уряду. Німці з Берліна до Королевця 
головного міста в східних Прусах їхают так свобідно, єк до кот
рих нибудь инчих міст в Німеччині. Навіть президент німець
кої держави маршал Гїнденбург раз по раз переїзджав почерез 
наше Поморе до своїх маєтків в Східних Прусах. Єк видимо то 
Німці ни мают жадної перешкоди ані нивигоди почерез тото, шо 
Пруси Східні відділені польским краєм. Комунікация відбуваєтси 
справно і без перешкоди, єк то самі німецькі зелізничі власти при
знають. Хиба болят німців очи, єк дивютси на мундури польских 
жовнірів. Але на цесе е рада. Тоти Німці можут собі до Схід- 
ніх Прус плисти морем. Французи, єк хочут плисти до Альжиру 
або до Марокка, то мусют їхати почерез Іспанію а єк ні то пли
сти морем, а однак Французи не жєдают іспанської землі ані 
іспанських міст. Так само і Німці мают уважєти Східні Пруси за 
свою кольонію, до котрої доїзд провадит почез польску землю.

Але Німцям ни за це розходитси. Тут е глибші причини. 
Одна з них е тота, шо вони ни можут погодитиси з утратов поль
ских земель, єкі так завзєто німчили. Наперед Німці кричут, шо 
хочут Поморя, а відтак мут кричати й жєдати Шлеска й Познань- 
щини. До цего пляну багато Німців признаетси. Польске По
море є для Німців перешкодов, єку вони хочут усунути, аби мати 
свобідну дорогу до стремлїня на схід званого по німецьки 
„Drang nach Osten".

Німецкому народови вговорют, шо причинов его нужди і по
нижена є тото, шо Німеччина ни маєт Поморя,—отак єк би тот 
кавалок польскої землі міг направду вігодувати тай дати заробок 
6-ом мілійонам німецьким безробітним.—В тот спосіб Німеччина
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справу свого заїзду до Східніх Прус, єні мают около 2V2 мілійона 
німецького населена ставит понад справу.доступу до моря 32-а 
мілійонової польскої держави, котра то справа для Польші є пи- 
танем її житя і смерти. Чужинці, шо тої справи добре ни ро- 
зуміют і гадают, шо Польша добровільно відаст Німеччині По
море—нагадуют такого нирозумного чоловіка, котрий радит дру
гому, аби для свєтого спокою свого сусіда позволив вірубати 
собі легке з грудей.

Польша все є склінна до згоди з Німеччинов. Может зго- 
дитиси на комунікацийні переїзди для Німеччини але ніко
ли ни будет торгувати землев, в єкій Німців є несповна Vio 
пай і єка є так само полськов єк Мазовше. На німецкі заба
ганки Польша мает лиш одну відповідь, а розмову за віддане 
Поморя буде провадити ни при зеленім столі, де сідають до бе- 
сїди політики-дипльомати, але на поли боротьби при гуках ви- 
срілів всіх армат польскої армії і польскої фльоти.

Море то могучість і багацтво народу.

Народні менчьини у Польші.

І. Де си скупчуют?

Поляки, икі жиют скажім дес коло Мнехова, на Куявах, або 
на Мазовшу ни годни собі уєвити, шо Польша, так єк и дуже 
богато инчих великих держав, має на своїх земнях дуже богато 
горожан, икі говорєт инчими єзиками. Так було перед розбором 
и так є и тепер, из тоу ружницеу, шо чьис 120 річьної ниволї 
вороги використали протиу усего, шо польске. При тім стара- 
ли си наїздники рвати повези, икі везали из собоу ружні народ
ности, икі заселювали дауну Полынью, у спіуну суспільність 
держауну.

И тепер, у чьисі першего пєтнацітьрїчьного житя вїдроже- 
ної нашеї держави, ми е свідками народних сварок — войний. 
Раз-у-раз довідуемоси то о ворожих спропоивах — опорах ні- 
мецкої менчьости, ика охітно слухает приказїу из Берліна, то 
изноу о протидержауних виступах диких українских гуртіу.

Послідний опис населеня из 9 просинця 1931 року виказау, 
шо на 32.132,936 жителіу у Польші припадає — 69% то е май
же 22.200.000 це Поляки, а 30,9% то є около 10 мілійоніу — то-
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ни Поляки. Отже на двох Полякіу у Польщі припадає один ни 
Поляк, инчеї народности.

Тоти ни Поляки, польскі горожане, називаютци звичайно, 
„народними менчьостями” и є розмішені так:

НІМЦІ жиют голоуно У трьох західних воєвїдствах (познан- 
цким, поморским и шлеским), а так само є їх трохє у воєвід- 
стві лодским, на Волини и у Східній Малопольші. Помимо того 
однако воєвїдства західні разом из Краковом, під оглядом наро- 
довим є найбірше польскими воєвідствами, бо Поляки становют. 
у тих трьох воєвідствах, рахуючі загально 4.498.394 жителіу, 
90.9%. И тут на 10 жителіу — 9 це Поляки, а тілько 1 ни По
ляк, переважно Німец.

Українці, Білорусини, Литоуці, Чьехи й (розсієні) Маскалі 
заселюют східні земні т. є сім всхідних воєвїдств: віленске, 
новогородске, поліске, волинске, тернопїльске, львїуске (без ві- 
сімох західних повітїу) й станіславїуске, & так само чєстини 
східні воєвідств білостоцкого и любельского.

УКРАЇНЦІ заселюют полуднє Полісся, Волинь, східні гро
мади повітїу над Бугом воєвїдства любельского и три воєвїдства 
східні т. зв. Східної Малопольші: львїуске, станіславіуске, тер
нопїльске.

БІЛОРУСИНИ заселюют північну честь всхідних земний, 
а саме: пїунічні повіти Поліси, східні громади повітїу східних 
воєвїдств білостоцкого, воєвїдство віленске и новогородске.

ЛИТОУЦІ заселюют. пїунічні повіти свєнцянскій й віленско- 
троцкий воєв. вїленского тай піунічну честь повіта сейненьского 
воєв. білостоцкого.

ЧЄХИ жиют тілько на Волини, ни мают уни характеру жи
теліу тутешних — пуйкових: то є осідники — зайдеї, икі прий
шли на Волинь уже аж у другій половині 19 віку.

ЖИДИ жиют у цілий середушшїй Польщі, східнїй и по
лудневій; у дуже низначнїй скількости находятци таксамо на 
заході. Єк знаємо, Жиди жиют голоуно у містах.

Из того виходит так, шо на 8 мілійоніу людий, жиючіх у містах 
имісточьках Польші, жидїу є майже третья пайка міского населеня.

II. Чім си займают?

Коли росходитци о ґаздіускі справи наших народних мен- 
чьин, Українці, Білорусини и Литоуці то народности у 80-90% 
еільскі (селяне) дрібно земельні. Рільники и скотопаси. Німці
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належят до усіх суспільних верств — ґатункіу: дідичіу и хлопіу- 
бїрших, середних и дрібних промисловці у, купціу и ремісникіу, 
тай усяких робітників. Жиди то переважно купці и ремісники 
майже %  всіх ремісникіу и дрібних промисловців, а майже %  
всіх купціу становєт Жиди. Из господарского боку найліпше є из- 
гуртовані Українці, Німці и Жиди.

Українці мали на 1.1. 1952 р. 3.200 кооператиу. Селяне 
є згуртовані у українцких рільничьих кружках, икі називаютси 
„Сільский Господар” до иких згуртовано є около 50.000 членіу 
у 1.200 рілничех кружках.

Німці в дни 1.1 1932 р. мали 981 кооператиу. Окрім цего 
Німці мают заводові орґанізациї (вільні заводи, ремесло — купец
тво), кілька робїтничєх звєзкіу и заводовий звязок умислових 
праціуникіу.

Жиди мают два великі товариства купецки (купціу и дріб
них купцій), звезок ремесникіу, кілька заводових звезкоу и поважно 
розвинену кооперацию, а голоуно кредитову. При кинци 1932 р. 
мали Жиди 755 кредитових кооператиу', а так само кількадесять 
инчего рода (єк торговельни, спожиучі, ремісничі, меньшканеві, 
и т. д.). Так само мают Жиди ни здибану у инчих народностий 
организацю „Кас бэзпроцентових позичьок", иких було сего 
року у Польши 645: тоти „Каси" удїлюют дрібних, переважно 
від 20 до 50 зол., безпроцнетових позичьок збіднілим купцьям 
тай ремісникам. -

III. Єк организуют свою освіту?

Під оглядом просвітним найбірші здобутки потрафили одержа
ти до цего чьису Німці, ики дуже добре мают зорганизоване про- 
свїтно-культурне и наукове житє, а таксамо добре зорганізоване 
народне шкільництво, середнє и фахове. На день 1 .XII. 1931 ро
ку Німці мали 975 школі з викладовой німецкой мовой, до иких 
ходило 70.000 дітий т. є. 80% усіх німецких дітей у Польши. Єк 
то є за велике число, то есно показує порїунанє из скількостей 
польских шкіл у Німечіні, иких під конец шкільного року 1932/33 
було усего 94, а учєникіу 2.346, шо становит заледви ни цилих 
два процент польских дітий у Німечіні. Однако треба то те- 
мити шо польска держава дає и на німецке шкільніцтво у Поль
ши, а німецка держава у Німечіні на польскі школи ни дает.

Українці є так само добре зорганизовані на просвітним по
ли, а саме мают организацию позашкільної освіти „Просвіту"
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и „Рідну Школу", удержуючу приватне українске шкільництво. 
Ти оба товариства працюют головно на терені східної Мало- 
польши.

У 1930 році Українці мали 723 народні школі з викладовоу 
українскоу мовой, 2.371 вселюдних двомовних шкіл, у иких по
ловину предметі^ викладаєтци по польски, а половину по укра- 
їнски. А окрім того, майже у всіх школах польских на области 
Волиня и східної Малопольші українска мова є трактована єк 
предмет. У тим самим чьисі було 20 українских середних шкіл 
и одна двомовна, 10 учьительскіх семенарїу и 13 двомоуних, 
а так само 2 українскі фахові школі и одна двомовна. Вішшої школи 
у Польщі українці на мают, але мают „Наукове Тов. им. Шев
ченка” у Львові, а так само „Українский Науковий Інститут” 
у Варшаві.

Білорусини справами просвітно-культурними интересуютци 
дуже мало. Мают два товариства просвітні: Тов. „Білорускої 
Школи” и „Інститут Культури і Білорускої Господарки”, але усі 
тоти організациї ни виказуют живої діяльности. У шкільним чьисі 
1931 р. мали Білорусини дві білорускі ґімназиї у Вільні и Ново- 
городку икі 1932/33 стали удержавлені и получєні из ґімназиями 
польскими, єк вїдокромлені відділи из білоруско^ мовоу’ нау- 
чіння и одну двомоуну учьительску семинарію у Вільні, а так 
само 18 білоруских народних шкіл и 44 .народні школі двомовні. 
А так само у дуже богато польских школах на области вілен- 
скої шкільної округи є викладана білоруска мова, єк предмет, 
а релігія по білоруски для дітий, головно релігія для дітий 
православних.

Литовці мают 2 литоускі ґімназиї у Вільні и Свєнцянах, 
1 семинарию, а так само 223 всенародні школі, из котрих 143 
школі є из єзиком викладовим литовским (у тим 25 відділі^ при 
школах польско-литовских) а 79 шкіл из литоускоу мовоу єк 
предметом.

Жиди мают народне жидіуске шкільництво (у „жарґоні", 
„гебреуске" *) або двомоуне) тілько приватне. Тото шкільництво 
є дуже ріжнородне залежне від політичних напрємкіу, ики є між 
жидіускоу менчьиноу. А саме сионісти т. є. прихєльники будови

*) Жидіуский „жаргон" є то избаулений німешшй єзьік, уживаний сегодне 
по через жидіу у будденній бесіді, а „гебрейскнй" е то єзик, иким говорили 
жиди у Палістині ише перед Хрестовим різдвом, и на иким є списані жидіускі 
сеті книги. Сегоднішні жидіускі патрійоти тєгнут до цего, аби ця бесіда стала 
будде нноу.
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жидіускої націоналної держави у Палістині, є прихєльниками 
научіня молодіжи у гебрєйский бесіді и таких шкіл из викладо- 
воу гебрейскоу" бесідоу є 243, до иких ходило около 25.000 учє
никіу, а так само 31 двомовних шкіл з около 6.000 учєникіу. Жи- 
діускі соціалісти, т. зв. народовці (демократи), є прихєльниками 
жидіускої бесіди єко викладової мови и шкіл таких у 1930 році 
було 215, до иких ходило около 23 тисічі дітий, а так само 40 
шкіл двомоуних польско-жидіуских з 5.000 дітий. Окрім цего 
було у тим чьисі 580 шкіл почєткових т. зв. „хайдерїу" (жидіу- 
ски релігійні школи) из около 75 тисічями учєникїу и сіоністичь- 
но-клерикальних 65 шкіл из около 6.000 учєникіу.

IV. Відношене Польші до менчьостий.

У вїдношеню до усіх менчьостий Польша стоїт на тім ста
новити), що ни хочєт нікого винародовєти, нікого ни хочет из- 
бавєти прау, икі прислугуют Полякам. Усіх горожан без ружниці 
релігії и народности хочєти зробити добрими горожанами польскої 
держави.; Однако из другого боку Польша мусит стоєти на 
становишю цілости держави и тимунь мусит у дуже острий спо
сіб противитиси тим гуртам у народних менчьостех, икі — най- 
чєстішше за пїднустрюванєм чюжих, ворожих Польші держау — 
стараютци відорвати си від Польші. Тих мусит приборкувати — 
угоукувати держауна улада и проти тих мусит ставитиси поль
ский нарід и давати вїдпір.

Из Білорусинами и Українцями ми хотіли жити у згодї 
єк братя из братями. Нас из ними вєжет спїуна многовічьна 
істория, блискїсть бесіди, культури, звичєїу, спомини боротьби из 
Москвоу, ика заУжде стараласи щоби вїнародовити нас Полякіу, 
єк и Білорусиніу ци Українціу. Тим Білорусинам католикам 
и Українцям, икі окрім свого єзика будут хотіти уживати поль
скої бесіди, ни повиннисми робити жядних трудностий, навіть 
лротиуно, ми повинні из того тішитиси, але булоби великим блу
дом из нашеї сторони, коли би ми силоу хотіли намітувати їм 
польску бесіду. Из того були би наслідки протиуні: замість по- 
шєніуку и люби до польскої бесіди, ми пізнали би лиш ниохоту, 
а навіть и нинавїсть. Най Білорусини и Українці любєт нашу 
культуру тілько из власної охоти, а ни из примусу, икий тілько из- 
ражує—огїрчює, из рештоу проце ми сами добре знаємо из чєсіу 
нашеї ниволі, однако то ни значіт так, шоби Поляки на Усході 
були ни діяльні, слабі, та баУдужнї для своїх народних спрау
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Ролеу тих Полякіу є ек найбїршя праця позисканя Українці^ 
и Бїлору'синіу для польскої держауности та зацікавити тих на- 
родіу польскоу культуро^, а енерґічьно, тай гідно протистави
ти усім Українцям и Білорусинам, шо ходєт кривими дорога
ми — бокуют, шо воюют из польской держауностеу, підлєгаючі, 
юджєню Берліна, ци Москви, шо ни может принести їм жядної 
користи, а державі лиш робит шкоди.

Трошки инакше виглєдаєт наше відношене до Німціу и Ли- 
тоУціу. Єк повишше ми сказали, то для нас байдуже, шо уни 
говорет по німецки, або по литоуски, шо є привєзані до свої на
родности. Тото н и  шкодит Польші. Але вара їм бути передноу’ 
сторожеу ворожих пляніу Коуна, ци Берліна, вара їм у польскій 
державі від польских дітий, иких хотіли би ше винародоувати 
таки дут на польскій земни. Мусєт зрозуміти, шо нашя вирузу- 
мілїсть протиу" них — то ни знаки нашеї немочі, ику моглиби 
використовувати проти польскої держави.

Трудна до розвезаня справа менчьин — то справа жидіу- 
ска. У Польші є дуже богато Жидіу и то богато бїрше єк у кож- 
дій инчій еуропейскій державі. Бїршість из них, то єк уже ми 
вишше исказали, це дрібні купці и ремісники. Тот стан річі 
є причіноу, шо из виростом кооператив, ремесла, тай польского 
промислу чьисло дрібних купців стає дуже велике и нипотрібне 
для газдіуского-господарского житя Польші. На тім тлі розвива- 
єтци заузєта конкуренцийна война, ика ослабяєт господарскі 
сили Польші, нишіт Жидіу, а загальній господарці ни приносит 
жядних користий. Чєстина Жидіу моглаби найти ліпші для себе 
обставини, удаючіси на еміґрацию, але сэгодне тота справа 
є дуже тєшка и трудна. Майже усі держави замкли свої границі 
для чюжинціу — из инчих чюжих держау. Жидіуска еміґрация 
из Польші виносит тепер 10 тисічь осіб річно, а тимчьисом при
родний дорїст Жидіу виносит около 50 тисічь річно. Допраудї 
тот приріст є богато менчий, єк приріст Полякіу, або инчих на
ціональних менчьин у Польші, отже відношене проценту Жидіу 
до инчих горожан держави трохє си зменчює, але загальне чьи
сло Жидіу шо року бїршеетци. Тимунь держава мусить подумати 
про змину будови суспільно-господарскої Жидіу у Польші так, 
аби перейшли из тих фахіу, у котрих є їх за богато до инчих 
фахіу, пожиточьних, а до того чьису ни використаних.

Тото є найважнішя и найтруднішшя сторона жидіускої 
справи, а всі инчі справи для Польші ни мают жядного значіня.

Держава ни мішєєтци до того, єк собі Жиди хотєт урєдити
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своє жидіуске приватне шкільництво — по гебрейски, ци по жи- 
діуски, ни мішєютци до їх внутрішних сваров, але мусит стара- 
тиси про тото, шоби Жиди, без оглєду на свою релігію и єзйк, 
були добрими горожанами Польші, за шо дістают від держави, 
опіку и рїуність прав. У звєзку из жидіухкими переслідуваними 
у Німечєні, родитци у Жидіу изрозумінє попираня польскої дер
жави, тай вірної служби для Польші, ика подібно . єк и дауно, 
е спіуной Матереу-Вїдчьиноу' для усіх горожан без ружниці ві
ри и народности.

Отце найважнішшї указана наше! політики из народними 
менчьостями. Цілеу її повинно бути таке унутрішне злучіне Поль
ші, аби мала велику силу для поборювана трудностий тай пе
решкод, икі лізут їй на дорогу її розвою.

1НЖ. ІВАН ДРОЖДЖ
дир. Гірскої Рільничьої Школи В Лососіні ГорІШНИЙ.

Гїрскі пасовиска, царинки й полонини.

■ Гїрскі ґаздівства ни є добрі для сажєня городнини и сієня 
сюбини. Уни тимунь ни є добрі для рїльного ґаздіуства, шо тут 
тєжка и камениста земня, великі слоти, стрімкі обочі, и за Остре, 
та за студене гіїдсонє.

И ходь гїрска земня й пїдсонє ни є досїдні на управу рїлі, 
то однако тут дуже добре можна упраулєти царинки, пасовиска 
и полонини.

Досліди переведені у  західних Карпатах, виказуют шо усі 
грунта положені понад 500 м над поземом моря, ни надаютци 
під управу збїжя, але за тото царинки, пасовиска и полонини 
можут дати дуже добрий дохід.

Нима на світі бідних країу, лиш є бідні люде, аї'то тоти 
шо низнают ходити и управети єк си належит свої земні. Тай 
ни знают, єк то так повести своє ґаздівство, аби си уно оплачю- 
вало и було жерелом приходу й богацтва. Гїрска та камениста 
Швеция, Норвегія дают нам єк найліпший примір. Швайцарский 
верховинец виковау свий маєток на ледах и скалах, а шведский 
селянин на стулених земнях, та каменистих дійшов до такої 
культури, шо ни поустидаєтци навіть найурожейнішнеї земні.

Тілько треба вірити f  тото, шо и ми у Польші из наших 
гїрских маєткіу при за^зєтій праци, та відповідним знаню потра
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фимо замінити наші чарівні Карпати у нашу Швайцарію и то 
ни запомічьоу других людий через ружні підмоги та сумнівні 
дарунки, але таки почерез нашу власну працу.

Гїрскі ґаздівства тєгнутси уздовж полудневої границі Річи 
посполитої від Цєшина по Kocty и займают около 30.000 км.2 
т. e Vio честь Польщі. Люде, икі там жиют, ведут заужде за^- 
зєту войну из гїрскоу природоу. Характер наших ґураліу (горен) 
из Пїдгаля, ци Лемків, ци навіть Гуцулїу е дуже подібний до себе 
и то дає можливість, и через тото можна надієтиси шо гїрским 
ґаздіуством займетци заузєто ціле населене и через це виборет 
собі ліпше материяльне зобезпечене. Від вікіу горєне займалиси 
випасом рогової маржини и овец та претанем бриндзи и лісовоу 
роботоу. А коли уже сама природа показала нам такі способи 
будованя то ми мусимо їх си держєти и їх розвивати, та 
уліншувати.

Підставо^ плеканя маржини у горах є царинки, пасовиска 
тай полонини. Сама природа нам помогает, бо пашя и гїрске 
сіно є так добрі, шо свойоу вартосте^ перевишшуют пашу 
и сіно из роліу на низинах. Добра пашя у літї, та добре сіно 
у зимі будут найголоушішшеу пїдставоу для гудованя маржини 
и овец у дрібних гїрских рїльникіу. У горах ни будемо гуду- 
вати маржину соломоу, бураками, отрубами, морквоу и це лишім 
рільникам на долах, а ми будемо у себе у горах гудувати мар
жину у літї доброу пашеу, а у зимі добрим сіном.

Коли ми забезпечімо для нашеї маржини на літо добрі 
пасовиска, а на зиму добре сіно и то подостатком, то тим самим 
випо^чімо найважнішшу задачю нашего гїрского ґаздіуства. Без 
добрих пасовиск, та царинок навіть ни можна и думати о ліп
шим хованю маржини. Ця підстава то е найважнішшя справа, 
а потім коли будемо мати пашю то погадаємо и про добру расу 
и про контролю молочьности.

Наш Ґураль, Лемко ци Гуцул, добре знаєтци на випасі мар
жини и овец, тай до того має охіть и коли тілько покажетци 
ему, єк то си має робити, то певно ишє заветит Швайцарціу, ци 
Шведів, бо потрафит повести своє ґаздіуство на пасовисках 
и царинках ни гірше від них.

На разі однако мусимоси придивити і єк ґаздуют у Швай- 
цариї и єк зачінают уже ґаздувати у Західних Карпатах, аби їх 
примір и досвід послужи^ и нам у праци над нашими 
ґазді^ствами.
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Приступаючі до поліпшена гірского ґаздіуства, мусимо 
в самперед упорєдкувати право власности, сервітути, бо це 
у горах ни є упорєдковане и тимунь приносит у ґаздіустві дуже 
богато клопотіу.

Далі мусимо собі установити, та визначіти, шо має бути на 
ліс, шо на царинки, а шо на пасовиска. Ліс є дуже важної 
річьоу у гїрским ґаздівстві, и тимунь мусимо єго шєнувати, 
дозерати и вїдгорожети від пасовиск, та царинок.

Прауду кажучі у1 старім лісі (понад 15 літ) можемо пасти 
маржину, але мусит бути виразно зазначено, де має бути заужде 
ліс, а де пасовиско. И цілком инак треба ґаздувати у лісі, єк 
на царинках ци полонинах, або взагалі на пасовисках.

Ш о до права власности, то у горах розружнюємо ґрунта, 
єкі є приватним добром одиниц, або спі$/власностеу кількох, ци 
кільканачітьох ґазд, и через них спіуно уживаних, а також па
совиска, царинки, полонини громадскі й держауні, „камаральні”. 
Ґаздіускі обставини и приписи є для усіх однакі. И тимунь 
ТОТО У'се, шо буду писати, будетси відносити до усіх ґрунті}/ ци 
то приватних, ци спірних, ци громадских, ци то держауних.

Спїуні газдіуства ни треба ніколи ділити на дрібні, між поо
диноких ґазді)/, але можна на них завести узирцеву спірну ґаз- 
ді$/ку, упорєдковувану держауними статутами, та приписами. Це 
відноситци и до держауних ґрунтів, та громадских царинок, 
полонин и пасовиск. У Швайцариї шє до сегодне задержали 
сиспї)/ні ґаздівства, а узїрцево ведені приносєт великі доходи, 
тай богато причінили си до піднесена гудіулі маржини, тай 
бриндзарства. Громада мусит займити си громадскими пасови- 
сками, для загального добра ухвалити статут, приписи пастирскі, 
завести узирцеве ґаздіуство, вибрати пастирский зарєд, пастир- 
ских опікунів. Установити висоту оплат за випас, тай поста- 
рати си, шоби на тих пасовисках ни паслоси ані за богато, ані 
за мало маржини, а лиш акурат тілько, кілько си там годно 
добре випасти. Гуртові— спіуні пасовиска для дрібних ґазді;)/, 
мают велику вартість, и для того у їх интересі лежит, аби 
спіуних—гуртових пасовиск ни ділити, але їх узїрцево, на ста
тутах и приписах заґаздовувати.

Дальше треба установити, шо має бути пасовиском, а шо 
царинками издатними на кїшниці. Можна також чьисом изкосити 
пасовиско, або пасти царинку, але треба тємити одно, шо косити 
пасовиска, а так само пасти царинки э дуже для трави и паші 
шкідливо. Бо инчі трави ростут на пасовисках, а инчі на царин-
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ках. На пасовисках ростет така трава, шо любит тою , шо її ви
гризає и затолочює маржина, а царинна трава того ни любит.

Тимунь мусимо собі изробити на нашім ґаздіустві доклад
ний поділ и рехунок, шо лишаємо на пасовиско, а шо на кішниць 
И того треба си держєти.

По таких розміркуванях и обрахунку приступаємо до ґаз- 
дованя на царинках, пасовисках, толоках и полонинах.

1) Зарїунуванє пасовиск, толїк, царинок и полонин, 
визбируване каміня и викорчюванє корчіу.

Пасовиска и кішниці наші гірські дуже чьисто виглєдают 
у смутним аж оплаканим стані. Тут и там ростет глїх, скерби- 
ще, жерєпик, усієкї краки, а поверхня покрита купинами кер- 
товиня, муряховин, тай камінєм. Єк уже вишше згадавсми, му
симо дуже уважати на тою , шо має бути пасовиском, а шо лі
сом. У лісі мусит бути богато, гушчнику, а на пасовисках-ані 
деревини ни треба лишєти, бо уно шкодит паши, мечет затинок 
на пашу и через то уна ни є така смачьна. Голоувно ни смієт 
рости пустий хабазник, корчі, та усєкі пусті турші. Ходь можна 
лишити и на пасовиску ни богато великих дереу, бо уни є добрі 
на холод для маржини у спеку, але треба уважети, - аби їх 
ни було за богато. А усі инчі корчі, єк глїх, жерєпик, иуничє, 
турші треба викурчювати и поле на пасовисках заріунати—за
гладити, тай постинати купини кертовин, муряховин и инчі гор
би.Купинє на поли треба так изтинати, аби ни иищіло паші. 
То значіт изрізати купину, глину забрати, а моріх назад прито- 
лочіти на своем місци. Треба из поля теребити, изберати камі
не, ике можна износити у єми, або ужити его на плоти, ци до 
дренована царинок и пасовиск.

2) Осушуване царинок й пасовиск.

При оббиранню місця на царинки и пасовиска, треба ви- 
берати на пасовиска місця сухі, а на царинки лишєти місця 
вогкіший.

Однако лучєєтци дуже густо, шо є дес пїдбагонки и голо- 
виці, илі кончє треба осушити, бо-на них росте квасна трава, 
ику дуже ни охічно їст маржина. Воду из підбагонкіу треба 
спускати дренованими реуцями. Дреновані реуцї робитци так: 
копаєтци на’ 1 м. глібокий ревец а на V2 м- широкий, у него си- 
плетци каміне, ике на сподї треба докладно уложити, а витак

108



засипаємо ревец глиноу. Там де кинчєютци дренєки треба усе 
дуже добре вишішювати ревці, аби їх конец ни буУ замулений. 
А так само можна на обочях, стримких ґрунтах — пасовисках 
и полонинах изловити ту воду дренованими реуцями до глібоких 
мурованих керниц, а вїтак изпроважувати тоту воду дереуєними 
жолобницями до хат, або стай и уживати її до поєня маржини, 
■чи навіть инедем до питя.

3) Гноїнє царинок й пасовиск, та полонин.

Гноїнє царинок й пасовиск у гірскім ґаздіустві є найваж- 
■нішшеу роботоу1. Рік річно збераємо из царинок сіно, а на па
совисках випасає пашю маржина и тимунь забераємо земнєнї 
складники, и через тото земня фурдїє. Мусимо земню гноїти. 
Розружнюємо погної природні и помічні. Природні ПОГНОЇ єк 
гній—белеґа—овечек, гноїука є о много важнішші у горах, и ти
мунь ми повинні їх переховувати єк найдокладнішшє. Природні 
погної зле переховувані дуже богато тратєт на своїй силі и вар- 
тости. Учєні обраховуют, шо через нивїдповідне переходуванє 
твою и гноїуки тратимо 50 зол. річно від одної корову. Тимунь 
у теперішні так тугі роки и чьиси, таке марнотратство и ни 
дбальство нієк ни может бути допушшєне, шоби ми ни старалиси 
докладно и відповідно пореховувати гній и гноївку. И—аж тогди, 
єк усе зробимо, шо си належит, аби мочі дорідно переховувати 
гній и гноїуку, можемо собі позволити на куповане помічних по- 
гноїу, а голоуно фосфорових, єк „жвілі” (комаза), томаса, су- 
пертомасини, бо досліди учених и досвідчєня прехтикантїу вика
зали, шо у гїрскій земни брекує погноїу фосфоричних и то навіть 
дуже. Так само у нишших й блишших до колії місцевостях, на- 
діежитци до гірскої земні додавати вапно, ике из гірских земний 
через слоти и всіляки зливи є сильно виполікуване.

Однако заки купимо 100 клг. помічного погною, придивімси 
на природній гній и гноїужу.

Узїрцеву гїрску гноїуню можна вибудовати добре и дешево 
ис дошьок, дерева и глини. У нишших и блишших околицях до 
колії можна робити из бетону, або каміня.

Гноїуню треба заварувати перед водоу з дахіу, подвіря, ци 
поля, простими жолобницями из дошьок и звичайними реуцями, 
або греблями. Гній; у гноїуни треба шо дня перемішувати за- 
гонічї на него маржину, або чімос добре упліскувати. Гній до
бре перехований, єк він уже изпорохнавіє, то у зимі треба его
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розвезти на царинки й пасовиска и тамки его добре розметати— 
розсієти, аби си він міх добре розложити и урости у траву, бо 
приорювати гній на царинках и пасовисках ни можливо. Через 
тото самий гній у гїрских ґазді^ствах ни мает такої великої вар- 
тости и значїня зк гноївка—мішена: из гною, шіни від маржини 
и дрібного постеліня, та води. Коли хочемо мати гноївку то 
мусимо вибудувати из дошьок, глини або каміня досить широкий 
збірник. На одну дорослу худобину треба рахувати 2—3 м. 
пляцу. Отже коли маемо пять короу, мусимо изробити збірник 
о обемі 10— 15 м3.

Збірник треба вибудувати зараз при самій стаєнній стіні, 
глібокий на 1— 1х/2 м., а широкий на 2 м. Довгота залежит від 
запотрибованя.

До збірника спроваджуємо відповідно мочові сиклини из 
стайні.

Стайня повинна так бути побудована шоби у водним бу
динку були коні, корови, безроги, аби гноїука могла изпливати 
до одоого збирника, а ни так єк то звичайно буває у наших 
дрибних ґаздіу (малоземельних), шо усі хліви є умішшєні на 
окола хати и то кождий окроме, почерез тото усе терпит ишє 
бїршу нужду и поносит великі страти, и то почерез тото лише, 
шо ни уміє єк слід переховати на зиму гноївку и гній, для по- 
гноєня своїх ґрунті^.

Нарис гірскої гноївки (згідно з анж. Новаком).
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Єк видко из цего начерку, збірник на гноїуку є избудований 
коло стіни стайні. Гній можемо ускладати на самим збірнику 
из верху. Коли будуємо стайню на обочі, то можна иззисподу 
збірника перепровадити руру деревєну, або зєлізну, замикану 
при збірникови и при кінци рури на дворі, а коли видоткаємо 
Р У Р У ,  то гноїука сама вичюрає до бочьки, икоу розвозимо її на 
поле. А коли будуємо стайню на рівнині, де нима спаду, то 
тоґди гноїуку из гноїуні-збірника мусимо вичьирпувати черпака
ми, або изробити деревєну помпу из дошьок, або залізну ланцу- 
хову до витєганя гноїуки.

Перед тим гноїуку у збірнику мусимо добре вимішєти и до
дати води, бо гноївка без води, ни розведена, может на поли 
повипалювати трави.

Хтоби хотіу' собі изробити примірну гноїуню, то найси звер- 
нет о пораду до Окружного Товариства Рільничього, ике подає 
усєкі поради цілком безплатно.

Тут мушу зазначіти, шо стого самого материялу и за тоти 
сами гроші, из котрими до того чьису горєне будували на свій 
спосіб стайні, можна вибудувати узїрцеву стайню и гноїуню, але 
післідь инчего пляну.

Стоїшя для короу у стайни мусят бути ни прочюраючи, 
утоучєни из глини, ’на котри даємо ліґарі деревені або плите 
засипане ціментом. Стійло у стайни для корови повинно бути 
довго 1.80 — 2.00 м, а широке 1 — 1.20 м. Есла повинні бути 
вїддалени вїд стіни 1/% м. а широкі есла мают бути х/г и повинни 
бути есла умішіні дуже низко над земней. Жолобок на шіну по
винен мати стінки простопадлі, ни плитки, 0.15 — 0.20 см. 
глібокі и 0.30 см. широкі и мусетци кінчєти у збірнику.

Гноївку вивозимо на поле у хморні и вохті дні, а в разі 
доушеї погоди вечьирами, у бочьках, під нічь.

Бочковози можут бути цілком прості на двох, або чьотирьох 
колесах. Проста скриня добре изпушена из дошьок, покладена 
на колісє, может добре свою задачу изпо^нити. А до розсику- 
ваня гноїуки вистане навіть дошічька, похилено прибита пїд 
отвором бочьки.

Царинки и пасовиска угноєни гноїукоу відразу измінюют 
свій образ. Змінюютци трави, пропадает тверда трава прм. 
псенка, а показуєтци єк из під земні и родятци трави мнеки. За 
ділітого повиннисми за^жде тємити, шо гноїнє царинок и пасо- 
виск є найважнішеу справоу у ґаздівстві.

ні



Усіване травок на сінокосах и пасовисках повинно насту
пати по вигноеню їх.

Вибудоване взірцевої стайні и гноїуні є першим и найва- 
жнішшим способом до шднесеня бїршего урожаю трав и паши 
на наших царинках и пасовисках, а тим самим до піднесена гїр- 
ского ґаздіуства. Без гірскої гноїнні, и без гноїуки нима узір- 
цевого, доброго, гїрского газдіуства.

Гїрскі гноїуни повинно си будувати у селах и на полопинах, 
из кризь там, де випасаємо маржину.

При випасі овец на полонинах, гноїмо полонини, изміню- 
ванєм овечьих кошєрий. 6  тото старий и дуже добрий спосіб 
гноїня полопин.

При кошєрованю треба тємити на одно, аби тоти кошери 
були обширні. На одну вї$щу рехуетци 1 м простору. Кошєря 
ни повинна бути на одним місци доуше, єк одну нічь. Овечєй 
гній є одним з найліпших природних погноїу. Тимунь коли ко
шера стоїт на одним місци до^ше єк одну ніч, наступає пере
гноєне и заквашене зємни. На прауду псюрка пропадет, але 
виростут инчі трави, єк альпейский бурэн икий є ни доброї 
пашеу.

Царинок и полонин у горах є дуже богато и тимунь булоби 
дуже великим марнотратством перегноювати на одним місци, 
а на инчих місцях ані трошки ни нагноїти. Памнєтаймо так са
мо про тото, шо одна ві$щя угноїт за нічь дуже добре 1 м2. 
Тимунь коли маємо ботей овец изибраній из 200 штук, то муси
мо мати кошєру на 200 м2, т. є 14 м до^/гу и 14 м2 широку.

4) Доглєданє царинок, пасовиск та полонин.

На пасовисках треба -завести из жерток перегороди, оби 
.маржина ни валаструвала відразу усеї паші. Так само тре
ба зберати белеґу, бо на ни ростет ни їдучя пашя, тай мар
жина їі обминает. Бадилє из трав, єке ни спасет маржина 
треба викошувати. Нищіти бурєни єк осотій, пїрій. В инчих 
місцях варта садити на царинках овочєви дерева у віддале- 
ню ЗО X 30.

Ціла Швайцарія, то одна царинка засажена овочевими дере
вами. У нас климат ни є острішшій, тото само можно запро
вадити.

Коли отак поволи будемо заводити поліпшена у нашім гїр- 
скім газдіустві, через відповедне гноїнє й чішчінє, то уно від-
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Швайцярске село: царинки и пасовиска засажені овочявими деревами.

дєчітци за нашу працу и даст нам дуже богато доброї паши: 
У8 морга доброго пасовиска и У2 морга доброї сіножати виживит 
нам одну добру корову, або 7 добрих овец.

Пїмше, помаленки поправитци гатунок маржини и овец, 
тай будемо мати бїрше молока, бирше мнеса и во^ни, икі у пер
шу чергу зужиткуємо сами на удержанє наших чєсленних родин, 
а витак на продаж для потреб нашего краю.

МР. П. БЄГАНЬСКІ.

Лікарскі зіля на Гуцулшіні

Усі земні польскої Держави є вивінувані дуже гойно у при
родні богацства. Уни посідают усе тото, шо є потрібне до житя 
людьм и то у такій кількосте, шо ек би навіть Польшю обму
ровано на окола муром, по через икий би ни можна нічьогісень- 
ко достарчіти из инчих держав, то однако земні у Польші мо- 
жут вигудувати, убрати й залагодити усі потреби мешканціу 
Польші. У них и на. них, находєтци нивичерпані и ни змірковані
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земнєні (мінеральні) скарби: зелізо, мідь, олово, ціна, сірка, сіль, 
земнєний вугоу и віск, нахта, літографічний камінь, мармур, 
манґан, графіт. Величезні обшєри лісіу й земні, на икій си ро
дит тілько хліба, шо ним можна прогудувати окрім свої! держави 
ише и инчі краї.

Шіра Матїр-природа ни забула и про наше здорове, бо гой
но обдарила наші земні усілякими зілями помїчьними людом, 
у їх слабостях. Наші земні єк гори, долини и доли, а так само 
полонини, царинки, толоки, поля, ліси, а навіть піски, тай трє- 
севиці покриває пїшноу убирє^ — своє рідної ростинностеу — 
травами й зілями, аби ніби земня голєтуроу ни світила и ни 
соромиласи по через це. Усу нашу земню, навить и там, де 
ніколи на ню ни загріває сонце, ек и там де аж занадто обли
ває її своїм животворяшшим теплом — злотним промінєм, так 
само на земни єловій — худій, єк и на земни ситій — урожей- 
ній, ростут преріжнорїдні зіля, між икими безвименно богато 
є дорогих, чюдно-помїчних лікіу на людскі слабости.

Про ці лікарскі зіля и про тото, єк треба уміти їх викори
стати у гимблю (торгоули) зілями, хочю сегодне у цій стати 
розказати, и то головно про полуднево-східні обшари нашего 
краю, де цих усіляких лікарских зіль є найбирше.

У сегоднішних, тєжких чьисах дуже богато людий нарікає 
на безробїтє, пропадає у нуждї и капарит тєжко без грошя, 
гїрько проклинаючі свою нищєсливу долю, а ни видит почерез 
свою сліпоту — ниуцтво, шо на около них марнуєтци величче- 
зне богацтво дорогих зіль, на сотки — тисічі злотникіу. Ці до
рогі скарби — зіля, шо року пусто дурно припадає зима и ни- 
шит їх без ніекого ужитку, а ьк би їх люде знали и уміли ви
користати и єк слід зужиткувати, то уни би дали ни одному бі- 
дакови добрий заробок и поліпшили житє..

До цего чьису Польша изпроважує дуже богато зіля из 
заграниці. И то ни лишень таке зіля, ике родитци тілько у го- 
рєчьих краях, и ике, тото зілє, за^жде мусимо изпроважувати 
из тих теплих країу, бо уно у нас ни годно рости, але изпро- 
важуюти, и то дуже богато, такого зіля, ике ростет, або може 
рости и у нас, лишень треба зачета єго упра^єти и розмножу
вати. Робота управи и збираня зіль у нас уже си зачєла й по
ступає скорим кроком на перед. Пизнати це можна ходьби по
тім, шо мимо изростаючього запотребованя зіля почерез поши
рюване зільо-лічничтва, то привіз зіля из заграниці икий до року 
1929 водно изростау и дійшоу буу у тім році до 6468 q.
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{1 q =  100 кґ.), то уже у 'наступних роках зачє^си изменчу- 
вати, так шо $  1932 р. изменчивей до 3744 q.

Дуже би було весело для нас, ек би вивіз зіля від нас за 
границу зачьиу си добре розвивати, бо тодиби из за границі за 
тоти зіля припливали гроші до нашего краю и це би нас избо- 
гачювало. Однако, на великий жель, уно так ни є. До цеї пори 
вивіз пашего зіля за границу буУ малий, тай до того водноси 
измєнчувау" а ни зростав. А це видко из того, шо у 1926 р. 
вивіз зіля за границу виночиу 5235 q, але від того чьису измен- 
чьи^си так шо у 1931 р. зїйшоу на 3514 q. Тото измаліне ви
возу нашего зіля за границу можна поєснити собі трьома при- 
чійй^и:

1) то гимбіль (торговля) вивозу зіля за границу находитци 
у ни відповідних (фахових) до цего руках, посідаючіх лихої вар- 
тости зіля, ни раз вонєчі и заничішшіні, тай ни уміятно избира- 
ні и шушені. 2) то брак у нас відповідно фінансованої поль- 
скої зільо-збїрниці, бізуючьої робити великі закупи, приготова
ної до висилки поважних заграничьних замовлень. 3) то за
гальний занепад усакого гимблю (торгоузі).

У першу чьиргу мушу си узєти до дуже докладного и по- 
дрібного опйсу збираня зіль из дикого їх стану, шоби тота пра
ця вид самого її започєткуваня ни приносила страт и розчєрованя, 
але аби уна заохочювала и притєгала збирачя своїм добрим 
зиском. Тимунь, хто маєт охоту брати си до збираня зіля у їх 
диким стані, то мусит собі согоднішну статю дуже уважно пе- 
речітати и затемити, усе то шо у ній изказано, бо злегковажене 
ходьби одної поради и всказіуки видразу принесет велику страту 
у збираню и сушеню зіля. Чьоловік думаючий, розумний, уздрит 
відразу — єк ему ни підет добре у збираню и сушоню зіля — 
шо він сам буУ тому винен, бо ни держє^си засади и припису 
збираня, тай почерез тото попоуниу блуд и тих блудіу при 
дальший своїй праци будет вистерігатиси, оминати їх. Але огра
ничений и темний чьоловік искладет своє нидбалство на нипо- 
ллатність того интересу, зниохотитци стратоу тай ишє буде 
инчих людий від тої праці вїдтєгати и- до неї зниохочювати.

Шо треба залагодити перед зачінанєм збираня зіля.

Беручі загально збираня лікарских зіль, то уно зачінаєтци 
від раної весни и тегнетци до піздної осени. Однако заким 'при
ступимо до збираня зіля, отже уже при згибку зими на весні,
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положені мусят бути дві важні справі, а саме: запевнене собі 
відбірці на зілє, то є найти місце їх збуту и обдумати собі спо
сіб легкого и доброго сушеня назбираних зіль.

Кождий вїдбїрця зіля повинен означіти, икі будет брати 
він зіля и приближно у икій кількости тай богдай бїрше менче 
назначіти ціну, єк ни годен її подати докладно відразу. Тимунь, 
шо вїдбїрци муситци забезпечіти замовлену ним скількість зіля 
и ни можна его у цим завести, то треба докладно знати ростини, 
де маетци їх зберати и треба обрехуватиси у можливости на
лежного виконана того збору. Нидостарчіне зіля гуртіуниківи- 
відбірци, может принести ему дуже величезні страти У его ин
тересе Так ек тот, шо зберат зіля, может понести страту ли
шень по через то, шо ни зароби^ собі тілько, кілько міркував,— 
то вїдбїрця - гуртіуник поносит багато бїроф страти, бо він 
міх собі у  инчим місци забезпечіти доставу, а почерез нидо- 
старчінє ему зіля він си лишєє без товару. Такий брак зіля 
у гуртіуника-вїдбірці ни обреховуетци лиш на страту у  за- 
рібку, икийби буУ прийшо^си из проданого зіля, але він відвер
тає від тої фірми покупці^, икі водно у тій фірмі купували, 
а тепер почерез брак товарїу, ек си звертают до инчих фірм 
за товаром, то на старе місце можутци бірше нивернути и гур
тівник тратит своїх відбірці^, а це страшна страта, богато біршя, 
як грошева.

При збираню зіля у дикім стані, сушене его и управа є ду
же важноу справо^, и мает велике значіне. У кого е великі, ґа- 
зді^скі будинки из перевіуними — провітрюючіми подами, из 
добрими стелинами, під ̂ ґонтовим, це дошьковим побоєм, а най
ліпше блєшєним дахом, або бетоновими підлогами, то таки бу
динки найліпше вїдповідают усяким вимогам сушінє зіля при
родним теплом.

Такі поди ни можут бути над хлівами, стайнями, або близко 
загородий, а у жядним разі ни сміют бути уни над будинками, 
у иких си держит смердечі річі (от як: нахту, дохоть, смолу,
оселедці), ані ни можна близко сушити квашених шкір, бо сушені 
зіля дуже легко наберают у себе воні из тих річей и вїтак по 
через тото можут цілком изтратити свою вартість. Сушені зіля 
у таких вонечьих місцях, вислані за границу, и витак по пере
ведених пробах там зиставали назад завертані до Польші, єк ни 
здалі, а. це ни виробєє доброї слави зілям, висиланим за границю 
из Польші.

Тепер повинно бути нашим зауданєм заборонене изкупо-

116



ваня зіля и торгоулі ним людєм до цего ни ученим, бо то є се
редники до ратованя здоро^я у середині людий, и по через тото 
ни можут мати у собі домішок, усякої гидоти.

Конечні відомости для збїрачя зіля.

Збиранєм лікарских зіль у дикім стані интересуетци шо- 
річьно сотки людей, порозсипуваних у ріжних закутках краю.

Кождий из них маєт до цего єк найліпші заміри, але рідко 
котрий из них озметци до цего розумно и практичьно. И ти- 
мунь та їх робота изводитци на діточю играшку тай ни мает 
жядної вартости.

Кождий запитуючій вібїрчю фірму зіля, ике мает изберати 
зіля у своїй околици, дістаєт від неї на показ кілька зіль, икі 
маєт зберати у своїй околици, и над цими зілями він си по
винен глібоко застановити и добре їх пізнати, а инчіми 
зілями иких від него ни жєдают, то ними ни заниматиси.

А тим чьисом у нас буває цілком инак. Тот, шо дістау 
зіля на показ від фірми, ике то зіля маєт изибрати и доставити 
тій фірмі, цілком того си ни держит, або дуже мало, а назби- 
руєт будь икого зіля, шо ростет при дорогах, на царинках, ци 
на метжях по при городи, ни рехуючи си из тим, шо колія від 
того буде дорожше коштувати, єк то усе вартує. Бувают шє 
й таки збїрачи, шо жиючи під Вильном, Новогородком, або Тер
нополем назбирают оден, або два кільоґрами такого будь икого 
зіля єк „полін", „курічю траву", „деревій приватник", або єгоди 
женєпину (алі^цю), обшивают тото у полотно, [або кладут 
карабушки (пуделка) и посилают поштоу. Пречінь то є ни 
мислиме, оби так робиу  ̂ уміятний и фаховий до того чьо- 

ловик, а таки так робєт и то дуже густо.
Кождий збірачь дістаєт вїд свого покупця - відбірці ціну, 

шо коштує кільоґрам узбираного зіля, післідь зґо ґатунку и пі- 
слідь того легко может собі обрехувати, ци оплатитци тот ґа
тунок зіля висилати далеко^ колїйово^ посилкОй цині.

Висилка зіля поштоу' может бути лише зіля дуже, дорогого 
(цвіт конвалії, цвіт білої єсноти и т. ин.). Посилки, тогодом 
колійового багажу, так само си ни уживає, бо то так само за 
дорого виносит, хіба би того зажєдау' самий вїдбірця, (а робит 
він це тогди, єк ему раз два треба дистати замовлене зіля).

Коли збїрачь висилає чьогос богато,, але має при тім так 
само кілька кавалків зіля и то дорогого, то может и его післати
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разом из великой посилкой, але мусит тото зіля добре запаку
вати у груби паперові торбинки, або міщяки изшиті из ста
рого полотна, але добре випраного.

Тоти пакуночьки, кождий из осібна, муситци ише обвити 
у папір и аж тогди покласти у міх, у икимси посилає велику 
скількість зіля.

їдовитих и трійливих зіль, навіть аби єк найліпше їх за
пакував, то ни можна посилати разом из инчим зілєм, бо из того 
может бути нишестє. Такі троючі зіля повинно си посилати 
кажде у окромішним мішку (єк: люлек-білена, дедєра-дурмант 
покшик-красаука, альбо сонначя одур, наперстниця-медуниця 
и инчі).

Перед висилкой зіля повинен збирачь узєти из каждого 
зіля окроме у торбинки по трошки зіля, и тоти торбинки из тим 
зїлем запакувати у водну велику торбу, икої вага не смїєт бути 
тєжшя від Vi кґ., налипити поштову марку за 20 гр. и пїслати 
поттоу, виписуючи на верху торби великими буквами „Проба,, 
без вартосте" а під тім докладний адрес вїдбірці-гуртіуника. 
Аж по одержаню відповіли, шо зіля е добре и тото само шо 
вїдбірця его собі замоувиу, тогди можна висилати усе назби
ране зілє.

Дешо про охорону ростин у воєв. Станиславским.

Є два списи ростин, пїдлєгаючих охороні: оден обіймає ціле 
Станіславїуске воевідство и обнімає він 31 ростину, ики е узна
ні за рідкі ростини и наукові, а в другим є изписано 42 росли
ни, иких ни можна избирали на просторі 10 км. від границ 
Станиславова, а так само у вїддаленю 3 (трех) км. від границ 
міст на провинциї, у иких є середні школи.

У першим списі находятци таки ростини, ики подибуємо 
у ружних чьистях Польши, отже ни належєт тілько до зіль, ики 
ростут мише у станиславіуским воевідстві (наприклад округлиста 
росічка, дзвінковата сасанка и царинна сасанка); за то у другим 
списі біршїсть ростин — то ростини, ици изкриз зістрічєємо, 
навіть найзвичьийнішши, эк: ісляндскій мох, самчя папороть, піс
кова коцанка, звисьийна багнина, и богато инчих; отже так єк 
зіля из першего спису треба сохранили и сї здержуватиси від 
їх збираня, так ростини, шо є у другим списі, ни виплачувало 
би си зберати у далеких околицях, бо навіть ни оплатили си 
від них транспорт, бо їх можна назберати изкрізь.
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Рідкі у нас ростини (зіля) ни то шо лиш треба сохранити 
перед цілковитим їх визбируванєм, але треба над ними погадати, 
єк би їх у нас єк найбїрше розмножити. Тимунь варто би при
каза™ лісовій сторожи и надлисництвам, ики мают обовєзок 
ці зіля сокотити по лісах, шоби уни зберали насіня цих зіль - 
ростин и там де уни хотят родитиси, їх засівали.

При таким способі, ши можемо розмножити у себе потрібні 
зіля-ростини — до лікарства, кілько нам буде потрібно,

До тих зіль-ростин, шо потрібно їх сокотити и засівати, за 
раховую: мордо^ник тою (tojad mordownik), веснений мілок 
(miiek wiosenny), безлодиґовий девятьсил (dziewiQcsil beziody- 
gow у), осинний зїмовіт (zimowit jesienny), дипталь (dyptam), 
зерновя скальмиця (skalnica siarkowa) и звичьийний єзичник 
(jQzycznik zwyczajny) — бобка.

Икі зіля варта избирати на Гуцулшіні.

М а л и н и .

Лісові малини у тих околицях .дуже запашні и умієтно ви
сушені можут мати добрий покуп. Малини треба зберати ціл- 
ком достигли, але ишє тверді', такі, аби си відразу ни розмнєц- 
кували у пальцях^_ Малини сушитци на бляхах, застелених па- 
перем у печі, irio витегненю из неї хлїбаТ*або у пёчях наумисне 
до цего вигрітих, лиш треба сокотитиси припаленя малин. Єк 
си малини у печі изкорчют и до половини изтратєтч свий сок 
можно їх уже досушивати на сонци, тоненько разсипані на сітках. 
Заким малини изсиплемо на стоене до висилки, треба їх дуже 
добре висушити, бо нидосушени малини лізет миль и їк точіт. 
Файно висушена малина повинна бути такої краски єк и свіжя. 
За файний товар — удатно висушені малини можна утурговати 
3.50—4 зол, за 1 кґ. На малини е великий покуп, лишь мусет 

бути добрі. Малини можна посилати у полотнених мішках.

Р у м н є н е ц .

Из „ р у м н е н ц у “ избераєтци цвіт, єк доуго він цвите. 
Залежно від того єк за рана є весна, через березень, травень, 
гнилень, білень до половиці копня изриваєтци тілько молодий 
цвіт, доки білі листки цвіту ни оклапіют, бо єк оклапіют в до
лину, тогди цвіт є за старий, а по висушеню крушитци на мілок, 
икий вїтак обнижует вартість товару. Цвіт маетци обривати 
из короткими фостиками на 1/2 до 1 см довгими. Нарваний цвіт
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сушитци тоненкой верствой на грубих паперях, на сонци або на 
провїуних подах, укладаючі папері из цвітом на дошьках.

Під блєшеними дахами, икі си моцно розгрівают від сонця, 
цвіт румнєнцу раз два висихає на подах. Висушеній цвіт легонь
ко изсипаетци у скрини, аби ни кришиу'си, накриваєтци и дер- 
житци аж до его висилки. ’ Аби цвіт румнєнцу ни покриши^си 
на мілок при висилці колійок, добре є у скрини набити листви 
и на ні накласти мішки, у кожду клітку по штири. У клітках 
мішки повинни стоєти туго, аби у дорозі ни обгримувалиси 
у стіни скрині и оден у одного. За цвіт файного румнєнцу 
можна уторгувати по 2.50 зол. за 1 кґ. Першеї класи цвіт ру
мнєнцу изпроважуємо дуже богато из за границі, бо его упра
ва у нашим краю ишє ни розвиласи, а дико ростет его дуже 
мало

З б ї ж е в и й  х а б е р  ( Блават ,  Б л а в а т и ц я ,  В а с и л ь к и ) .

Знана ростина, шо ростет серед збїжя и цвите синим цві
том. До лікарского ужитку избераєтци лиш тілько синій цвіт. 
Лишь тогди маєт вартість цвіт блавату, єк по висушеню є він 
тілько синий, нима у ним білих плямок и ни виглєдає сорокато. 
Шоби цвіт ни біліу, то треба єго обривати наколи лиш він си 
розіує. За файний синий цвіт можна утургувати до 3 зол. 
за 1 кґ.

К о н в а л ї я - м а ї у к а  ( l a n u s z k a ,  l a n d y s z ) .

Ця ростина. у Станиславским воєвїдстві є узєта під охоро
ну, ику треба розуміти у тот спосиб, шо ми обриваємо из цеї 
ростини, ци ми її ни нишимо. Из неї рветци лиш самий цвіт, 
а то їй нічьо ни шкодит, бо збераєтци лиш цвіт, без фостикїу. 
Изирваний цвіт стелитци єк найтонче на паперах и сушитци на 
сонци, аби ек найпрудче висох и єк найменче изтратиу свою 
краску. Цес цвіт годі так висушити, аби вин ни тратиу трохє 
свою білу краску, але прудко висушений він дістаєт жовтаву 
краску. За файно изібраний и добре вусушений цвіт конвалії 
можна дістати 12 зол. за 1 кґ.

П о л е в и й  (дикий)  м а к - с а м о с і у к а .

Ростет на облогах и у збїжю. Цвитет червонно. До лікар- 
ства потрібний лишень цвіт огнисто чєрвонний, икий по висушеню 
дістаєт краску темно-бруднофіолетову. При збираню цвіту ма
ківки си вїдмітує. Цес цвіт у зілевий торговли стоїт на третим
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місци але однако можетци трафити и бїрше єго запотребованє. 
За файно висушений цвіт можна дістати 4—5 зол. за 1 кґ.

Б е л я д о н н а ,  в о в ч а  є г о д  а, к р а с а в к а .

Переважно ростет по закінках, у гїрских лісах. Є то кіль- 
корїчна ростина, ика ростет из мнєсистого кореня. , Ціла та ро- 
стина е дуже трїйлива. Маєт у собі то, шо поширює у вочєх 
зіниці, через тото при збираню ї треба си дуже сокотити, аби 
руками ни потерти очі, а по скінчєню роботи треба добре об
мити руки від неї. До лікарского ужитку збераєтци листе че
рез ціле літо.' Сушити треба то лістє тілько під дахом, дес на 
икимось поді, и треба сокотитиси, аби це трїйливе листя ни змі- 
шєти из инчим ни троючім зілєм. Ця ростина маєт на собі 
єгоди подібні до чьорних, лишень, але без фостикіу и до поло
вини обтулені кіліхом; єгоди тоти, є так само дуже трійливі.

Тис і чник ,  ц е н т у р і я ,  г риз Г^ник  ( з о л о т о т и с і ч н и к ) .

Гризіуник ростет на пасовисках, царинках, та перелогах. 
Цвіт дрібний, рожевий, цвите у більни и копни и є ростиноу 
дворїчьноу". На гризї^ник є велике запотребованє, а ціна на не
го доста висока, бо доходит до 2.50 зол. за файно висушене зілє, 
а шо єго изкрізь можна найти, тимунь це зілє дуже визбирают 
и уно є майже на винишіню. Тимунь, єк си зберяєт гризі^ник, 
треба по стебельцу де не де лищєти, аби си мау1 из чього роз
сівати. Збираєтци гризїуник тогди, єк він зацвите и сушитци 
ціле зілє без коріня в тіни, аби ни пожовкло.

До продажі висилаєтци єго ни посіченим, цілим. На гри- 
зїуник за^ше є попит, єк лиш добре висушений, має зелений 
кольор и файний рожевий цвіт. Однако, передержуваний из року 
на рік, жоужнет и тратит свою вартість.

Ді в о ч ник ,  б о жі  пальчі ки,  п е р в е н е ц  л і к а р с к и й ,  
п е р з о ц в і т ,  к о р о в н и к .

У лікарстві уживані тілько самі китиці цвіту. Тот цвіт об- 
риваєтци из кіліха, икий лишєєтци на ростині и сушитци єк най- 
прудче, бо лиш тогди цвіт задержит свою файну жо^ту краску, 
шо становит єго вартість. Аби цвіт ни почьорніу, то треба єго 
рвати, єк испадет роса и у тій фили сушити на палючім сонци. 
Эк би ни дісох до захід сонця, треба єго занести у хату и 
на другий день досушити. Цілком сухий цвіт и сильно на
грітий треба туго набити у скриню вистелену папірєм, або

121



мішки, так само застелені у середині папірєм и то моцно туго 
набитї цвітом, бо чім тугішше цвіт напакуєтци, тим ліпше він 
заховаєт свою жо^ту краску. Розходитци о тото, аби засохра- 
нити цвіт від доступу до него повітря, бо він раз два натєгаєт 
у себе вогкости и через тото чьорнієт. Найліпше цес цвіт суши
ти на сушарни, а хто ї має, то висушений цвіт повинен изтис- 
кати у цеголки 1/і  кґ. ваги. Тоти цеголки треба добре обвивати 
у папір, набивати у скриню, ику си повинно держєти на сухим 
місци.

На цес цвіт є добрий покуп, и можна за него уторжити 
4—5 зол. за 1 кґ.

В о л о с е  из к у к у р у д з и .

Заким на шульку кукурудзи завяжетци зерно, то из кождого 
того місця, де має бути зерно, ростет зелений волос. На тото 
волосе падет пилок из цвіту— рєски, икий ростет на билі куку
рудзи, и наступає заплидненє. Шо кожце зерно на шульку маєт 
оден колосок, то у кожним шульку кукурудзи є кілька сот коло
сків висючих у долину. Є к наступит заплидненє, волосе на ку
курудзах зачінаєт тогди дубленіти, и тогди можна цілком сміло 
єго обтинати без шкоди для зерна и его висушити. Кукуру- 
дзове волосе водно изпроважуємо из за границі, а можемо мати 
єго своє, аби лиш зачєти єго избирати и сушити. Гуртова ціна 
на це волосе є бїрше менче 1.20 зол. за 1 кґ.

Біла є с н о т а  — с н і жн є н к и .

Загальна ростина, ростет під плотами, на старих городи- 
шях й у садах. Цвитет на весні, наколи лиш изгибає зима 
и зачінаєтци тепло. Підчас найгорячїшших місьичїу' перестає 
цвисти и зачінат изноу цвисти аж у осени, єк перепадают доші 
и є тепло. Називают цес цвіт „сніжнєчками" и „мертвоу кро- 

пивоу. Цвіт рветци двома пальцями єк испадет знего роса 
и є сухий, тай видразу сушитци єго на сонци, аби ни тем- 

ніу від вогкости. Тот цвіт треба дуже добре висушити й набити 
у шош сухе, аби ни почьорніу.

Тимунь шо збираного зіля у нас у диким стани ни' вистар
чає на заспокоєне лікарских потреб у краю, мусимо нипотрібно 
єго изпроваджувати из за границі, по через то ми повинни при 
збираню зіля займатиси и єго управо^ у нас. Найлегчеу до 
управи, а найбїрше изпроважувано^ из за границі, ростиноу є;
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Р у м н є н е ц .  Румнєнец є ОДНОрІЧНОу рОСТИНО^ и через то- 
то его треба шорїчьно сієти. На земни, на икій си родит жито 
або єчьмінь, румнєнец видаєт дуже добрий збір цвіту, бо доходе-' 
чьий до 300 кґ. и бїрше из одного морґа, залежно вид доклад
ного обібрана цвіту. Під управу румнєнцу земню ни гноїмо 
стайневим гноєм, бо він тогди буйно ростет и при збори цвіту 
рвутци цілі галузки, а то ни добре упливає на збір. Однако 
дуже добре би було, єк би земню звапнувати. Найліпша земна 
під румнєнец є по окіпних ростинах (буришина).

Земню призначену на румнєнец у восени по викопаню ба- 
рабуль, буракіу, ци моркви, добре є присипати порошком вапна, 
розри^нати и ни орати, най си так улежує. На рїунїй земни ро
бимо „значьником" реуші до сієна румнєнцу. „Значьник” роби
мо из грубого на три пальці дручька (б — 6 цм.), а доугого на 
З м. 15 цм. У тим дручьку наверчюємо дирки, у віддали одна 
вид одної, 4 дирці по 25 цм. Витак виддаль ЗО цм. и зноу 4 
дирці по 25 цм. Витак ЗО цм. и зноу 4 дирці .по 25 цм. У тоти 
дирки набиваєтци вербові галузки, такі аби си при волочіню 
дручька изгибали. Дручьок тєгнетци при помочі двох дишликіу 
привєзаних до того дручька. У такий спосіб значімо, лінюємо цілу 
рїлю, призначену на засіу румнєнцу, ни робєчі глібоких реуціу. 
Тоти лінії засіваємо насінєм румнєнцу ни зашкорожуючі земні, 
по засіві. Найліпше насінє румнєнцу вимїшєти из порошком 
крейди, брати того у пушку руки и сипати у зазначіні лінійки, 
бо тогди видко, єк си сієт и таким способом найрїунішше засі
ємо. На 3/4 морга потрібно меньче бїрше 1 кґ. і 25 дкґ. насіня.

Сієнє румнєнцу у редки є потрібне по через обпалювана єго 
від бурену, доки си румнєнец ни розростет, бо єк би си ходило 
по румнєнци, а не порожними місцями, то би си єго витолочю- 
вало и нишєло, Відступ шо 4 лінії на ЗО цм. є потрібний на 
хідник—при зборі цвіту из румнєнцу.

Цвіт из румнєнцу обриваємо пальцями рук, єк из найкорот- 
чими фостинками, переходєчі поле шо пара день и обриваючі 
водно молодий цвіт аби си ни застарювау. Наколи цвіт рум
нєнцу зачінаєтци старіти, то є наколи білі листки на цвіту за- 
чінают висіти у долину, то при сушеню тот цвіт покришитци на 
мілок, из икого зробитци пил—мілок, а вїтак, такий румнєнец 
ґодї продати.

Обірваний цвіт треба відразу сушити на сонци тоненыюу 
верство^, а ишє ліпше під дахом, а найліпше під дахом блєшє-
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ним. 57 а 52 m.2 (1 морґ) засієного румненцу может за літо 
прйнестй доходу около 1000 зол,

Переклад из польского ГІ. Ш. Д.
П о з і р! Бірші фірми які изкуповуют зіля є:
„Ziola Polskie”—Warszawa, Podwale 7.

, „Herbarium”—Warszawa, Wronia 71.
„Barcikowski” —Poznan, Skladowa 13/18.

1НЖІН1Р ІВАН ДРОЖДЖ
Директор Гірскої Рільничьої Школи в Горішній Лососіні.

Гудіуля черленої маржини у гірских 
ґаздіуствах.

Від вікіу горене у Карпатах держели черлену маржину 
одної масти, даунішше сірої (бурої) масти, дикої, пригадуючьої 
масть серни.

Вага дорослих короу даунішше виносила 150—200 кґ.
Тота' маржина находитци и до сегодне у цілих Карпатах, 

а так само и на Гуцулшіні. Здорова, вїдпїрна на слабости, 
призвичєєна до обставин гїрского пїдсоня. Мало вибаглива, 
їстовита и ни брекуючя у паши, високоманниста, а при трохє 
ліпшим розглєді й доборі пащі, дуже молочьна. Тота маржина 
уже сорок рокіу тому назад зїстала досліджена в повітї гір— 
скїм ліманіуским почерез проф. Адаметза и зарехована до 
ґатунку маржини короткорогатої (bos brachyceros). Перед двай- 
цітьма роками видіу я тоту маржину на Гуцулшіні коло Жебя, 
Криворїуні, Єворова, Соколїуки підчєс ліґійонової виправи. Видіу 
я її и тепер у березни 1934 р. пїдчес моего побуту у Жебю.

Гудіуці черленої маржини сегодне ни вишукуют, єк би хто 
собі гадау, икоїс нової раси маржини, але зачінают си завертати 
до дауної раси, шо гудували ї из первовіку наші предки, 
до тої маржини, шо є для наших гїрских тай ґаздіуских обста
вин тай до нашего пїдсоня найнадібнішшеу: — почерез ї мо- 
лочьнїсть, вибїр и місцевий спосіб держіня молоднику, попрауею- 
чі її пожиточність.

Уже сегодне у плеканю черленої маржини можемоси пого- 
норити добрим дорібком. Першу приписову працу над чєрленоу 
маржиноу вїу Станислау Маро у 1876 р. у своїм маєтку у Стру
жи повіту Ліманова. У 1890 р. обидва братя Тадей й іїітефан
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Ромер заложили загороду чєрленої маржини у Ядловнику, ика 
то загорода (зародова) у пізнішшим чєсі відоуграла дуже 
важну ролю. У 1894 р. заложено при Товаристві РТльничем 
у Кракові гурток гудіулі чєрленої маржини из спіупрацеу се
лянского гуртка гудіулі чєрленої маржини у Ядло^нику. И у тім 
самим році уреджено виставу чєрленої маржини у Львові.

Теперішна, ювілейна — памнєткова вистава чєрленої мар
жини у Львові (у днях 2/ІХ—9/ІХ 1934) виказала дуже поважний 
дорїбок (и приховок) у гудіулі тої маржини. Виділисми на тій 
виставі около 600 штук чєрленої маржини. Виділисми из гір- 
ских околиц малі корови шо важили 350—400 кґ. а корови бїрші 
о вазі 400—500 кґ. из околиц підгїрских. А корови из дідицких 
загородий важили 500—600 кґ. Молочність короу чєрленої раси 
доходит річно — у кружках сільских — від 2500—3500 л. моло
ка; а на дідицких загородах від 5500 до 6000—7200 літріу 
молока рїчьно.

На усіх тих загородах тоушьовий процент (манна) ни спа
дає ніколи лишше 4%, а доходит дуже чєсто и до 5-5%-

Заудєки ниутомній піустолітній праци над гудіулеу мар
жини маємо сегодне своєрідну расу нашеї маржини, ика си ви
биває у краю на перше місце, а так само здобуває собі 
першенство и за границеу.

Даунішшими чєсами прубовано у нас попрауєти расу на
шеї маржини изпроважуванєм заграничьних рас маржини: се- 
менталєріу, пінцґаверіу и инчих. Заграничьна маржина изпро- 
важена до нашего краю, ика ни має тут у нас такої паші єк 
уна хочет мати, зачєла си дуже прудко изводити и слабувати 
на сухоти. И то цілком изрозуміла річь, просто природна, шо 
маржина изпроважужувана из заграниці, ика. там цілі віки си 
виховувала и до тих околиц є привикла, а зпроважена до нас, 
ни могла си добре принадити до наших околиц, а тим самим 
и ни могла поправити раси нашеї маржини на ліпшу расу. 
Нарешті зрозуміли це и тоти, шо цу справу даунішше у нас 
поперали. Але из цего парованя заграничьних богаїу из нашеу 
сільскоу одномасноу маржиноу вийшло ишє гірше лихо, бо 
витвориласи мішанина найружніших рас, ика до сегодне зали
ває наші села, а слушно названа почерез професора Буяка 
„єрмаркова маржина” (безрасова).

Слушно изказаУ проф. Адаметз: „Гудіуля місцевої мар
жини, своєрідної раси, изкрізь у Європі, виперає маржину 
изпроважувану и тимунь удосконалненє раси и заведене одної

125



масти маржини, у даним окрузі . причінитци найліпше до 
піднесена ії гудіулі” .

Черлена маржина у сегоднишним стані надаєтци до гу
діулі у цілій Польші, ек на дідицких, так и на хлопских ґаздіу- 
ствах, а передовсім повинни ї ховати и гудувати наші горєне 
у Карпатах, а тим самим и на Гуцулшіні. ГІрскі ґаздіуства 
і любоу горен до випасу маржини, изробили то шо сегодне 
наші Карпати е колискоу гудіулі тої маржини. Тимунь мусимо 
далі працувати над поширенєм гудіулі тої маржини у горах 
и над її ублагородненєм.

Отже, шо виходит нам робити тепер?
Єк уже поперше я згадау, до гудіутй маржини, а передовсім 

до рогатої, треба мати охіть — замилуванє. Чьоловік чьолові- 
кови повинен бути прєтілем, а таке прєтельство и замилуванє 
повинно си вїдзначєти у гуді$щя маржини. При гудіулі маржини, 
ни вистарчіт знати підстави кормленя маржини „Кельнера” ци 
„Нільс—Гауссона”, до правдивої гудіулі маржини треба мати 
ишє шош инче. — Треба бути прєтелем звірєти, треба бути 
артистоу гудіулі маржини, аби мочі вигудувати, вирізбити файну 
штуку. Из тої приєзни и замилуваня, икоу вїдзначюєтци на
ші гїрєне, випливає їх старанє о добрі пасовиска на літо 
и добре сіно на зиму, та о дозір и чистоту звїрєти.

Добре пасовиско у літї и добре сіно у зимі то першя під
става доброго повоженя гудіулі маржини у гірских господар
ствах. О пасовисках на літо и о пристараню доброго сіна на 
зиму пишу про це у инчих артикулах. Пастирство и гудіуля 
маржини у Карпатах муситци оперти на взірцевій (раціональ
ній) управі (обрїбці) царинок, пасовиск, толїк и полонин.

Приказуют, шо єк римскі легіони си підсунули під границі 
слоуянских народіу, а мало тото бути ни далеко сегоднішної 
Гуцулшіни, то замість узброєних людий у піки и стріли, війшли 
на протгу них посли из пастирскими лутницями и тримбами. 
Отже, из цего переказу добре видко, єк пастирство у наших 
Карпатах є старим, предауним заводом праці и житя наших 
горен. И сегодне пастирство тай гудіуля маржини будет на
шим голоуним заупанем, голоуним нашим стуранєм, голоуним 
нашим доходом у гірских ґаздіуствах. Тілько мусимо єго, 
згідно из духом чьису и поступу, поліпшити — поправити, убла- 
городнити и оперти на нових узїрцевих підставах.

Єк забезпечімо для нашеї маржини на літо добрі пасовиска, 
а на зиму добре сіно, тогди аж можемо погадати о поправі на-
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цієї маржини почерез добір добрих богаїу. Корова нам даєт 
лиш одно теле на рік, а богай дает 100—200 телєт рїчьно. Из 
цего витко, шо справа богаїу є дуже важна. Тимунь добрий 
богай повинен и мусит походити від доброї мами и доброго 
дєдї. Молочність и маннистість короу дідичітци по мамі и дєдови. 
И тимунь богаї призначіні на розплідникіу, повинні мати добре 
походжене, добрі свої родоводи. Де нима таких богаїу, то 
мусимо їх закупити из тих околиц, у иких гудіуля черленої 
маржини стоїт вїшше. Наші малі корови, буро-сірі покіунені 
(відлічіні) добрими богаями дадут нам ліпші телєта. Пізнішше 
из тих телєт, єк доростут корови, изноу треба виберати від 
найліпших короу шо найліпші телєта и їх гудувати, то у ко
ротким чьисі дадут уни нам то, шо ми хочемо, а саме: добрі, 
молочні и маннисті тай дорогі корови. Отже мусимо завести 
контролю ужиточьности нашеї маржини. Мусимо контролювати, 
котрі корови у нас дают найбірше молока и котрі мают най
ліпшу манну, и від- тих короу кіунених добрими розплодовими 
богаями повинні ми лишети телєта на розплодок.

Дальше мусимо уміти добре держети и кормити телєта. 
Добре є телєта пускати до короу ссати, але так само добре 
є и учіти телєта зараз по їх уроженю поїти из дійниці моло
ком, а ни пускати під корову ссати. — Вїтак є менче клопоту 
из вїдбиванєм телєти від корови. Теле повинно бути кормлене 
повним — цілим молоком, шо найменше 'шість неділь по своїм 
уроженю, вїтак треба ишє доуго єго кормити худим молоком 
(избираним) из домішкоу до того молока візових, ци кукуруд- 
зіних крупів, а навіть можна додавати їсти добре сіно.

Наші горєне держєт маржину малу, ни завалну на гори. 
Чєрлена маржина є єк раз малої раси. Але однако, при своїм 
ни великім зростї, є дуже молочьна.

Єлїуки — телиці, треба пускати до богая ни прудче єк 
у 15— 18 місьицїу. Молодше покіуненим телицям вїтак тото 
шкодит на зростї. Добре гудованє телєт и пізнє лічінє (кіуненє) 
телиц дуже добре упливає на прибутє живої ваги у таких штук. 
Живу вагу дорослих штук можемо измінювати післідь свого 
уподобаня.

Малі ґаздівства можут держети малі короуки 350—400 кґ., 
бо такі у малих ґаздіуствах є найвигіднішші и менче зїїдают по
живи; почерез тото можна їх держети бїрше: одну продаст 
ци, лишитци друга. Є к кажемо малі короуки є бїрше надібні 
менче коштіуні на державу, єк великі корови, лекші и зґрабнішші
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до ходженя, головно у горах, на стримких стринтурах. Дідицтва 
можуг держєти маржину цу саму тєшшеї живої ваги 400—500 кґ., 
а навіть и 600 кґ., післідь свої упороди..

На ґаздіуствах високогірских — малорїльних, ни повинні 
нам подобатиси великі и тєжкі штуки. Англійці мают так само 
короуки „Jersey” ваги 350 кґ. даючі 3500 літрїу молока рїчьно 
при 5%  манни (тоушу). Нашя чєрлена маржина належит до того 
самого ґатунку. Дай Боже, аби усі наші горєне мали такі самі 
малі короуки, о такій молочьности, вазі и манні, єк їх мают 
Англійці. Наші кооперативи — молочярні виплачюют за молоко 
післідь %  (проценту) то^шо — манни у молоці. Справа гуді^лі— 
держіня маржини о високим проценті' то^шю — манни у молоці, 
наберає тепер чім раз бїршего значіня.

Тимунь належитци добре застановитиси и обдумати справу 
гудіулі маржини. Узєтиси до своїх чєрлених, бурих-сірих коро
вок, може чєсом „єрмарочьних", подумати над поліпшенем пасо- 
совиск, над добрим сіном на зимїулю, над розплодовим богаем 
для громади, або и поодиноких ґазд, и над ліпшим' дер- 
жінєм телєт.

. Походжене слова „бидло" у польский мові єк назви на 
маржину — худобу походить від польского слова „биць". (У на
шій мові вїд слова „хову“ , а „маржина" це румуньска назва 
„марга" — „худоба", прим, перекл.). Маржина була підставо^ — 
пїдвалиноу бутя — житя дачних людий — пастиріу-. Це слово, 
ни менче має значінє и сегоднє для людий на гїрских ґаздіу
ствах. Сегоднішне пастирство муситци оперти на обрібці ца- 
ринок, пасовиск, толїк и полонин, на гуді^ли. маржини, на закла- 
даню молочярских кооператив, сироварень. Уно даст бідному 
гїрскому населеню підставу до житя й короткім чєсі запєунит 
ему добробут.

ІНЖ. ІВАН ДРОЖДЖ
дир. Гірскої Школи Рільничої в Лососіні горішній.

Гірске молочарство.
Гїрске ґаздіуство є дуже догідне для прєтаня молока й ви- 

робюваня сира. Корови й вїуці гудовані доброї пашеу й запа
шним сіном у зимі дают добре молоко. И тимунь гїрске масло 
тай сир перевишшают свойоу доброто^, смаком, запахом, масло 
тай сир из долїу.
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Молоко є найліпшим харчюнком для людий. Уно є першеу 
й остатноу поживо^. И често у нас на селі трафяєтци, шо у зимі 
забракнет молока и тогди усі у хатї цілими тижнями обчихают 
без молока. Тимунь, коли поліпшимо наші царинки й пасовиска 
тай будемо мати бїрше молока, то мусимо у першу чергу сами 
добре їсти и то бїрше молока, а аж витак будемо решту молока 
продавати.

У гїрских околицях, а голоуно там де є люфтїуники, можна 
продати молоко, масло, сир за добрі гроші, а так само наше 
масло и сир из поза свого смаку дуже легко моісут конкурувати 
из маслом, тай сиром доліским по містах. Роблене масла тай 
сира є дуже добрим доходом у бідних ґаздіу. У гїрских ґаздіу- 
ствах ни маемо доході^ из управи збїжя. И ни тілько шо збїжя 
ни продаємо, але ише мусимо сами его докуповувати. А дохід маємо 
из продажі маржинки, а найголо^нішше из продажі скороми. 
Карпатцкі горене издавен дауна занимали си молочарством 
и бриндзарством.

Славяни, икі заселювали Карпати, занималиси випасом мар-

ШвайцарскаГбриндзарня в 18 віці, цілком подібна до наших карпатских стаїу.



жини и уже из за чьисїу римских, тому 2000 літ, узад знали 
у Карпатах виробети бриндзу и то пішло из Румунії горами, аж 
до на Моравску Волошшіну.

Такі назви ек кошера, ґлєґ, путина, ватаг, вїучєр, бол
гари, будз, ватра, дєлетка, вурда то назви походженя ро
манского.

Колиж бриндзарство у Карпатах було від вікіу, той тепер 
треба его задержєти, тілько инакше иззорґанізувати.

Гірске молдчарство е двоєкого роду ато: овече й коровєчє.
Овече молочарство займаетци робленем сирїу бл'єджіних 

(podpuszezkowych) єк будз, бриндза, ощипкіу, печіснєвих сиріу 
(rokfor). Молочарство коровеє обіймаєт виріб масла, сира ки- 
слекового (twarogowego) из квасного молока, а так само сира 
ґледжіного, карпатских брускіу, подібних до сирїу швайцарских. 
80 літ тому назад швайцарского сира було богато менче, а спо
сіб їх виробу дуже простий и ничім ни ружнитци від виробюва- 
них у нас у горах брускіу.

Швайцарска бриндзарня в 20 віці.



У нас обі галузи молочарства вымогают поліпшеня, єк овечя, 
так коровєчя. Про цисе до тепер ніхто у нас ни погадау.

. Гїрске молоко є найделікатнішшим матеріалом до виробю- 
ваня масла, сиріу и тимунь сохранно обдумати справи, аби від
родити загибаюче у Карпатах молочарство..

Коли поринаємо швайцарскі стаї з 18 віку из нашими те - 
церішними карпацкими, то уздримо, шо уни є цілком подібні. 
Сталітна заузєта праця Швайцаріу изробила из „краю бідних 
настухіу" край славний из гаразду та богацтва. И тот приклад 
повинен нас ише тим бїрше захопювати и цікавити.

Ни сеті горшки ліпет. Карпацкий горен потрафит завести 
усілякі уліпшеня: найперше поправит свої царинки и пасовиска, 
а відтак поліпшит расу маржини и овец, тай зачнет уліпшувати 
виріб масла и сира. Карпацке масло й сир повинні бути сланні 
цілий край и стати голоуним доходом-прибутком у горах.

Маржина карпацка брахицерична. Тип ни ушляхотненнй.

Шоби мати добре масло и сир, то мусимо мати насамперед 
добре молоко. Доброта молока залежит від гуді^лі короу и овец, 
а найбїрше від чістоти. Найліпше молоко дістаємо від тої мар- 
д<ини, шо у літі' пасетси на пасовиску, а узагалі—гудуєтци до-
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брим сіном. Гудованє маржини соломоу, бураками, а навіть отру
бами зле упливає на смак и доброту молока. Тимунь добре у літї 
пасовиско, а у зимі добре сіно є підставо^ до доброго молока.-

Маржина карпацка брахицерична ушляхотнена, мала, високо молочна 
06% тоушу-манни у молоці).

•Однохлтєна—одно переділкова стая під Стайками у воколици Чорногірскій.
Фот. Ґонсіоровскі.

Гїрскі пасовиска й пахуче сіно у Карпатах є природно^ 
и найліпшеу погудіулеу для маржини. У горах сама природа нам 
помогав и тимунь ми йдім лиш її на стрічю.
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Єк я уже на передї сказау, доброта молока дуже богато 
залежит від чістоти. Тото е дуже важна и найпекучішшя справа 
у гїрскім молочарстві. Аби мати чісте молоко, то ни треба на 
тото гроший, лишень розуміня справи тай пильности и доклад- 
ности.

Ми сами мусимо бїрше митиси,'. купатиси, уживати мила, 
а так само и маржйну изчєста мити тай чістити. Усе судине 
шо днини за кождим уживанєм его до потреби мусит бути добре 
вимите, випарене у горєчій водї, та випечіне на сонци. Сода 
и вапно до митя молочарского судина мусит бути у кождїй стаї.

Навіть у дуже простій стаї можна мати добрий сир, коли 
лиш судине и молоко будут чістї, тай добре обхожені. Преціж 
у жадній стаї ни бракне нам горєчьої води.

Стая може бути проста з нитесаних виблєкіу, ни имшена, 
курна, але ек є чістий ватаг, чісті вїучєрі, короварі, чістї кітли, 
путини, дійниці, то доброта сира зараз поправитци. Чістота 
е найбїршим прєтелем молочарства й тимунь ми повинні про ню 
дбати, а тим бїрше, шо из нашеї сторони тото жєдає лиш 
трішьки бїршеї пильности, дбайливости, тай охоти.

Аби добре мочі доїти вї^ці тай корови, то треба це знати 
ек робити. Найліпшим доєрем є телєтко и єгнєтко, тимунь и ми 
стараймоси їх наслідувати — переймаймо из них.

Вимне треба добре руками розтерати (наслідуючі штухане 
головоу телєти у вимне), доїти цілоу долоне^, а ни натегати 
дійки пальцями. Треба видоювати усе молоко шо до краплиночки, 
бо послідні краплі молока, то найліпша сама сметана. Перед 
доїнєм вимне треба добре обмити. Дотеперішнє доїнє овец й ко- 
роу у горах е дуже шкідливе, овечі вимня изтискают эк гармо
нію ■— „гуркают молоко", скручюют и почерез тото лучеютци 
дуже густо запалена вимня — „уровишя", а тото шкодит мо- 
локови.

Мусимо темити тото, шо вимне то лише е таршук на мо
локо из икого лишень витискаємо молоко, але є тото золоза, у икій 
творитси молоко пїдчєс доїня и тимунь чім ліпше будемо доїти, 
тим бїрше будемо мати молока, и тим бїрше уно буде ліпше. 
Дивімси на телєта тай єгнєта, єк уни ссут, штухают головоу", 
обіймают писком цілий дійок тай учімси вїд них. Коли бу
демо так доїти тай мити чісто судине шо дня вапном, содоу, 
горєчим окропом и сушити на сонци, то молоко буде добре, 
А єк буде добре и чісте молоко, тогди из него буде дуже до
бре масло и сир.
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При добрим доїню і чістій судині пропадут запаліня вимня— 
уровишя — пропадут усі відьми и чередінники, икі так изгу- 
ста и на кождім кроці переслідуют наших ватагів, ґаздиний и ґазд.

У стаї зараз вудоєне молоко переробєємо. По селах, коли 
хочемо виднести молоко до молочарні, то видразу остужу- 
емо єго у керници, або у потоці. Охоложенє молока має дуже 
велику вагу — значіне — и на тото вщбїрця молока на моло- 
чарни мусит извернути достауцям увагу.

Вїріб масла и сира, подібного ек у Швайцариї, робитци те-' 
пер у нас по великих кооперативних будинках молочарских.

Масло изроблене у маслярни під доглядом фахового доглє- 
дача заужде е ліпше від масла изроблєного дома.

Тимунь наші селяне повинни перестати колотити масло 
дома, а усе молоко низбиране подавати до молочарні. Моло
чарня виробит масло и сир на подобу швайцарских виробі^ ма
сла и сира. А почерез тото молоко від наших короу подорожіє 
и селянин может мати добрий дохід из достави молока до мо
лочарні, ліпший, ніж мау из робленого масла дома. Молоко да
ване до молочарні мусит бути чісте, добре и добре простужене.

Цілком инакша справа из бриндзарством на полонинах.
Полонина депутатова, ватагове молоко, пастирска пашя, то 

є старивіцкий звичєй, икий ведетци між пастухами Гуцулшіні. 
Стая на полонині є так само до икоїс міри кооперативов. Ватаг 
на стаї є ніби икийс зарєдця — дерехтор, а люде, одни дают 
вїуці, корови, другі полонину, а ватаг фахове знане. Треба тіль
ко тоти дауні кооперативи-бриндзарні на полонинах переорга- 
низувати и оперти на нових підвалинах, нових приписах та уліп- 
шенях, аби якість пасовиска, молока, масла и сира піднести,, 
та уліпшити.

Виріб ватагами ґлєджіного .сира на полонинах до тепер 
є злий. Передовсім ґлєґ робитци дуже нихарно. Ватаги купуют 
ґлеґ у дооколичних купціу. У Татрах ґлєґ то телечєй, абоегнє- 
чий жолудчік-риндза, из икого витераєтци їду, — изтєте молоко 
и рештки трави. Тоту риндзу, вибрану из желудка, мішєют из 
сильоу, тай зноу набивают у жолудок, а вїтак тот жолудок- 
риндзу сушєт на печі. Перед уживанем рубают кавалок жолудка 
разом из риндзоу (тоу мішениноу), мочют у водї, а впак цідєт.

На Гуцулшіні ни уживаетци жолудка, тілько из него ви- 
бераетци поживу — риндзу, и тоту саму поживу солитци тай 
сушитци. Молоко ґлежітци тим так, шо роспускаеци риндзу у воді 
и ни цідитци. Так дослідну дирехтор Лічнерскі й ствердиу, шо
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такий ґлєґ то праудива зараза. Навіть коли молоко є добрє 
и чісте, а зистанет таким ґлєґом заражене, то робитци лихий 
сир, дуєтци тай вонитци — смердит.

Тимунь треба изробити ґлєґ ліпший, єк то до тепер наГу- 
цулшіні буу. Дирехтор Лічнерскі, наш найліпший ватаг, робит 
так ґлєґ: передовсім треба купувати жолудки из молодих телят, 
двотижневих, ни гудуваних ничім окрім молока. Здорові же
лудки (оден тузїн), відлежалі, очішшюємо від тоушю, видтинаємо 
упуст и вихід, складаємо один вер другого, изкручюємо у твер
дий скруток и за^єзуємо мотузком. Так излагожені скрутки пе
реховуємо у сухим-місци. Вїтак рубаємо жолудки на дрібні ка- 
валчіки, так єк січку и у випареним камнєним начіню запра^єємо 
ЗО д соли, 1 д шафрану, 1 літер чістої свіжеї жинтиці. Вїтак тото до
кладно мішєємо и ділимо на малі пайки, икі вистарчєют на заґлєджінє 
одного молока. Звичєйно 2 ґрами на 100 літрів молока, и тимунь 
єк ґлєджімо 50 літріу молока на раз то дамо 1 ґрам того ґлєґу. 
Можемо посічені жолудки поділити на малі кусники, стиснути, 
висушити через кілька дніу у середини теплі. Перед уживанєм, 
кульки засипаємо теплоу жинтицеу 35° С у силі 0'2 літра на 100 
літріу молока. Кладемо у хатєним начіню на теплим місци на 
коменї, додаючі 3 —5% соли.

А коли икийс ватаг ни хочєт завертати собі голови из ро- 
бленєм ґлєґу, то может купити готовий изпорошкований ґлєґ 
у „Малопольским звязку Молочарским" у Львові, або Кракові.

„Молочарский Звязок“ разом из ґлєґом даєт поучінє, єк из 
тим ґлєґом обходитиси. 100 д. ґлєґу у порошку коштує 4 золотї.

На Гуцулшіні робєт из овечього молока переважно будзи, 
а вїтак робєт из него бриндзу. Тимунь подаємо випробовані 
способи роблена будза и бриндзи.

Молоко до ґлєджіня ма^т бути горєчє 28 — 32° С, тогди 
его ґлєджімо. Треба собі купити термометер — ни дуже вїн до
рогий, коштує около 2 зол. Без термометра ни можемо угадати 
заґледжити добре молоко и ни можна изробити доброго сира. 
Ватаги звичьийно заступают термометер рукоу, але тут можна 
чьисом помилитиси. Ґлєґу даємо до молока тілько, шоби по ЗО 
мінутах уже можна було молоко прєтати. Тимунь треба випро
бувати силу ґлєґу. Єк ґлєґ имет молоко и кислєк сира є сере- 
дно твердий, тогди кроїтци эго бутилевом, икий має бути острий, 
подибний до арфи. Цес бутиле^ робєт собі сами ватаги из дроту. 
Битє молока бутилевом до тепер уживаним гуцулскими ватагами, 
є шкідливе. Бутиле^ мусит бути рідкий й острий. Єк бєМО мо
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локо старовіцким твердим бутилевом, то через тото тратимо 
богато тоушю и з  молока, икий утікає у жинтицу и сир через то 
е худчий.

Кіслєк сира у путині кроїтци острим бутилевом на пасики 
1 цм грубі, а вїтак трокши ломимо сир. Сир падет на дно пу
тини. Тогди мішєемо від 10 — 15 мінут, а єк розбитий сир осе- 
детци на дні, тогди витягаємо єго бриндзарскоу фустко^ - ціди
лом и вішєємо на клинку, аби изчюрала из него жинтиця. Там 
повинно бути тепло 15° С; будз повинен вигльдати кругло.

Залежно від доуготи мішіня убитого сира у путині виходит 
будз бїрше сухий, або вогкий. Из сухого будза виходит бриндза 
бїрше тривала, а з вогкого масна, делікатна, але нитривала.

Усі ватаги повинні зорґанізуватиси у свий ватаский звєзок.
На Гуцулшіні випасаетци на! полонинах около 70.000 овец, 

вид иких можнаби виробити около 1.000.000 кґ. сира за ©дно літо.
За^данем ватаского звезку будет:
1) Організоване курсїу молочарских для ватагіу1.
2) Организовано бриндзарень, икі би закуповували будзи
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від ватагїу, переробєли ти будзи на бриндзу и далі відпродували 
куда треба — у світ.

3) Достарчювали ватагам потрібних їм бриндзарскіх полонин- 
скіх прирбдів: ек цідила до випретуваня молока и стрєханя сира, 
цідила-сита ло цідіня молока від нехари, термометри, ґлеґ, бу- 
тилеви-арфи, сода, вопно до митя судиня и инчі потрібні вата
гам речі.

Насамперед мусимоси научіти робити добрий сир и брин
дзу, а витак будемо си учіти робити сири так звані: „ощипки“ 
и сир кипровий. Овече молоко е найліпшим матеріалом до ви
робу сира.

Місто овечій сир є найліпший и найцорожший. Однако 
мусимо уміти из того золотого „рога богацтва" витопити добрий 
гріш.

На разі памнетаймо и маймо на серци:
1) уміле доїнє,
2) чістота судиня,
3) добрий ґлеґ,
4) ломненє-кроєнє кислєка гарфоу.
Решту на^чімоси на бриндзарских курсах икі будут орга

низован для ватагїу на Гуцулшіні.
Перекл. из польского И. ІІГ. Д.

ГУЦУЛСКИЙ КІНЬ  
є найліпшим гірским конем на світі.

Бо спрауте мині другого такого коня на світі, єкий би вї- 
тримау то, шо может вїтримати найзвиклий гуцулский кінь? 
Знаємо, єк рідко видит він овес, гудуючі си лише сіном и то ни 
рідко стухлим, або замуленим. У літі єк день так нічь на поло
нинах, ни знает стайні, хоть ночі є студені, а чєсом то навіть 
и морозні. А єк у зимі ни станет сіна коло хати, то гонєт єго 
у верьхи на зимівлю. Там без стайни годуєтси доти, доки вїстане 
сіна, байка шо це мороз и зима. Нима коня инчеї раси, єкий би 
у такім пошініуку міг так працювати, єк гуцулский кінь. Дуже 
робітний, вірний и так мало потребует. Тимунь дуже є цікаве 
вїдкіу гуцулский кінь походит, шо завдяки своїм предком стауси 
він таким, єким є сегодне.
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Похожене гуцулского коня.

Єк кажут учені знаупі, сеґоднішний пра-пра-пра-дід гуцул
ского коня вїводиуси з коня староримского. Є то сторія дуже 
дауна, бо сєгаєт понад дваціть вікіу у зад — дуже трудно то 
ствердити. Але здаєтси уже досить пеуним, шо вїтак польска 
шляхта, ека тікала перед вїроками права у гори, прикучювала 
арабскі коні, єкі змішєлиси з тутескими кіньми и поправили расу. 
Знаний є переказ, шо наше Жьибє — серце Гуцулшіни, залозиу 
польский шляхтич Жаба, єкий прикучювау из собоу два арабскі 
о^ери. До сегодне десєтки найправдивійших Гуцулїу посідают 
добрі шляхоцкі порекла и віводєтси з тих дауних чєсїу.

У решті сама будова гуцулского коня всказуєт на его східне 
похожене. А то шляхотна суха голоу, файне око, вухо и тонка 
У колінку нога. Коні тоти вїводетси из східної раси, є по бїршій 
чести сорокатої масти, а уже найбірше таких цікавих коний 
є у Бережници.

Коло Гриневи є уже менчі коні гуцулскі о єких 8 до 10 
цинтимитріу (зріст 120 до 130 цинтимитріу) масти мишатої з пру
гом на хребтї.

Ше є один рід коня уже менче шляхотний. Шию маєт ек 
олень и є костистий. Походит від коний татарских, бо колис 
у Гуцулшіну — єк у решті и цілу Польшу находили Татари. 
Ше до сегодне у надвїрнєнцкім повіті е село Татарів.

Г одїуля

Коли польский Урєд, єкий стараетси за усіх своїх горожан, 
уздріу, шо по войні раса гуцулского коня нієчітси, заопікувауси 
єго годіулеу, ни рахуючіси ні з грішми ні з трудом. И тимунь не 
лиш уратовано расу гуцулского коня від заглади, але шше і по
ширено тай попраулено. Великі заслуги на тім поли положиу 
п. управитель Міхайло Голлєндер, великий знавец гуцулского 
коня тай перший організатор вїстау. Зїз 1925 р. рік річьно на 
вїставаіх коний у Жьибю, Устєріках и Косові, роздает Уред на
городи у грошех и то доста великі, за найкрашше вїгодувані 
коні. У сегоднішнім чесі, де є мало готїуки, великим добром для 
тих, шо ховают коні, є также закуп коний почєрез восько, єке 
уже закупило кількадесєть штук и єк годїуля мет си далше роз
вивати, мет купувати шше. Навіть из чюжих країу приїхают до 
нас предстауники и купуют кобили тай ворі на розплодок. Ку- 
пуют Венґри, Чехи и’ князїуство Люксенбурґ.

138



ПомГчь Урєду для тих, шо кохают гуцулскі коні, ни є лиш 
тота, аби посилати комісії и давати плату за файні коні. З по
метку єк си узєли до поправи раси гуцулского коня, відтворено 
читири стадії держауні ґуцулских ворїу, а вїтак єк коний май 
збїршєлози, то змичели на дві стадії. У нидаунім чєсі Міністер
ство Рільництва дало три полонині до безплатного ужитку на 
три роки: Гостїу, Глистоватий і Снєтинний.

Звєзок Годїуникіу Коня Раси Гуцулскої.

Звєзок Годїуникіу Коня Гуцулскої Раси завєзауси у Косові 
и працуєт на цілій Гуцулшіні. Голово^ того звєзку є п. Ервін 
Богосєвіч, знаний годівник, єкий дуже багато зробиу для годіулі 
и розвою раси гуцулского коня. і
У зарєді того звєзку є:

Предсідатель: Ервін Богосєвіч (Пїдгайчики).
Заступник: Петро Шекерик-Доникіу.
Секретарь: Иосиф Цінтель — повітовий дохтор від 

маржини.
Касієр: Інж. Целіна Тарнауска.

Комісія знауціу:
Інж. Кулакоуский, чьлен комліценції ворїв на станисла- 

віуске воєвїдство, замешкалий у Рогатині. 
Міхайло Голлєндер, управитель П.С.О. У Судовій Вишни 
Йосиф ТишкоУский, інспектор хову коний у Львові. 

Комісія Ревізийна:
Інж. Едмунд Шоц зам. у Жьибю.
Дмитро Уршеджук „ „ »

Олекса Данчюк „ „
Звєзок маєт теперь около триста чьленіу годїуникіу. Ти- 

мунь, шо Усі си годїулеу гуцулских коний дуже заинтересували, 
можна си надієти, шо чісло чьленїу футко побїршитси у дубелт.

Спрауна годїуля є таки добрим и пеуним зарїбком и кори- 
стеу. Бо єк кохаємо коня заділі себе, то по через добру го- 
дїулю користаємо то, шо таким конем бїрше Уробимо, тай заро
бимо, бо такий коханий кінь, то ни єка будь кандиба або ганца, 
шо лиш хребет тай шкіра, а до тєгла — вїбачєй братчику. Ни 
поможет тобі ні батїг ні кіу из плота. Коханє гуцулского коня 
на продаж, є дуже покористне, бо и за добрі гроші можна го 
продати и то за бірші, єк коштувала годїуля, захід коло него
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и инчі відатки. А продати го таки ни буде тєжко, бо скрізь та
ких коний тепер усім треба.

З того видимо, шо гаразд на Гуцулшіні лежит у бїршій 
чести у тім, єк за справну ґосподарьку мемо коло гуцулских 
коний вести, єк таку ґосподарьку мемо собі тлумачіти и єк ме
мо си заходити коло того вірного и пеуного приєтіля гуцулскої

хибаби екий стрілец на наду або шкіру—єк ї дишіль на ребрах 
ни подіравиу.

У найбїрший чести слабуєт гуцулский кінь на дихавицу. 
Хороба та беретси від того, шо си такого коня лихо гудуєт, шо 
даєтси ему істи саме заплісніле, або замулене сіно. Дихавицу 
можна вілічіти, єк лиш дамо коня на пашу, або зачьнемо єго го
дувати чімос пожитним. Розумієтси, шо треба уважєти, аби кінь 
ни дістау зноу спліснілого сіна.

Дуже важноу річьоУ є, аби коня перековував добрий и умі- 
єтний коваль.

Кождий ґазда від коня, ци є він чьленом звязку ци ніт, по
винен у власнім интересі Усе прикучювати свого коня на показ 
и реєстрацію, бо лиш тогди может дістати нагороду, або звіда-

родини. Треба таки при
знати, шо Гуцули из кінь
ми обходєтси добре, шє- 
нуют їх и пестєт. Але 
богато ґаздїу єк кохают 
коні, то ни ждут, аби він 
підріс и набрау- сили, але 
шє лошєком го упрєгают 
так, шо тот сараку коник 
знидіє, згорбатіє, закапра- 
вїєт и уже замість здо
рового коня маєш ганцу 
дихавичьну, шо и Жид 
Устидаубиси на ню сісти. 
Таке урешті саме может 
бути из великим и до
рослим уже конем, єк си 
зачьнет ним робити єк 
нісь — днина и єк си 
вїддоху ему ни даст. Та
кий кінь и до роботи ни 
буде здалий, а купити,
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тиси, єк маєтси коня кохати, єк коло него ходити, дістати реє- 
страцийну книжку і т. п.

Коли маєт така комісія приїхати, то уже дают знати за 
цесе війти — лиш треба ни забути, аби таки піти на тото місце 
тай на тоту годину,' єку уже призначіли.

А. ТАРНАВСКІ 
з Косова.

Городнє господарство на Гуцулшіні.

Гуцулшіна є в тім шесливім положеню, шо маєт дуже 
добрі услівя до оброблювана городів і до розвитку городного 
господарства, головно в місцєх над Черемошем, над Прутом 
і їх допливами, де кожде село є літниском або уздоровищем. 
Під управу городів надают си дуже добре долинки над ріками, 
бо на місци є вода до підливана городовини тай у долинах 
земня є ситша.

\

Для садовини на Гуцулшіні є шє ліпші услівя, бо садовина 
любит дуже гуцулску гірску земню і для садів є доста на 
Гуцулшіні тепла тай сонця. У повіті косівскім, надвірнянскім 
тай у коломийскім мож бізівно садити сади. Відколи виїхуют 
на Гуцулшіну літники — від тогди мож дуже легко продавати 
овочі і городовину. Гості, шо віїзджєют до нас, борше тото 
купют у нашого ґазди, єк у доліского бойка, бо нашя городовина 
ци садовина усе є свіжя тай дешевша. Купец, єк вівезет садо
вину або городовину з долішшя, то мусит рахувати шє привіз 
тай він хочет на тім шос заробити, а нім він тото привезет — 
то у літні горєчі дни воно футко збавєтси.

Городів під управу городовини ни мож уробити зразу. Тре
ба город віправєти почерез кілька років, аби він добре родив. 
На сад треба шє довшого чєсу. Аби уміти добре коло городу 
— саду ходити, то треба цего научіти си. Наші  люди,  ш о 
у м і ю т  у п р а в є т и  т а к у  г о р о д о в и н у  єк мо р к в у ,  б у р а 
ки, г а р б у з и  і т. д. м о ж у т  л е г к о  ві д і н с т р у к т о р і в  а б о  
з к н ижо к  н а у ч і т и  си у п р а в є т и  і и н ь ш у  г о р о д о в и н у .  
Н а й л і п ш е  в і ^ ч и т и  о г о р о д н и к і в  т а й  с а д і в н и к і в  з по 
мі ж шк і л ь н и х  д і т ий  у т о т  с п о с і б ,  аби ї х  п і с л а т и  до 
о г о р о д н и ч и х  шкі л до Залі  щик а б о  до Ль в о в а .
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ГОРОДОВА ЯРИНА.

На підставі мого лікарского досьвіду, скажу кілька гадок 
про то, еку користь для людского здоровя дают огородові ярини, 
але буду говорити лиш про тоті ярини, еких наші люди дуже 
мало їде.

Найліпші і найздоровіщі городові ярини є тогди, єк брати їх 
з грєдки тай сирі їсти. Тоті ярини є свіжі тай мают свій запах, 
а шє мают в' собі багато вітамін, то є такі частини, еких людске 
тіло до свого життя доконче потребует. Тих частин ни мает 
инча' пожива. Городова ярина ек уже зівєнет — то тогди вже 
ни має тої поживної вартости, шьо свіжя. Єрину треба їсти 
всєку і відповідно у кожду пору року.

Аби ярина була добра — треба грунт гноїти, однак ни 
можна садити її на самім гною — бо тогди вона є для чьоло- 
віка шкідлива, а также є така ярина гірка тай нидобра. У горо
дах по містах гноют штучними гноями.

На весну дуже здорово їсти моркву, бураки, брукву, і ба
раболю. Тоту городову ярину треба почєрез зиму переховати 
або в пивници або на городі в кіпцях. '

Ше дуже добре е переховати почєрез зиму сиру капусту 
в головках тай на весні її їсти. Також добре є на весну їсти 
сушені шпараґи, калафійори, гарбузи, салєрі і овочі, (єк сушити 
за це буде бесіда на кінци).

НАЙГОЛОВНІЙШОВ ЇДОВ НА ВЕСНІ Є САЛАТА.

Салата маєт у собі дуже багато тих частин, єкі людске 
тіло до житя доконче потребует, по ученому тоті частини нази- 
вают си вітаміни.

Єк учені дохтори ствердили і дослідили то, аби чьоловік 
ци єкас звірина жила — мусит конче їсти такий харч, в котрім 
булиби тоти вітаміни. Вітамінів в харчи е дуже мало, але вони 
разом з харчем дают чьоловікови силу і охоту до праці 
тай до житя.

Коли чьоловік їст харч такий, шо ни маєт вітамін — то 
тогди такий чьоловік тєжко слабуєт. Салати є кілька гатунків 
а то: салата цісарска, королева мая, камінка, кришталева голова, 
королева торгу, тверда голов, петругівка. Цесі салати треба 
від весни сієти, шо 2—5 тижні в такім поредку, єк тут ми їх 
назвали. Тому треба салату все із чьиста сієти, аби усе була 
молод, бо єк старієтси то іде у стовбур. Салату єк віберетси
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із грєдки, то зараз треба її злагодити тай їсти — бо салата 
зівєла мало шо вартуєт.

Ш п а р а ґ и є  дуже добра ярина, але з ґаздів мало хто закла- 
даєт у своїх городах шпараґарні. То відев тому, шо на шпараґи 
треба довго ждати бо аж по 3-ох роках шпараґарня даєт дохід. 
Шпараґи е білі і зелені. Зелені є ліпші бо мают у собі вітаміни. 
У моїй лічниці дают літникам зелені шпараґі. У Франціі і Іта
лії ґазди саде багато шпараґів і самі їх їде.

К а л я ф і й о р и  дуже пиняво ростут і тєжко їх ховати, та за 
то є вони дуже поживні, дуже добрі і дуже здорові навіть для 
хорих людий і малих дітий. Каляфійорів є багато гатунків. 
Є вчеснійші і пізнійші, тому треба си старати за всекі росади. 
Садити їх треба на добрім ситнім сонїшнім ґрунті тай близко 
потока або чюркала— бо усе треба їх поливати.

Г а р б у з и  у наших ґаздий ни мают великого значіня. Ними 
наші ґазди годуют маржину. Однак треба знати, шо гарбузи 
є дуже поживні і дуже здорові лиш треба знати, єк їх заправити 
Є рід шпараґового гарбуза і тот є дуже добрий. Так само 
є добрий і наш звичайний гарбуз, єк его справити з помідорами 
або квасними огірками. Гарбузом мож заправєти шє й инші 
ярини на всєкий смак на солодкий або квасний, мож єго шє да
вати до печива або й сушити тай їсти на весну.

С е л е р а  удаєт си в кождім городі і мож її корінє варити 
разом з моркв'ов або бураками, бо є вона дуже добра. Селери 
мож уживати, єк закришки замість петрушки і єк закришка 
є вона від петрушки ліпшя.

Т р и б у л ь к а  подібна до цибулі, лиш є лагіднійша і маєт де- 
лікатнійшійший смак. Вона надает си дуже добре на закришку 
до всєких инчих ярин єк селєри, брукви, ріпи, гарбуза, каля- 
репи і т.. д. бо надает їм ліпший смак. Трибульку дуже легко 
в городі управєти.

Р е д ь к а  маєт дуже багато вітамін, а шє і такий в собі олій, 
шо він чистит жолудок від усєкої нехари. В моїй лічниці у Ко
сові дают хорим редьку шоднини їсти, або сиру або варену 
з селерами або помідорами. Редьку сіяти треба з чиста бо 
футко ідет в стовбур. Редьки є кілька ґатунків а то маєва, 
тальтовска і шє багато инчих.

Б у р и ш к а (бараболя) нова маєт у собі дуже багато вітамін 
і тому є така смашна. Треба знати, шо багато молодої буриш- 
ки ни здорово їсти бо может пошкодити головно дітем тому, шо 
маєт в собі такі троючі складники, шо називают си солянина.
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Молода корінна ярина а то морква, бураки, бруква мает 
у собі більше вітамін, єк дозріла і тота молода ярина є здоро- 
війша. Таку ярину треба сіяти дуже рано.

На Гуцулшіні можна усюди цесі ярини садити навіть і на 
місцях високих і худших лиш треба добре город погноїти і усе 
поливати водов. Треба до того доброго дозору.

САДІВНИЦТВО Й ОВОЧІ.

Дуже важнов річев на Гуцулшіні є садівництво й овочі, бо 
ек уже- згадано, сад любит земню на Гуцулшіні. У нас мож 
розвести тілько садів, шо мож би мати доста овочів для своєї- 
потреби тай ше вівезти в инчі міста на продаж.

Наперед мемо говорити про овочі літні. Хто маєт літні 
дерева овочеві — тот маєт і для свого прожитку і на продаж, 
бо літники дуже радо овочі купуют. У нас ни багато є літних 
садовин, бо газди екос більше кохают зимову садовину чим. 
літну, а з літнов садовинов менче роботи і клопоту, єк з зимо- 
вов і тому літна садовина даєт бїрший дохід.

Треба уважети, аби літна садовина була пристигла, мала; 
приємний смак тай запах і була сочиста й круха так, аби людем 
навіть хорим на жолудок нічо ни шкодила.

Першими літними овочами є єгоди. Сама природа нас 
щедро нагороджує за зиму і даєт нам найліпші овочі. Є тото 
черешнї, вишні, суниці (трускавки), єгоди, аґрест, малини- 
і инчі. Всі тоти овочі і єгоди мают дуже багато вітамін, від- 
живчих солий і природного цукру. їх склад хемічний є такийу 
єк у винограді і ними мож заступити лікуванє виноградом. Тоті 
єгоди дуже здорово їсти сирі так здоровим єк і слабим людем. 
Дозрівают вони у всєких місяцях від мая аж до половини липня..

Треба доконче садити черешні, бо черешня буде рости 
на кождій земни і даєт дуже смачний і здоровий овоч. Череш
нями можна не лиш в хаті жити, але можна шє їх й продати,, 
а навіть поштов в кошиках посилати.

Трускавки дают дуже файні доходи лиш треба знати, єк їх  
садити тай єк коло них ходити. Великі городи з трускавками 
є коло великих міст єк коло Варшави, Познаня, Торуня і инчих.

Инчі  Г а т у н к и  л і т н и х  о в о ч і в  г о л о в н о  є б л у к  
і г р у ш о к  уживаних в моїй лічниці вичислю я в порєдку після 
пори дозрівання від найвчаснійших до найпізнійших: В місяци 
липнні дозрівают єблука: паперівка біла, плодовитка, єгодові, 
інфлянцкі, астрахан червоний, астрахан білий, ружанка віргінсь-
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ка і єблука харламовскі. В тім чєсі дозрівают грушки: винівка, 
липнівка, ґійота, маслівка, з окопів свєтої Трійці, Андріївка 
і Зифардка. З ними в оден чьис пристигают ренґльоди, з поміж 
котрих найпрутше пристигает угорска липнева. В липни і серпни 
пристигают морелі. — В місяци вересни і жовтни пристигают 
єблука: кальвіля, фрасса сметанкова, кронселскі, лянґтена, анто
нівка, ґринфштинек, кальвіля червона, пепіна литовска, чешкі 
дівочі, князівскі медові, алєксандер. Грушки: фаворитки, Собіс- 
кого, Християнська Віліямса, урбаністка, аманліс, конгресівка, 
«сіра осінна, - флямандка, салісбури, бера ульмска, кривка, бера 
лійонська і патавінка. В вересни дозрівают також венгерки 
і пізнійші ренґльоди, н.пр. квеча волоска, Анна Спает і бур- 
бани (без кісток).

Зимових єблук не буду віраховувати бо їх кождий знает, 
згадаю лиш про тогі, котрі мож передержєти до весни а навіть 
до нових: Ренета Баумана, Касельска, Адама і Шампанска, всі 
дуже благородні і мож їх довго держети. Цитринівка, бурачок, 
розмаринка червона, йонатан і брохівка. Всі тоті єблука, єк 
їх добре переховати, то на весні за них мож уторгувати 
добрі гроші.

Гуцулшіна может овочі продукувати шє й на вивіз за гра
ницю. Садовина з околиць Кут і Косова е дуже добірна і мож 
її прирівнати до садовини тирольскої, котра належить до перших. 
Ш є в чьисах давної Польщі з Косівского повіту везли овочі — 
садовину аж до Королівского двора. Ця теперішна садовина, 
єка є у _нас, то походит з Франциї і вона у нас си приймила 
тай привикла до нашого підсоня тай нашої земнї. Такі овочеві 
комори є шє й деинде в гуцульских повітах і овочі тоді нале- 
жут до всєких гатунків, бо тото залежит так від положена єк 
і від підсоня.

Д о п о л у д н е в о ї  п о л о с и  треба зачислити найблизші 
села коло Косова і Кут, а у коломийскім повіті околиці коло 
долішного Пруту і снєтинский повіт тай околиці Заліщик. За 
т о т о  ц і ла  в и с о к о р і в н я  п о к у ц к а  надает си до управи 
всєких овочів. Инший характер мают гірскі села над обома 
ріками Черемоша і над горішним Прутом — то вже належит до 
п о л о с и  к а р п а ц к о ї  де найліпше удают си гатунки садовини 
там уже привиклої.

Аби- однак докладно сказати, в єкій полосі шо может ліпше 
си удавати — треба аби учені тото прослідили тай простудийовали.
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0К видимо Гуцулшіна может бути першов в розвитку 
садовини і может бути клітев-коморов овочів для цілої Польші, 
а навіть может вівозити тоти овочі за границу до инчих дер
жав через Гдиню тай з того мати великі доходи.

Єк приєднати літників

Шороку зїзджиютси на Гуцулшіну літники з цілої Польші, 
а навіт з заграниці. .

З кождим роком прибиває їх шораз бірше.
Шо зваблює літників в наші сторони?
Відповідь проста: чарівна краса Гуцулшіни, краса гірь, лі

сів і потоків, искравість наших строїв і цікаві обичаї.
На цілім світі, де тільки є шось гарного і гідного уваги, 

стараютси там люде притєгнути літників і туристів. Нетільки 
длятого, шоби на тім заробити, але також, шоби дати себе піз
нати чужинцям.

Так повинно бути і у нас на Гуцулшіні. Раде витаємо го
стів, але замало стараємоси, шоби приєднати їх єк найбїрше і на 
все. Єк то зробити?

Отже передоусім приладити чистий покій з конечними до 
него річями: ліжко, стіл, пару крісел, шафу або вішак на убране 
також начинє до миття. Шоби легко літник міг знайти мешканє, 
треба про то дати оголошене, найліпше до ґміни. Єк гість єкий 
зголоситси, треба ввічливо его принята, а тогди найби хата мала 
єкісь недомагання—то сподобає собі ґаздіу, замешкає у них на 
бїзіуно, а на другий рік, або сам приїде, або другим нарадит.

В кінци ше одна важна рада: „не здирати шкіри” з літни
ків—але задоволитиси уміркованим і чесним заробком. Хто тих 
щирих рад мет слухати, все буде мати в себе богато і добрих 
літників.
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Г у ц у л с к а  б у д і в л я
Цесю статю написали архитекти на підставі матеріалів 
зібраних по переведеню дослідів і помірів на Гуцулщіні 
через Заклад Польскої. Архітектури і Історії Штуки 
Варшавскої Політехніки. Досліди тоті ведут дальше за 
великов допомогов Товариства Приятелів Гуцулшіни 
і Фонду Народної Культури на тото, аби наука пізнала 
гуцулску будівлю під оглядом технічним (майстерским), 
госгюдарским і історичним.

Рисунки і фотографії дав заклад Польскої Архітек
тури і Історії Штуки Варшавскої Політехніки.

Зі всїх країв Річипосполитої Польскої Гуцулшіна маєт 
цалком инчий господарский характер. Край це є гірский, по
критий лісами і ни надаєтси до управи рілі. За тото є там ве
ликі гірскі толоки. Тому Гуцулшіна так, єк инчі гірскі околиці 
в Польші, віживает найбірше з маржини. Газдівство, ґаздівскї ро
боти тай гуцулска природа мают великий вплив на гуцулску 
будівлю. Почерез довгі сотки років вітворивси на Гуцулшіні 
певний означений спосіб будівлі, шо передаваний з поколіня на 
поколінє і чімраз усе поліпшуваний дав наконец модну гуцулску 
будівлю добру тай відповідну до ґаздівства Гуцула.

На Гуцулшіні є три роди сільскої будівлі:
1) Х а т и  п о с и д к о в і ,  до котрих зараховуємо рід гуцулскої 

загороди званої „оґражда” , в тотих будівлях усе жиют люде 
і з них складаєтси гуцулске село.

2) 3 и м ар к и на толоках и на трудно доступних місцях, 
шо в них сидют лиш почерез кілька’ місяців на рік.

5) С т а ї  у полонинах і к о л и б и  в бутанах, де перебувают 
ватаги і бутинарі. Цалком осібним родом будівлї є церкви і дзвін- 
ниці. Гуцулске село своїм виглєдом нітрохи ни подібне до села 
з инчих країв Польші. Ни є воно збудоване при купі коло до
роги. Гуцул, єк хочет будувати хату то ни любит, коло дороги 
лиш усе далеко від инчих хатий, Гуцул ни любит тісно у купі 
забудованого села, він хочет жити свобідно серед царинок, то- 
лїк тай лісів. Єму ліпше мати коло хати ци огражди відкладений 
кавалок земні, що его уробит на город, тай царинки де би зме
тав кілька сін тай вігнав на веснованє маржину, а в зимі мавби 
де згодувати сіна. Ґражди стоют самітно на ґрунах ци груниках 
лицем до сонця і огороджені плотами з вориня.

їнж .-архитекти: Франц ІІясцік і  Ю рій Ж уковскі.
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В кождім гуцулскім селі є так званий „оседок”, тото е кіль
ка хатий май при купі коло церкви, або коло гміни і вони є се- 
рединов села. Положені вони при дорогах до сусідних сіл. Решта 
села є розкинена на усі сторони і на верхах у „кутах”.

Гражда, шо є сама без сусідства мусит дбати за свою
безпеку. В дикім гор- 
скім краю, повнім усє- 
кої дикої звіри, коли 
ночями або й днями 
вовки підходют під ха
ти — шо є дуже ни- 
безпешно. Маленьке 
подвіре в середині є 
обведене доокола за
будованими або висо- 
ков з грубих кайла- 
ків огорожев званов 

Жєбє. Ґражда Микули Небесейчука. „ОҐраЖДОВ”. Оґражда
є висока найменче на 

два метри і зверху маєт дашок шо его окап спадает в сере
дину. Під оґраждов із середини під окапом складаєт ґазда всєку 
сарсаму тай матрійо.н. Ґражда складаєтси з хатий, з хлівів* 
з кліти, дривітні, амбаря і т. д.

Житє ґражди зосереджуєтси на середині на подвірю. Под- 
вірє є вібуркуване плитєм. На цесім подвірю в літі Гуцул пере- 
буваєт цілі дни.
Тут робит, тут 
витает гостий, 
тут відпочиваєт.
На подвірю ні ві
три студені ни 
віют, ні сонце ни 
печет. Подвіре 
кожда ґаздиня фай 
но тай чісто при- 
пречет. Перед ха- 
тнов стінов е „піц- 
сінє“ . В ґраждах 
більших тай бо- 
гатших ґаздів під-
С1НЄ Є ширше на Жєбє Ильця. Підсінє в подвірю ґражди і вхід до хати.
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слупах з побитое ломостинов. Підсіле накриваєт хатний дах, 
а з подвіря входит си до него сходами.

Поздовж підсіня е поручила, а на серидині напротів хорім- 
них дверий е фіртка. В менчих тай біднійших ґраждах над під- 
сінем натєгнений >■ 

є лиш окап даху, 
а під стінов лави
ця.

У подвірє захо
димо з надвіря че
рез нивеликі двері 
уроблені в оґраж- 
ді. В оґраждах 
бірших коло две
рий е ше уробле
ні ворота. Поза- 
тим нима в оґра-
жді бїрше ані две- , 1
рий ані вікон ані Жебє Ильця. Вхід до ґражди.

еких нибудь от
ворів. Ґражда уроблена з округлих грубих кайлаків у вугли 
і подобает на малу твердиню, до єкої мож увійти лиш почерез 
двері з грубих тертиц замикані на грубий деревєний засув.

Проста гуцульска хата складаитси лиш з одної хати, з хо- 
рім і з кліти. З подвіря заходитси на підсінє, а відтак у хороми

і в хату. Кліть є 
в одній будівли з 
хатов — то однак 
у кліть заходитси 
з подвіря через 
підсінє, а не із ха
ти. В ґраждах май 
богатших ґаздів 
е дві хаті з обох 
боків хорім, одна 
хата горішна а 
друга долішна. 
Назви цесі відси 
пішли, шо одна ха
та є вісше або 

Жебє. ґражда. низшє покладена
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за ґрунтом. По противній сторрні подвіря є шопа на топливо 
звана дривітня і амбар, де ховают всєку сарсаму. В малих 
ґраждах оперед хатної стіни є зараз оґражда, так шо лиш 
по середині є невеликий отвір, єкий мож накривати доти
ками у погану зимову годину, а тогди в хаті є темно бо засту- 
паєтси світло.

У пляні ґражди є дуже інтересні хліви, єкі е покладені з трох 
сторін хати. Два входи до хлівів ведут з подвіря по обох боках 
хати а третий вхід йде з хорім. Підлога хати піднесена понад 
земню щонайменше пів метра і тому мож хату і хліви накрити 
одним дахом. Почерез тото дах є все високий, а стіни хати низкі.

Шо хліви уроблені коло ґражди, 
з того в хатах у зимі теплійте 
і ґазда может ліпше доглєдати 
маржину бо все маєт її на очех. 
Ґражда побита є ґонтами або 
дошками.

Хата у кождого ґазди є од- 
нака. В кождій хаті стоїт пічь 
в куті при вході, напротив вікон. 
За печев коло стіни постіль, 
доокола хати лавиці. У другім 
куті коло вікон є полиця (мис
ник), а| на протів дверий стів. 
Кут коло стола є чільним — го
норовим місцем. На стіні за сто
лом є образи свєтців і за стів 
саджєют чільних гостий.

Гуцулску піч видимо на 
фотографії.

гуцулска ніч. Піч складаєт си з деревє-
ного облогу на підлозі і припічка, 

уроблена з каменя и глини. В печі варут всєку їду, пецут хліб 
і топе, аби було тепло у хаті. Дим з печі ідет у каглу тай у хо
роми. З хорім йдет дим на під, тай почерез дах на двір. Комина 
у ґраждах нима. Прості печі нимают кагли тай дим з них роз- 
ходит си по хаті. Такі хаті з простими називаютси „курнєнки". 
В таких курнєнках жили ше старовіцкі Гуцули дуже давно — 
ше за панщини тай за Довбушя. Типер нарід на Гуцулшини 
вже поступовий, а курнєнок вже нима...

Печі є білені вапном або вікладувані кафлями т. зв. „ка-
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фльові“. Кафльові печі мают всєкі краски черлені або жовті 
і мают малюнки, на котрих вімальовані жовніри, полюваня, всєка 
звір, а навить австрийські відзнаки. Кафлі віробєли в Пістині тай 
в Косові, а вікладували ними перецний бік печі.

Майстерска штука на Гуцулшіні стоїт високо. Подивити 
би си лиш на файно тай штуцерно споєні вугли в будівлях, сте
лину, тай на вєзанє даху. Файне є різбленє на будівлях, у хатах 
над дверима і вікнами, на причівках, на підсіню, на сволоках, на 
столах, скринях, жердках-і миснику.

Ше на Гуцулшіні є будівлі звані „зимарки". Тото є хата 
у такого ґазди,шо маєт надвоє або натроє ґрунт тай далеко від 
посидку. У зимарці сидит ґазда або пастух з маржинов у осени 
або на весні тай годуєт сіно. У зимарці нима печі почерез тото, 
аби ни платити від неі податок. Зимарка є дуже проста гуцул- 
ска хата.

Плян стаї.

Стаї будуют на полонинах, аби пастухи тай ватаги мали де 
у літі діти си. Стая віглєдаєт так єк хата, лиш без хорім і без 
стелини і маєт двері і дах на два боки. У колибі ночюют лісові 
робітники (бутинарі), Колиба є трохи укопана у земню, маєт
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богато стін так, шо віглєдаєт округла ніби стіг сіна, тай накрита 
е стоговатим дахом посередині отвореним. Почєрез тот отвір 
віходит на двір дим з ватри, шо торит посеред колиби. У колиб 
стіни є уроблені з округлих кайлакіу.

Стіни тоті е подвійні а поменш ними набито глини або мо
ху на тото, аби у колибі ни вієло. Колиба, так єк стая ни мает 
стелини.

Будівля гуцулска, про єку ми написали, здаєт си ни одному 
вже перестаріла й пережита, тому, шо; тепер вже май по модно
му ґаздуют, шо є варівка на вогонь і шо ни вигідна тай ни здо
рова. Однак та будівля е дуже старовіцка, так будували наші 
діди тай прадіди і е вона дуже файна тай маєт в собі багато 
краси.

Нам треба, би тоту красу зберечи, а будівлю поліпшити бо 
то є наказом нашого чесу. з

Треба би ше бодай коротко сказати шож за церкви. Кожда 
церква мает плян хреста з рівними боками на поздовж і на по
перек.

Поздовжний і поперечні боки церкви е побиті дахом на два 
спади. На перехрестю дахів є файна маковиця. Дах довкруги цер^ 
кви робит холод і боронит фундамент перед дощем. У годину 
або у літну спеку люди сідают або стают у тот холод.

У середині церкви є багато свєтих образів, різблені райскі 
ворота, різблені свічники тай різблені хрести.

АнжінерСТАНИСЛАВ ПОЛОВІЧ:

І

Скарби, по котрі богато не хоче си схилити.

Господарска освіта не має між ґаздами великої пошани. 
Кілкасот літ тому назад, єк шлєхтич мав кілкох синів, то 

гадав собі так: Івасик е розумний хлопчїша, треба його вівести 
в світ. Таке то веселе й чюкітне до книжок, нехай си учит. 
Може буде ксьондзом або еким Ученим. Петрусь знова єкийсь 
рахманний, нездара. Не можна йєго між людей пускати, не дасть 
собі ради, утопит си десь небожєтко. Ліпше най лишит си в до
ма й господарует.

Так само міркуют собі ґазди нині. Гадают, шо до госпо- 
дарьки не треба си учїти. Єк лиш хлопчїша має бигу до науки,
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а є з чего потєгнути на школу, то висилают йєго до міста, шо- 
би учив си на ксьондза, адуката або анжїнера.

Господарька прецінь, ек інші звання потребуют также про
свіченої голови.

Доси усе рухливе й чюкітне до науки відходило назаусіди 
з села, відривалося від земні. Тепер то ґазди не можут післати 
своїх здібних хлопчішів до школи, єк тисне нужда, ек гляба 
нужду сперти, єк треба грошей на податки. Тимунь доста здіб
них дітей туго живе на селі без книжки, без Газети. Не можут 
си бідні хлопчіші розвинути. Та нужда й біда стєгла на села 
темноту. Тимунь хто не хоче пє из села кров.

Тимчєсом на Заході, в Німеччині, Данії, Бельгії чи навіт 
в нас — в західній Польщі інакше вїгледає мужицка доля. Вели
ке число леґінів учит си там на господарів, на ґаздів. Ає! го
сподарку від дєдя перебирают в свої руки сини й доньки поуні 
науки, котру набули в низших і визших школах господарских. 
Післе ек вертає’ до родинного села, женит си з мудроу діучиоу 
і господаруе, оре, возе гній і т. д.

Господарька такого ґазди, проваджена по розумови, дає 
надзвичайні доходи. Збирают там з морґа 2—4 рази бїрше єк 
у нас, корови дают 2—3 рази бїрше молока, єк наші. Скажіт 
самі, добрі люди, єке охаблене тай рєсне є ґаздіуство в того 
ґазди, шо не скінчив навіт сільскої школи і світ у него такий 
великий єк стая.. Мізерія тай бїрше нічьо.

Гляба ту говорит!', дивім си, шо кажут цифри:
Господари збирают 

з 1 ha’ землі
Пше
ниці

Жита Віуса Ячме
ня

, Кар
топлі

Бура-
КІВ

ВВілєншіні,наВолинюйПолісю, 
в Новоґрудскім воєв. ЮцОп) 9q 9q lOq 90 q I50q

В Тарнопільшіні, Станислав- 
віушіні, в Львіускім воєв. 9 ц(т) 10q lOq lOq lOOq 190q

В Познаньшіні, на Поморю 18ц(ш) 14q 16 q 18 q 130 q 230q

В Данії , .................................... 28цОЮ 21 q 25 q 27 q — 281 q

Отек видим, шо ґазда східної і полудневої Польші из 1 ha 
землі збирає о 8— 9q пшениці, жита о 4—5q, віуса о 8q, бара
болі о ЗО—40q, буракіу о 40—80q менше, як ґазда з Познань- 
шіни. Иштак в Познаншіні земня пісковата, мало там дошів 
(напр. в Познани спадає менше бїрше річно 500 мм. дожю й „зи-
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ми”, в Берестю над Бугом вже 560 мм., в Бильні 595 мм., 
а в Коломиї 670 мм.). Скільки бїрше збиралиби з морга образо
ван  ̂ запобігливі ґазди Познаньшіни й Поморя, єкби господару- 
вали нпр. на земні подільскій.

Тосамо відносит си до молока: звичєйна корова на Вілєн- 
шині, Поділлю, в Станиславіушині дає близько 1500 літрів молока 
річно. В Познаньшіні пересічний ґазда має від корови 2400 літрів. 
Отже о 900 літрів бїрше молока.

А єкби так порівнати, шо їст і єкі вимоги маєт ґазда там 
і туто, аж банно робит си на душі.

Всі ми, чи то Поляки, Українці, Литовці чи Білорусини є си
нами одної земні, а така велика ріжниця між заходом, а сходом 
Польші.

Всі в нас мают ніби рівні права. Кождий може однаково 
працювати й дороблєтиси. Але не кождий потрафит з тих вели
ких прав користати. Розважний чьоловік учитси дивитси, на світ 
тверезо, не даст си на підмову рїжним політичним руїнникам бо 
знає, шо єк в Державі лад і спокій то і горожаном добре.

Розумний ґазда думає про господарьку, шукає, шо нового 
наука й практика дала, бо поступ заухіда розвиваєтси.

Тимунь такий ґазда має для себе, для чєліди и на податки.
Коли порїунати кільки платимо на сході, а кілько платєт на 

заході податків, то впрост не хочетси вірити.
Єк приїхала до мене в 1928 р. прогулька з Коломийшіни 

вродливих ґаздів з файними жінками й довідалиси, шо ґазди по- 
знанцкі з 46 морґів платєт 792.79 зл. ше до того драчки на зе- 
безпеку від вогню 280 зл., від граду 260 зл. і т. д., то лиш очї 
вїбалушили, нічьо не говорєчї.

Нпр. подивімси, єк вїглєдаєт буджет одного з ґаздів—Вінцен. 
Мйлецкого з Ґоважева коло Сьроди. Має він 25 морґів, на тім 
5 коров, з котрих кожда дає менше бїрше 3000 літ. молока річно. 
Продає річно 25 — ЗО штук свиней по 150 кіля кожда. В році 
1930 продав ЗО беричї по 175 зл. за 100 кіля.

Наука, то дорога до добробуту, то скарб неоцінєний. Му
дрий знайде все добру книжку, добру ґазету, завсіди порадит собі 
в бїді. Коли в таких тєжких часах темному мужикови бїда ду
шу виперає, то мудрий, освічений ґазда, вправді й коло него 
прикро, але з Голоду не згине.

Держава польска дбає про своїх громадян, помагаючі’ їм не- 
тілько грошево, але також ширит освіту] по селах в рїжнород- 
ний спосіб.

154



Полєвлєєтци шораз бірше народних шкіл, урєджуєтци ман
дрівні курси господарскі, кооперативні, домашного газдівства і т. д. 
Урухомлено богато шкіл господарських для хлопців і дівчєт. 
Умовини приняття дуже легкі, даетци стипендія так, шо за 5— 15 
зл. місєчно можна мешкати в інтернаті (бурса при школі) й скоро 
набути фахове знание.

Школи ті є однорічні, мают зразкові господарства й добре 
проваджені бурси. Леґінь чи діучє має через цілий рік єсне, те
пле и вигідне мешканє, файну їду, практику и науку господарську 
і громадянску. Зі школи вертают леґіні і ді^чєта рослі, буйні 
з отверток головоу'. Лише замало їх. Батьки нерадо посилают 
своїх дітей до господарських шкіл.

Буває так, шо з 2 — 5 повітів відвідало школу заледве 
15 — 20 ученикіу. Припадає то 1 ученик на 10 — 15 сіл. Шож 
сам один леґінь по укінченю школи може зробити в селі. Закри- 
чут, заголюкают, висьміют його у  темній громаді,-мут хотіти від 
него, шоби икіс чюда твориу на рілї. Він мусит боротиси з вес
кими пересудами родини й громади. Єкби школа мала по 60—160 
ученикіу, тоді шо року до села приходилоби 3—4 леґініу з окін- 
ченоу школоу, то булоби инакше. Кільком легіням скорше Удалоби 
си переконати ґаздіу и склонити їх до спільної праці; до спра- 
влюваня пільних доріг, дреновання орної земні, до сюбини добір
ного збіжжя й т. д.

Наука в школах господарских починаєтци в листопаді. Тре
ба наперед порозумітиси зі школоу, зробити, шо треба й вислати 
сина чи доньку на науку.

Бо наука—се дорога до ліпшої будуччіни.
Треба тільки хотіти.
Треба охочо й сміло збирати скарби, єкі є у книжках и школах.
Хліборобе! — учиси сам. Учи тих, котрим свою кервавицю 

лишиш в спадшіні.
Адреси шкїл господарських:

К у р а г  о р і я  О к р у г у  Ш к і л ь н о г о  у  Б е р е с т ю :
Колпін, поч. Кодень, пов. Бересть; Тороканє, поч. Антополь, пов.

Кобринь; Дубіца, поч. loco, пов. Кобринь;
К у р а т о р ї я  О к р у г у  Ш к і л ь н о г о  у Ль в о в і :

Городець Ягайлонський; Березниця і Городенка, поч. і пов. Стрий;
Олєско, поч. loco, пов. Золочів; Милаванє, поч. Стриганці,
пов. Тлумач; (україн.); Шибалін, пов. Бережани; Перемишль,
ул. Шчитова 16; Заліщики (огороднича).
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К а л е н д а р ь
кіуної маржини (вагітности домашних звірєт)

Кобила носит 481Д тижн.: найм. 330 дн., найб. 419 д. звич. 340 д
Корова 40 V* „ 285 „ „ 321 „ , 285 .
Льоха 17 „ 109 „ „ 133 „ „ 120 и
Ві$щі, кози„ 22 „ 146 „ „ 158 , . 154 „
Крїлиця в 4 V2 » ’» У І » и 32 я
Покіуни- 
ла си дня

Корова
оположитци

Кобила
ожеребитци

Льоха
опороситци

Віуці, кози 
окотєтци

Крілиця
окотитци

и 12.Х 6.ХІІ 30.IV 3.VI 2.11
5.1 16.Х Ю.ХІІ 4.V 7. VI 6.ІІ

10.1 21.Х 15.ХІІ 9.V 12. VI ПЛІ
15.1 26.Х 20.ХІІ 14.V 17.VI 16.11
20.1 31.Х 25. XIІ 19.V 22.VI 21.11
25.1 5X1 ЗО.ХІІ 1 24. V 27 VI 26.11
30.1 Ю.ХІ 4.1 - 29. V 2.VII З.Ш

1 .ІІ 12.ХІ 6.1 31.V 4. VII 5.III
5.ІІ 16.ХІ 10.1 4.VI 8.VII 9.ІІІ

10.11 21.XI 15.1 9. VI 13.VII 14.ІІІ
15.11 26. XI 20.1 ' 14. VI 18. VII 19.111
20.11 1.ХІІ 25.1 19. VI 23.VII 24.ІІІ
25.11 6.ХІІ ЗОЛ 24. VI 28. VIІ 29.111 -

1.І1І 10.ХІІ ЗЛІ 28. VI 1.VIII 2.IV
5.ІІІ 14.ХІІ 7.ІІ 2. VII 5.VIII 6.IV

10.ІІІ 19 XII 12.11 7.VII 10.VIII 11.IV
15.III 24.ХИ 17 ЛІ 12.VII 15. VIII 16.IV
20.ІІІ 29.Х1І 22.11 17.VII 20. VIII 21.IV
25.1II 3.1 27.11 22. VII 25.VIII 26.IV
ЗО.ІІІ 8.1 4 III 27.VII 30.VIII 1.V

1.IV 10.1 6 .І І І 29. VIІ 1 IX 3.V
5.IV 14.1 ЮНІ 2.VIII 5.ІХ 7..V

10.1V 19.1 15.111 7. VIII 10 IX , 12.V
15.IV 24.1 20.ІІІ 12. VIII 15.ІХ 17.V
20.IV 29.1 25.ІІІ 17.VIII 20.ІХ 22.V
25.IV ЗЛІ ЗО.ІІІ 22.VIII 25.ІХ 27.V
30.IV 8.ІІ 4.1 V 27.VIII ЗО.ІХ 31.V

1.V 9.ІІ 5. IV 28.VIII 1.Х 1.VI
5.V 13.11 9.IV 1 .IX 5.Х 5. VI

' 10.V 18.11 14.IV 6.ІХ 10 X 10.VI
15.V 2311 • 19.IV И.ІХ 15.Х 15. VI
20.V 28.11 124.IV 16.ІХ 20.Х 20.VI
25.V 5.ІІІ 29.IV 21ЛХ 25.Х 25. VI
30.V Ю . І І І 4.V 26.ІХ з о . х 30.VI

1.VI 12.ІІІ 6.V 28.1 X 1.ХІ 2. VII
5.VI Іб.ІІІ 10.V 2.Х 5.ХІ 6.VII
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Покіуни- 
ла си дня

Корова
оположитци

Кобила
ожеребитци

Льоха
опороситци

Віуці, кози 
окотєтци

Крілиця
окотитци

10.VI 21.ІІІ 15.V 7.Х 10X1 11.VII
15.VI 26.111 20.V 12.Х 15.ХІ 16. VII
20. VI 31 III 25.V 17.Х 20.ХІ 21.VII
25. VI 5.IV 30.V 22.Х 25. XI 26.VII
30.V1 10.IV 4. VI 27.Х ЗО.ХІ 31 .VIII

1.VII 11.IV 5. VI 28 X 1.ХІІ 1.VIII
5.VII 15.IV 9.VI 1.ХІ 5.ХІІ 5.VIII

10.VII 20 IV 14 VI 6.ХІ Ю.ХІІ 10.VIII
15.VII 25 IV 19. VI 11.XI 15.ХІІ 15. VIII
20. VII 30.IV 24. VI 16.ХІ 20.ХІІ 20. VIII
25.VII 5.V 29.VI ' 21.XI 25 XII 25. VIII
ЗО VII 10.V 4.VII 26 XI ЗО.ХІІ ЗО. VIIІ

1.VIII 12.V 6. VII 28.ХІ 1.1. 1.ІХ
5.VIII 16.V 10 VII 2.ХІІ • 5.1 5.ІХ

10.VIII 21.V 15.VII 7.ХІІ '10.1 Ю.ІХ
15 VIII 26. V 20.VII 12.ХІІ 15.1 15.ІХ
20.VIII 31.V 25.VII. 17X11 20.1 20.ІХ
25.VIII 5.VI ЗО. VII 22.ХІІ 25.1 25. IX

' 30.VIII 10.VI 4.VIII 27X11 30.1 ЗО.ІХ
1.ІХ 12.VI 6.VIII 29.ХІІ 1.ІІ 2.Х

‘ 5.ІХ 16. VI 10.VIII 2.1 5.ІІ 6.Х
10.ІХ 21,VI 15 VIII 7.1 10.11 11.Х
15.ІХ 26.VI 20.VIII 12.1 15.11 16.x
20.ІХ 1.VII 25. VIII 17.1 20.11 21.Х
25. IX 6.VII 30.VI11 22.1 25 II 26.Х
30.ІХ И. VII 4. IX 27.1 2.ІІІ 31.Х

1.Х 12. VII 5. IX 28.1 З.ІІІ 2.ХІ
5.Х 16. VII 9. IX 1.ІІ 7 III 6.ХІ

10.Х 21. VII 14.ІХ 6.ІІ 12.ІІІ 11.XI
15.Х 26.VII 19.ІХ 11.11 17.ІІІ 16.XI
20.Х 31. VII 24IX 16.11 22.ІІІ 21.XI
25.Х 5.VI1I 29.ІХ 21.II 27.ІІІ 26.ХІ
30.Х 10. VIII 4 X 26.11 1.IV 1.ХІІ

1.ХІ 12 VIII 6-Х 28.11 3IV ЗХІІ
5.ХІ 16. VIII Ю.Х 4.ІІІ . 7. IV 7.ХІІ
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Др. АЛЕКСАНДЕР ЦИБУЛЬСКИЙ.

Чістота —  це перше услівє здоровя
Єк хочемо мати здорове и силу, тай усокотити себе від 

усеких слабоетий, екі нишшют наше здорове, мусимо ходити коло 
себе дуже місто.

Слабість дуже место робит чьоловіка бідним, бо такий сла
бий чьоловік ни мает до роботи путері и почерез то ни может 
заробити ні на себе ні на свою родію.

Купіль и уживане
Люцка шкіра служит чьоловікови до захорони внутренностий 

від ушкоженя и від того, аби до середини ни дїсталиси ніекі за- 
разки, то є такі маленькі сотворіня, шо їх голим оком ни видко. 
Можна Уздріти їх лиш почерез такі побілшеючі шкла.

Шкіра перепускает почерез себе Усєкі гази, тоушь, піт 
и водєну пару, ба й усекі трійла, екі си робєт у криви тогди є к 
ми працуемо, або дістаютси разом з їдоу у трунок.

Піт разом из спузоу и тоушем засихаєт и затикает дірки 
єки є у шкірі и тогди робитси на тілу такий леп, єкий дражнит 
шкіру. Шкіра така ни может уже перепускати почерез себе ті 
трійла за екі ми перше говорили и від того поустают усєкі шкірні 
слабости, корости, черїки, усєкі буби си вісипают, а чьоловік 
робитси з того трудний и низдатний до ніекої роботи.

Леп вїдмиваьтси найліпше водоу тай милом. И тимунь тре
ба си фурт умивати и з место си купати.

Кождий чьоловік повинен скупатиси хоть раз у тиждень.
У літі можна купатиси на повітрю у ріці и потоці. У дау- 

них чєсах навіть релігія наказувала з места купатиси Жидам 
Єгиптянам, Гіндусам, Грекам тай Римлянам.

Люде, а найбїрше старі, ни дуже то любет си умивати, а на
віть ни миютси цілими роками, лиш чєсом замочьт собі екий лицо 
тай руки. У таких то можна леп тот шкребтати єк з буришки 
лушпипу, а вонит від них на кілька митрїу, а шє до того єк 
упрієт.' Лиш Боже борони від такого нехерьного хрестєнина. 
Найфутше можемо повидіти цесе у церьквах, або на забавах.

Люде такі то боєтси води єк діттьо свічьки, а мила то ре- 
тенно ни один ше з роду ни видіу. Тікаєт від води, бо си боїт 
аби си ни дай Господку ни перестудиу.

У дауних Словян, а ше й сегодне у Словян на сході и по
лудню є звичяй купатиси у лазни у парі.
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Купіль нікому ніколи ни зашкодит, а хиба лиш поможет, бо 
вічістит шкіру від лепу и поту, тай кроу почерез тото футче 
йграєт. А то задїлі здороуя є конечьне. А ше ек по теплій 
купели натремоси студеноу водоу, або си таки у ній вікупаємо 
то гартуємо таким способом своє тїло від перестуди.

Єк додамо до купелі соли, або єких инчих приписаних лікіу, 
то помагаєт тото дуже таким мізерним и худим. Діти, шо сла- 
буют на золзи, повинні з чєста купатиси У соленій воді (дві 
жмені соли на одну дитинєчю купіль).

Єк ми дитину від малої призвичаємо до чістого, то уно вї- 
так єк пїдростет, то ретенно ни уберет чістої сорочьки на ле- 
пєне або вонюче тїло.
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У зимі таки можна си дуже добре вїкупати. Треба систа- 
рати, аби кожде село мало вїбудувану лазню.

Лиш аби охіть—то и у хаті можна си дуже файно вїкупати.
Діти можут си мити у балії, цебрі; старі можут си спершу 

мити до поеса, а витак від поєса у долину таки у балії, цебрі, 
або у екій великій мисці.

Принаймні треба раз на тиждень си добре вїмити. И то 
зверечі сорочьку, намилити добре, а вїтак сполокати тото теп- 
лоу водоу и вїтертиси своїм власним ручьником. Ни треба ні
коли єк си утираємо брати чюжий ручьник. Каждий повинен мати, 
свїй власний, бо инак можна из другого набратиси єкоїс хороби, єк 
єгипецке запалена очій (почєрез шо можна осліпнути), корости, 
або сифілїс, єкий на Гуцулшіні трафєєтси чєсто, и є єго бірше 
єк у инчих сторонах и то лиш тимунь, шо люде ни хочют си 
купати, їдєт з одної миски и одним ручьником си утирают.

Ру к и ,  лице и шию треба шо днини мити водоу и милом 
рано, тай у вечір по роботі, нім лєжетси спати. Треба зверечі 
сорочьку и добре си вішурувати.

Руки, окрім того шо си умиваєт їх шо днини, повинноси шє 
їх умивати перед кождоу їдоу и єк віходимо з' вїходку. Так само 
повинноси умивати руку єк йдемо доїти корови, віуці, єк си за
ходимо коло молока, сира, бриндзі, єк варимо їсти. Ніхті на ру
ках треба коротко обтинати и чісто їх держєти.

Ч і с т о т а  ніг. Почєрез бруд и пїт свербєт нас ноги
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и легко можна собі їх відпарити. Можна таки єк зїтретси шкіра 
дістати запалене шкіри и підшкірної тканки,або навіть закаженє 
криви. Найбірше ниприемноу є воня з брудних ніг, ека си роз- 
ходит по хаті и затроюет повітре. Єк си миєт ноги У зимі хоть 
2 рази у тиждень у теплій воді, а у літі шо днини, то и ноги 
є чісті и нима тоі воні. Ніхті на ногах треба таки коротко об
рубувати, тай рїуно. вїчістити с під них бруд и чісто їх держєти

Ч і с т о т а  г олови.  Люцка шкіра вїдает из себе тоушь, 
єкий злїпюєт волосе до купи єк е уно доуге тай шє до того ни 
чесане. Окрім того зі шкіри сходет тоненькі пластки нашкірка, 
шо ми називаємо лускоу.

Єк си голови ни миет, ни чєшетси, то тогди бруд, луска, 
тоушь, а чєсто и вуши зпіпюют волосе до купи и робитси т. зв. 
колтун. По селах є така ворожка, шо тот колтун то така сла- 
бисть и люде боєтси го обтети, бо кажут, шо колтун может 
чьоловіка скрутити. Колтун ни є нієкоу хоробоу, лиш свідчіт, 
шо такий чьоловік є брудний и нехарьний. Такої „слабости” 
нима там, де люде ходет коло себе чісто.

Голову маєтси мити теплоу водоу и милом раз на тиждень, 
а волосе чісати шо днини гребенем и шіткоу.

Кождий чьоловік повинен мати свій уласний гребінь, єк ни 
хочетси набрати єкоїс хороби або вуший.

Мушшіне і діти повинні стричі волосе коротко: лекше тогди 
вїмити голову, зачесати и вїглєдаетси тото уже по люцки.

По великих містах навіть жїнки обтинают волосе коротко, 
бо почєрез то и голова звикле ни болит и можна ї тогди чісто 
держети а й волосе єкос крашше вїглєдаєт.

Найгїршоу уже бідоу є, єк си заплодет у голові вуши, бо 
почєрез ні чьоловік си шкребчєт и легко переносєтси почєрез 
тото Усеку слабість, ек тифус плямистий, або поворотний, вк 
уздритси шо заплодилиси у голові вуши, треба натерти волосе 
на ніч нахтоу змішеноу з оливоу, завєзати голову платиноу а ра
но змити голову теплоу водоу з милом, а волосе вїчєсати густим 
гребенем.

Ч і с т о т а  з у б ї у  и р о т а .  Зуби маємо на то, аби кожду 
їду добре пережувати и усі отвори и ушкоженя з у б і у  є місцем 
куда можутси дістати усекі заразки, екі бувают причіноу зараз
ливих слабостей, або злого трауленя. У кого є біленькі тей здо
рові зуби, то повинен такий чьоловіх їх дуже дозирати. Мусимо 
сокотити рот и зуби, аби си ни збавєли, бо то належит до на
шого здоровя.
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ВГпадки закаженя, а навіть смерти від шедравого зуба тра- 
феютси доста место.

Причіноу псованяси зубїу є лихе вїдживюванє а уластиво
нидостаточьне пите свіжого моло
ка, споживане овочіу і ярини, а так
же хороби єсен, рота и трунку. 
Мите зубїу ни допускает, аби си 
уни псували, вічішює рот від реш
ти їди, єка си лишила за зубами 
и гниєт. Почєрез мите вїчішюемо 
рот від усєких заразкіу, єкі можут 
дїстатиси крїз діри у зубах аж до 
криви и ї заказати єкоус хоробоу.

Кождий дорослий чьоловік Т кож- 
да дитина повинні мати свою улас- 
ну шіточьку до зубїу и чистити 
їх порошком (крейда з мєткоу), або

_ ^такоу пастоу до зубіу, принаймні 
Вечірнє і ранішнє мите зубіу шіточкоу р а з  на  н їч ь  и ПОЛОКаТИ рот ВОДО?,

аби вїтеребити зза зубїу рештки 
їжі. Ни мет тогци решта їди гнити У роті, тай ни будет з рота чюти. 
Зіпсовані зуби треба єкнайпрудше ліміти у дентисти, аби си ни 
псували далі и аби вїтак ни боліли.

Ч і с т о т а  очі й,  в у х  и носа .  Хороби очій, найбїрше по
трібних у житью чьоловкіа є усе небезпечьні. Треба уникати 
всего того, шо е для очій шкідливим. Повинноси сокотити очі 
вїд пороху, від блеску, (не треба дивитиси на сонце, на зиму 
ек грієт сонце и на есні річі). *

Ни треба ніколи терти очій руками, брудноу платиноу 
або ручьником, бо можно заразитиси катаром споївок, а навіть 
трипром.

При уживеню до очій чюжих хустинок до носа, ручьникіу, 
або спільної миски до митя, можна си набрати дуже поганої 
хороби — трахоми (єгипетске запалене очій) и почерез тото 
осліпнути..

В у х а  треба держети місто, шо днипи мити милом з водоу 
и вїтерети до сухого.

Ушний канал треба містити раз на тиждень ватоу, єку треба 
навити на стеблю сїрнику и замочіти у теплу воду, а то тимунь, 
аби си вухо ни заткало брудом и вошшіноу, еку вухо віпускает 
из себе.
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Ни можна містити ушного каналу твердими предметами, бо 
можна ушкодити ушну болону и заразити вухо у середині.

У зимі маетси сокотити вуха, аби ни відморозити и повин- 
носи натегати на ні шєпку. <

К а т а р  н о с а  (ґушкірь). Потєрез заткане’’ носа гушкіром 
віддихаємо ротом и заразки хоробові дістаютси из порохом про
сто до легких. У здорових людей (без ґушкіря) повітрє идет по
чєрез ніс, там си огріваєт и очішюєтси від пороху и заразкіу. 
Тимунь усе треба дихати почєрез ніс.

Ни треба утирати носа пальцями, або доубати у нім лише 
належитсй вїсїкатиси у платину.

Ч і с т о т а  лудиня.  Лудинє повинно бути вїгїдне, то є ни 
повинно бути тісне. У зимі почєрез тісне убране можна легко, 
перестудитиси, а у літі зноу чьоловік перегрїваєтси — и фурт 
ему душно.

Кождий добре си чюєт, єк го лудинє ні парит ні давит и 
легко пристаєт до тіла.

Чісте убране маєт дуже великий вплиу на люцке здороує.
До роботи при Господарці может лудинє бути и знишшіне, 

але ни может уно зато бути чьорне. По роботі, треба у хаті 
переболічіси у чисте, аби єкос по люцки вїглєдати.

У неділі и света, ек си йдет на забаву, треба мати зноу 
инчу уберю — від света, єку эк си вїтак з себе змітуєт треба 
вїчістити на дворі від спузи:

Раз на дві неділі треба убране провітрити на дворі. Кожде 
убране маетси з места містити и вітрити, аби у.но усе свіжо вї- 
гледало и аби ни мало ниприємного дюху.

■ Тото убране, єке можна прати, треба зараз вїпрати єк си 
лиш забрудит.

Єк си покемит, шо у убраню е вуши, треба го перепрасу
вати горєчєм желізком, голоуно там, де -е рубці, вітак вїчистити 
бинзиноу подалеку від ватри, найліпше у хоромах або на дворі.

Найбірше заплоджуютси вуши у кожусі, екий носитси шо 
днини. Можна їх стратити у такім приладі умисне до того зла- 
гоженім, екий називаєтси дезинфектор.

Ни треба ніколи убраному спати хотіуше аби ни було 
вуший.

Вуши треба нишшіти на кождїм кроці, по лиш почєрез ні 
.можна си заразити хоробоу — плямистим тифусом. Слабий на 
плямистий тифус звикле умирает.
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Убране повинно бути зложене у поредку, прикрите полотном, 
або у шафі, аби спуза ни припадала и би го ни нишшіла.

Бі лизна .  Убраня не носитси на голому тілі, але на біли
зні: Білизну (сорочьку, гатки, майтки) треба носити уводно, ни 
лиш у зимі, але и у літї, [бо Уна притикаєт до тіла и можна 
і прудше вїпрати єк убране.

Челідь повинна носити майтки, бо уни хоронєт черево від 
перестуди, и така чєлідь менче слабуєт на чєлідинцкі хороби єкі 
У біршій чести повстают з перестуди.

Сорочьку, ґатки и майтки маетси змінювати хоть раз у  тиж
день, бо ті річі прудко брудєтси, и легко ловютси їх вуши.

Унучї, або пончьохи треба таки често змінювати (2 рази на 
тиждень). . '

Унучі або пончьохи, єкі перейшов піт, стают твердими имо- 
жут відпарити ноги, або стерти шкіру на ногах.

О б у у .  Шкіра на обуу повинна бути доста мнєка, аби ни 
давила и ни ранила нїг и аби ни перепускала води. Чьоботи або 
черевики повинні бути до ноги допасовані и вїгїдні (о 1—2 см. 
доуші від стопи).

Вохкої обуви ни треба шушити коло ватри, але у сухім мі- 
сци (коло печі), треба набити ї паперами, або соломоу, або на
віть триноу, аби уно си при тім шушеню ни покорчіло.

П о с т і л ь .  Кождий чьоловік повинен спати на сіннику, екий 
маєт бути набитий соломоу або сіном. Солому або сіно треба 
мінєти кілька раз на рік. Сінник повинноси прикрити чістим 
простирадлом, а подушку и перину убрати у  пїшеуки.

Білизну на постіль, то є простирало, пішви на подушки, або 
перину треба змінювати 2 рази на місєць.

Подушку, перину, коц ци ліжник и сінник повинноси вітрити 
на сонци хоть раз на тиждень.

Єк си занесут у постіль вуши, тогди треба простила и пїш- 
ви вїпрати, подушки н ліжники добре вітріпати, а вїтак перепра
сувати коц або ліжник горєчем желізком.

Чістота у  хаті залежит у першій мірі від мами и ґаздині, 
яка маєт на усім око, аби скрізь було чісто.

Повинна уна давати приклад и усе ходити коло себе чісто 
и чісто си носити. А до того треба лиш води, трохи мила и трохи 
доброї волі. Вїд чістоти приходит добре здорове, доуге життє 
и гаразд.
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Чїстота хати, подвїря и загороди.
і

Біршу честь житя перебувает чьоловик у хаті. Повин
на уна бути широка, тепла, суха, чіста и ни душна.

Хату треба будувати на сухім місци, на горбичьку, або на 
обочі, а ніколи близко під горбом, бо тогди заливает ї вода 
и робитси скрізь вохко. Грунт, на єкім будуємо хату, маєт бути 
такшї аби трудно пєрепускау воду, то є пісковий, або камени
стий, бо тогди вода из дожжю зараз на такім ґрунті пропадает 
и коло хати робитси сухо и здорово.

Хата мусит бути широка, повинна мати найменчо зо 2 стан
ції (одну заділі старині и наймолодших дїтий, другу для дитий 
старших и инчих доматоріу). Кухня может бути мала, але ніхто 
ни повинен у ній спати.

Фундамент хати повинен хоронити і від Грунтовой води 
и ґрунтового повітря. Тимунь фундамент, нім си зачінает на 
нім будувати, укриваєтси папоу.

Дах, аби ни прочюрювоу, мусит бути добре побитий, най
ліпше ґонтами.

Хати будуєтси з дерева, каменя або з цегли. У нас у го
рах найліпшим матрїйоном є дерево, лише ни дуже безпечне, бо 
лехко можетси имити.

Єк нима У хати доброго люфту, болит тогди фурт голова, чьо- 
ловїк екос низдорово віглєдаєт, западает лехко на єкус хоробу 
а уже найпрудше на сухоти.

В і т р е  не: Хата повинна бути вітрена два раз у день, 
рано и у вечір. Отвирати треба вікна або двері.

Дуже важним є, аби вітрити хату, ним си лєжет спати, аби 
можна у ночі було дихати свіжим повітрем. Вікна у хаті ни 
можна забивати на зиму цвиками, бо вітрене; хати у зимі є ше 
важнійше ек у . літі, бо у зимі бїрший чєс перебуваємо у хаті, 
маємо з чєста змочене лудинє, еке псует и заничішшюют повітре, 
а каганці або лямпи таки псуют повітре, а з печі ни раз віхо- 
дит на хату чєд.

О с в і т л е н е .  Сонїшне світло убиваєт дуже прудко хоро- 
бові заразки, а єк грієт на чьоловіка, то ни ловетси го так пруд
ко хороби, поправеет здороує, кріпит мозок и нерви. Хатні вікна 
повинни тимунь бути велики, аби перепускали єк найбірше сонця 
и повинноси так будувати свою хату, аби усе на ню сонце гріло 
а ни в затинку. Ни б добре, єк дах застает світло у хаті. 
Ни повинно буті у хаті ни одного кута, деби ни могло засвітити
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сонце, бо де сонце ни зазираєт, там заходит слабість и смерть. 
Склєнки у вікнах мают бути велики и чістї, бо закурена або 
брудна склєнка ни перепускает того здорового світла єке, з се 
бе відаєт сонце.

В о х к і с т ь .  Вохка хата є найчістішшой причіной пересту
ди и гостца. Така хата є й доста дорога, бо аби ї загріти тре
ба богато вїпалути дроу, усе си уній нишшіт, тай уна сама ни 
доуго почєрез то попостоїт.

Причіноу вохкости бувает: зла будова хати, вохкий грунт» 
лихий фундамент, эк прочюрює дах, ек забогато річій у хаті, 
або забогато людий у ній сидит.

Єк си перет у хаті шмате, ек си го у хаті шушит, єк си 
розсипуєт по помостови воду и си доста хаті ни вітрит, то від 
того робитси вохкість.

Аби ни було вохкости, то найліпше хату вітрити, отверати 
вікна або двері — відсувати від стін усеки скрини и куфри,

Х а т н і  р і ч і :  У хаті повинни бути лиш таке річі, єк
є наибірше потрібні, бо ек набємо хату єкимос судничєм, то тим 
менче маємо люфту и трудно почєрез тото задержєти у хаті 
порєдок. Таки нипотрібні річі можут стоєти собі добре на поду 
або у хоромах. Пэред хатним порогом повинна стоєти така 
шинка, аби можно було вїтерти У ню ноги с грузи.

Для слабих людий, або старих и для малих дітей треба 
прилагодити на ніч відро або єкус блєкіуку з накриукоу заділі 
потреби, би си уни ни потребували вїхопювати у ночі на двір 
и заничішшювати подвірє — єк си то нираз дієт у нихарьних 
ґаздий. У кождій хаті повинен бути глек на воду, миска до 
умиваня, карабушка з милом и ведро" з накриукоу на брудну 
воду. Це усе повинно стоєти ва стільчіку, або на умивальня. 
Коло умивальні маєт висіти ручьник.

Кождий чьолбвік повинен мати окрему постіль бо лиш тогди 
может бути здоровий сон, єкий продоужуєт жите, даєт нам пра- 
цувати доуше и дает силу тай Уроду. Дуже є низдорово, єк 
спит по кількох на одной постели, бо и вїспатиси добре ни мо
жна и хоробу єкус лехко дістати и вїддихаєтси тогди зупсованим 
повітрем. ,

Єк у хаті є тісно и нима бїрше єк одна, постелі, то на 
ніч треба кождому стелити окроме на лавицах.

З під постели треба вїмітати усе пометки, бо у них є бруд, 
вогкість, спуза, а чєсто зимножуютси там, блошшіці, пруси, 
блйХи тай мухи.
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У хаті повинноси файно припрєтати, єк уси повїходєт 
до роботи. Тогди єк си замітаєт треба утворити вікна. Заміта
ти маєтси вохким віником, або шє ліпше шіткоу, заповитоу у мо
кру але вїкручєну від води шмату, аби ни куриласи спуза. Раз 
на тиждень треба вїпарити и вімити поміст горєчьоу водоу. 
а вїтак вїтерти на сухо стиркоу и провітрити по тім усім хату, 
Ни вольно держити у хаті кутюги а тим бїрше свини, телєта 
або кури.

Поміст у хати повинен бути дереуєний, мальований олїйноу 
фарбоу, або запусканий горєчім олїєм льнєним. Поміст з глини 
або з цегли є студеній, порошний, вохкий и лехко у такій хати 
можна си перестудити.

З а д в ї р є ,  з а г о р о д а :  Коло хати, на задвірю або загород
повинно таки бути дуже чісто. Пометки и белеґа розвержені 
по цім задвірю або опередь хати заничішшюют повітрє и пере- 
носєт хороби. Перехід від хати до стайні, ци колешки, до кер- 
ниці, або до місця, де стоїт гній, найліпше віложити цеглоу або 
плитєм. Перед стайнеу ци хлівом зробити ему на гноіуку, ни 
дуже глубоку але вїцементувану або вїмурувану плитєм. Тогди 
и гній буде добрий и коло хати буде чісто. Пометки з хати 
треба вісипувати на гній.

Коло хати треба робити порєдок принаймні раз на тиждень.
В і х о  док:  Коло кождої хати, але май з боку повинен бути

віходок, аби ни заничішшювати задвіря и коло хати и ни пере
носити заразкіу на постолах або черевиках до хати. Будувати 
віходок треба делеко від керниці.
Віходок мусит бути видний у се
редині и забезпечений від мух 
сіткоу, бо мухи приходєт з вїход- 
ка до хати, сідают на хліб, або на 
єку инчу страву и приносєт з собоу 
заразки усєких хоріб — єк червінка 
або чєреуний тифус.

Сідало у вїходку повинно бу
ти низке, вїгїдне для дітий и з 
накриукой на дірі.

Аби ничюти було з вїходка 
ниприємной воні, треба тоту ничі- 
стоту засипувати торфом, триноу, 
сухой земнеу, або попелом. Ти-
мунь треба покласти У ВІХОДОК бо- Добре вбудований виходок.



Зле збудована керниця.

чічьку або скринку з лопатко^ до засипуваня. Збірник на ничістоту 
повинен бути без дїр, аби ї ни перепускау, бо инак заразки можут 
дістатиси до керниці. Найліпше зробити такий збірник из грубих 
дошьок на корсах єк у саний и вімастити з середини и зверьхи

смолоу. Єк си він у̂ же 
наполнит до половиці, 
запрегаєтси тогди ко
ня и вївозитси тото на 
поле або у город. Ни 
можна вїсипати ту ни
чістоту у ріку, бо во
ду люде пют и ни тре
ба ї занихарювати.

Ке р н и ці .  Воду до 
питя и до ужитку у до
мовим господарстві, 
можем орбати з керни 
або чюркалий. Тимунь 

’ такі файно обгородити 
и забудувати аби си уни 
ни заничішшювали.

Аби керниця мала добру воду, треба аби уна була відпо
відно збудована:

1) Поделеку від вїходка, гноїуки, стайні — принаймни тре
ба підсипати керницу 
глиной, або вкопати 
20 метріу ї на гор- 
бичьку аби вода зчю- 
рювала на бїк а ни до 
керниці. Наокруг кер
ниці земня маєт бути 
устелена плитєм.

2) Цимбровина по
винна бути вїмурована 
в цегли на цементовій 
заправі, або вїложена 
бетоновими рурами.
Ш е ліпши керниці є 
верчені.

3) 3 надвору цимбровина у гори повинна бути обкладена 
грубо ґлиноу так на 60 цинтимитріу а у гліб на пїутора митра.

Добре збудована керниця.
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4) Керниця новинна бути глїбока'найменче від 6—8 метріу.
5) Цимбровину треба прикрити накриукоу, або зробити дах 

и колесо з відром, або клюку до начєраня води, найліпше помпу.
Води ніколи ни треба начерати відром хатним, бо таке 

відро є усе з верьхи ничісте, але зробити до того уже окреме 
вїдро и тим уводно начерати.

Ч юр к а л  а: Вода из чюркала буваєт здатна до питя, смачь- 
на и холодна. Заничїшюєтси уна уже тогди єк вїчюрает на 
верьх и єк си ї начєраєт.

Аби усокотити 
чюркало від заничіше- 
ня, треба відповідно го 
забудувати, обмурува
ти, або обїкласти пли- 
тєм и дати жолобец 
аби вїчюровала вода.

В ї д ж и в ю в а н е .
Вїдживюєтси чьоловік 
на j o ,  аби достарчіти 
органїзмови складникіу 
до зросту и віднови 
нашого тїла, тепла і 
сили до работа.

Єк є за мало по
живи, або ек уна ни
відповідна, ни может тогди чьоловік скоро рости и добре розви- 
ватиси, ни может добре працувати, робитси слабий и западает 
на усеки слабости.

Але и єк уже забогато собі їмо, то таки ни добре, бо пе
репаковуємо собі трунок, слабуємо на него, робимо си повіяни
ми до роботи, футко тоуснемо сами и обростаєт тогди тоу- 
шєм серце и словом цілий наш організм затроюєтси.

Пожива повинна бути усєка, аби наш организм дїстау усі 
складники, єкі ему є потрібні. Пожива мусит бути добре злаго- 
жена, свіжо и чисто. Цибуля, чіснок, перец', оцет, хрїнь побужуют 
трунок до біршого вїпусканя сокіу, єкі є потрібні до трауленя, 
той приходит від того апетит (даєт їсти).

їсти треба Усе У один чес з рази денно, найліпше навіть 
У одній годині.

їсти треба поволи, кождий кусень добре пєрежвакати. їсти 
з одної миски є ниприємно и чєсом можна си єкоїс біди почєрез
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то набрати. Тимунь кождий повинен мати окромішну миску або 
таріль, лижку, віделец, ніж и окрїмну склівку ци погарь до 
води.

Дуже добре є їсти 1 — 2 рази на тиждень мнєсо, ше й до 
того слабим або худим. Але можна и без мнєса обїйтиси 
єк си пєт шо днини принаймні пїу (72 1) ока молока и їстси 
сир и масло, а чесом и ейця, рибу або оселедці. Єк си їст 
мнєса богато або шо днини, задїлї здоро^я ни е добре але шкід
ливе. Люде, єки си мнєсом переїдають, з честа слабуюти пруд- 
ше старіютси. Усі повинні їсти богато хлїба, ярину, салату, 
моркву, капусту, бураки, капуст, помідори, огірки и садовину.

Там де люде їдєт одностайни страви, ширєтси тєжки сла
бости, бідуют дуже на зуби, ни ростут так єк инчі люде, є низ- 
ручні, никлейдуваті и ни здатни до роботи.

Тоти шо працуют тєжко, мусєт, аби набрати путерї, їсти 
богато тоушю, єк масла, смальцю, лою, або уже, єк того нима, 
то хоть олію У страві.

Єк си їст фунт кулешу з кукурудзєної муки, або гліб— єк 
то си чєсом и у Румунії трафєєт — то слабуєтси тогди на тежку 
хоробу, єка називаєтси гіелябра. Таких слабих лехко пізнати 
по великих черлених цєтках і бубках на лици и руках.

Г o p i j / ка :  Горіуканишшітздорове чьоловіка, робит го бід
ним, або злодїєм и пхаєт до йужди. Кто пет горіуку, вїдает на 
ню свій тєжко запрацований ґрейцарь, обкрадает тим самим са
мого себе, свою жінку, діти, стариню и свій нарід, бо єк ділити 
гроші на горілку від малого зарїбку, то та сарака жінка хиба 
з діточьками пїдет хатами просити за кавалок хлїба. Діти такого 
гієници є слаби, придуркувати, низдалі до работи, а чєсом то и гу- 
лаві, єки ніколи ничього ни годни си будут на^чіти и будут 
висіти на шиї старини.

Т і т і н ь :  Тітінь маєт у собі богато трійла, єке ’назваєтси
нікотина, а єке троїт наш Цілий організм. Хоть тітінь менче 
шкодит, єк горїука, то однако раз дорого коштуєт и нас потро
хи троїт.

Богато лїпше відати гроші на їду, на лудинє або на забаву.
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Одна з затаєних слабостий.
Так то место буваєт, шо бїрше знаємо о річах нам нипо- 

трібних, єк о річях для чьоловіка дуже важних. До них належут 
справи, єкі тичютси нашого здоровя, нашої родини и здоровя 
наших дітий. Є це дуже важне, бо из здоровєм лучітси наше 
задоволене з житя, бо здорове є найбїршоу пїдставоу шєстя 
у родині. Уно є пїдвалиноу чєсности и сили цілого народу 
и держави.

И тимунь борба из такими слабостями е дуже важноу. Сла
бости тоти називаютси вёнеричьними або тайними.

З помежи тих слабостий найголо^нішеу є сифіліс, або шанкер, 
або ек то у нас називают франца потеруха, ека є дуже заразлива. 
Может уна бути дуже шкідлива для здоровя, а навіть небезпечь- 
на для житя чьоловіка слабого на цу слабість, а шо уже най
гірше, тот сифіліс может перейти из слабої зараженої старині 
на їх діти, а чесом навіть и кілька поколінь одно за одним мо
жет цу слабість у собі носити. Чєсом трафєетси, шо сифіліс 
убивает дитину, єку носит у собі слаба мама и від того дитина 
збігает, або чінитси ниживо. Буваєт, шо дитина така прийдет 
на світ живо, але зараз єк си учінит, або за пару годин, дніу, 
неділь, місєці^, а навіть за пару рокіу может умерти почерез 
отот сифіліс, єкий дістала, єк ї мама шє під серцем носила. 
Трафєетси, шо тот, єк го зв'ут, урожений сифіліс, або инак шо 
го слаба мама дитині переказала, забирает дитину парубком або 
ді^коу, а навіть шє ни f c e .  Стариня, шо таку слабість маєт, 
может начинити дітий калік, з повікривюванйми ногами и руками, 
сліпих та глухих, або дурних. Тогди стариня плачет тай гри- 
зетси, шо їх така $Ьке доля ци осуда побила, а ни знает, шо 
побиу їх отот поганий сифіліс, шо го ни лічіли.

Шож треба робити, аби ту слабість вїгнати и си ї збути? 
А треба знати, шо то ни так дуже и трудно си тої хороби 
збути, лиш треба на цесе аби усі си ймйли за руки. Єк уред дер
жавний, ґмінцкий, товариства шо си людьми опікуют и также 
тотИ люде, серед єких си тот сифіліс розташував, аби мали 
добру волю и охоту до борби з тоу поганоу слабостеу.

Одним словом, ёк усі люде и урёдй озмутси за порєдком 
до борби з сифілісом, то его у короткім чесі можу? так вїместй, 
шо и пошшіку з него СИ НИ ЛИШИТ. м и . . - . , .

Др. мед. М. ЩОДРОВСКИЙ.
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Дуже файний приклад дала нам у цім Бельї'ія. Єк знаємо, 
тот міціцький край у чєсі Великої Войни траптувау, хто лиш 
хотіу’. Траптували го и вороги и тоти, шо му помогали. Зна- 
ноу є также річної, шо кожда война розсіваєт сифіліс, єк дїра- 
вий міх сієт зерно.

И зараз єк си лише война укінчєла, уздріли Бельгійці, шо 
сифіліс рознісси по ^сім їх краю. И тот малий але розумний 
нарід ни опустиу рук. Утворено зараз Бельґійске Товариство 
до борби з венеричьними хоробами. Сама бельґійска королева 
само то товариство удела під своє крило и его спомагала, чім 
могла. И сегодне дійшло у Бельгії до того, шо нарід бель- 
ґійский уже від кількох рокіу є о свою будучність спокійний 
и ни боїтси лихих наступсть сифіліса.

Цікаве є, шо Бельгійці робили і єких способіу уживали, аби 
ту злобість стратити?

1. Спершу зачєли вієснювати людем, єку шкоду ця сла
бість робит самому чьоловікови, усему народови и дітем, шо 
мают прийти на світ. Ни доста того. Тимунь шо та слабість 
ширитси найбїрше тогди, коли ми собі шукаємо люби ни поче- 
рез звєзок церькоуний, але боками, то тогди усі ксьондзи усє- 
ких вір тай такі звиклі люде зачєли проповідати, аби люде ни 
провадили нієкого блуцтва, и аби по божему жили

. 2. Тимунь шо наука ствердила, шо дохторскі ліки найбїрше 
ту слабість губєт, позаводили Бельгійці скрізь шпиталі и порадні 
де кожде (дитина, жінка, мушінин) а навіть найбіднійше моглоси 
лічіти протіу тої слабости, бо шо уже прауда — лічіли там за 
пусто. Лічіли там ни лиш тих, шо то дістали сифіліс по уро- 
женю, але спеціально лічіли жинок таких, шо ни були уже сами 
собоу, а цу слабість мали. У тот спосіб лічіли и слабий плід, 
шо буУ у череві слабої мами. Тогди такі діти шо приходили на 
світ, були файні, здорові и здібні до житя. Окрім того тих 
дітий шо си учінилиси из слабої старині, далше лічіли, бо так 
учені спрахтикували, шо аж тогди гака дитина может бути цалком 
здорова и від слабости тої безпечьна.

'3. Наречені нім си вінчєли, сами ходили до дохторіу про
сити, аби їх обіздріли, ци уни здорові и ци можут си звінчєти. 
їм. си у тім розходило, ци ни мают уни у собі єкої слабости 
и ци ни є заражені венеричьноу хоробоу, або ци ту слабість ни 
дістали від свої старині. Бо знаємо прецінь, шо слабість ту 
можна дістати від другого, або можна си з неу учінити єк 
наприм стариня на тото слабуєт. Єк шо дохторь узнау ше

172



обоє молоді, або одно из них є нездорове, то казау їм уперед 
вілічітиси, а вїтак вінчєтиси, бо аж тогди по вілічіню могли уни 
мати файні и здорові діти. Бо лиш почєрез лічене тої слабости 
можна бути певним, шо тот заразок, єкий є у криви и ту сла
бість розносит, счєзнет и чьоловік станетси здоровим. И лише 
почєрез лічене Бельгійці дійшли до того, шо тепер у них тої 
слабости нима.

На Гуцулшіни нима тої слабости тільке, єк було ї у Бельгії 
по Великій Войні. Але однако з помежи усіх слабостий, єкі си 
тут закоренили, треба звернути найбїршу увагу на сифіліс.

Кожний Гуцул и Гуцулка, єкі мут це чітати, най озмут 
собі з цего науку.

Ви решенно J/же шош чюли за Товариство ГІриєтіліу Гу- 
цулшіні, и знайте, шо уно то само робит, аби вілічіти сифіліс, 
шо робили Бельгійці. Наш Урєд у Варшаві попирает таку працу 
и грішми и добрими порадами. 0  у нас на Гуцулшіні так само 
єк у Бельгії такі шпиталі, де лічют и дают раду. Отже идіт 
туда усі Гуцули и Гуцулки и кочюйте туда свої діти, аби ви 
знали, ци е ви здорові, лічітси, бо лиш у тот спосіб будете 
здорови ви, тай ваші діти.

BANK CUKROWNICTWA
Spotka Akcyjna w Poznaniu

O D D Z 1 A L Y :

W A R S Z A W A ,  

Z Z Z  L  W  6  W ,  Z I Z

G  D  Y  N  I A .
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МІРИ И ВАГИ,

Міри и ваги, икі обовєзуют до поміріу простору и ваги у обо
роті публичним (Див. Зак. Розпор. Держ. р. 1928, поз. 661, арт. 
2—8, є к також Днв. Зак. Розп. Держауних р. 1950, поз. 258):

Міри доужини.

Осноуна міра довжини є митер (т ). Міра бїршя від метра 
у десіть раз зветци декамитер, ишє бїршя изветци гектомитер, 
а ишє бїршя йзветци кільомитер,

10 m =  1 декамитер (dm),
100 m =  1 гектомитер (hm),

1000 m =  1 кільомитер (km),
10.000 m =  1 міріамитер (mm),

Міра менчя від митра у 10 разїу зветци =  децимитер, у сто 
разїу =  центимитер, у тисічью разїу — мілімитер:

1 ю  =  10 децимитрїу (dm),
1 m =  100 центимитрїу (cm),
1 m =  1000 мілиметрїу (mm),

Дауна міра у нас зваласи:
сєжінь =  1 m. 8 dm. 9 cm. =  1 m. 89 cm.
шандарска міра =  0 80 cm.
локоть =  ОТО cm.
ткацка міра =  0‘65 cm.

Австрийска миля 7 klm. 580 m.

Міри поверхні.

Мірами поверхні є квадрат, єкого всї штири боки є одна- 
кого виміру,—квадрат икого один бік виносит 1 m. зветци квадра
товим митром (m2). Одиницями бїршими и менчими від квадрато
вого митра є: квадратовий кільомитер (km2), гектар (ha) або ква
дратовий гектомитер (hm2), ар, (а), квадратовий децимитер (dem2), 
квадратовий центимитер (cm2), квадратовий мілімитер (mm).
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1 km2 =  100 ha =  10.000 a =  1.000.000 m2, 
1 ha =  100 a =  10.000 m2,
1 a =  100 m2,
1 m2 =  100 dem2 =  10.000 em2 =  1.000.000 mm2, 
1 dem2 =  100 em2 =  10.000 mm2,
1 em2 =  100 mm.

Дауна міра у нас на помір поля: 1 морґ(1600 австр. еєжнїу 
кв.) =  57 арам =  54 m2.

Міри обєму тіл.

Обеми тіл міряємо шістьтінниками (кубами), иких усі шість 
грань є однакого виміру. Куб, икого одна граня виносит 1 ш, 
називаємо шістьстінним, або кубічним митром (m3). Одиницями 
бїршими и менчьими кубічного митра є: гектомитер кубічний 
(hm3) децимитер куб. (dem8), цинтимитер куб. (em8) і мілімитер 
кубічний (mm3).

1 hm3 =  1.000.000 m3.
1 m8 =  10 des =  1000 dem3 =  1.000.000 em8,
1 dem3 =  1000 em3 =  1.000.000 m3,
1 em3 f= 1000 m3.

Помір збїжя и течі.

Другоу голоуноу одиницеу обєму є літер або кварта. Оди
ницями бїршими и менчьими від літра (1) є кільолітер (kl), гекто- 
літер (kl) декалітер (dkl), ґарнец (grn) кватирка (kka) децилі- 
тер (dcl) і мілілітер (т і) :

1 kl =  1000 1 =  1 т 3,
1 Ы =  100 1 =  100 dem8 
1 grn =  4 1 = 4  dem8 
1 1 = 1  dem =  1000 em3 
1 kka =  1/i  1 =  250 em3 
1 dcl =  Vio 1 =  100 cm3 
1 m l =  Viooo 1 =  1 cm 8

Дауна назва гуцулека на 1 літер =  око, 2 літри — дві оці 
=  1 міртук, 25 літріу — вік =  1 ґелетка, 100 літрїу — вік- — 
1 корец.
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вага.Міра тєгару —
Голоуна одиниця ваги (маси) є кільоґрам (kg), одиницями 

бїршими и менчими від кільоґрама є: тона (t), квінталь (kwn або q) 
ни слушно' и протіу обовєзуючьому називаний до тепер „мет
ром” або „центнаром”, декаграм (dkg), грам (gr), міліграм (mg) 
і карат (kr).

1 t =  1000 kg-
1 kwn(q) =  100 kg -
1 kg =  100 dkg =  1000 gr =  5.000 kr =  1.000.000 mg '
1 dkg =  10 gr =  50 kr =  10.000 mg
1 gr =  5 kr =  1000 mg
1 mg =  Vloooooo kg
1 kr =  V5ooo kg.
Карат e одиницеу призначено^ до вїдважуваня дорогих ка- 

меніу и перлий.

Міри чьису.
Мірами чьису є: — вік, рік, місяць, тиждень, доба, година, 

мінута и секунда.
1 вік =  100 літ.
1 рік =  12 місяцїу =  52 тижні =  365 дніу.
Переступний рік, наступаючій шо штири роки, має 366 дніу, 

бо у тим переступним році місєць сїчник (лютень) має 29 дніу, 
а у ни переступних роках, лиш по 28 дніу. Инчі місєці мают 
однако дніу кождого року, по ЗО и 31 дніу.

По ЗО дніу мают водно: цвітень, червень, просинец, па
долист.

По 31 дніу мают зауше: січень, марот, травень, білень, ко- 
пень, жоутень и грудень.

1 тиждень =  7дніу 
1 доба =  24 години 
1 година =  60 мінут 
1 минута =  60 секунд.

Уси инчі назви мір, иких ише сегодне мижи собоу уживают 
люде у ружних околицях краю, є то рештки переважно из чьисїу 
заборчєх и сегодне уни зоусім ни обовєзуют. Такими мірами 
ни приймленими по через польску Державу є: копа, мендель, 
ґросс, тузін, корец, чверть, пуд, аршин, локоть, стопа, цаль, 
влука, десєтина, морґ прут и инчі.
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Єк собі радити у суди?
У кождїм бїршім листі, де бувают ермарки раз и два рази 

у тиждень, або у бїршім селі де є Громадский уред, постеру
нок, або пошта, є звикле и великий будинок з черленой табли
цей, а на ній білий ореу и напис: Суд городский. Шо май 
кождФй день видно коло того будинку людий, єки мїже собой 
гуторєт, а чесом и чікают си. Це е тоти, шо си по судах 
тєжєт и ждут на розправу. Але уже найбїрше ворозки є тоти, 
шо уже из суду повиходили по розправі. Водетиси знаєте єк 
на єрмарку и желуют си на сендзю, шо ни хотіу усу їх бесіду 
вїслухати — єк то шє знаєте баба діукоу була, а дідо є к теля
та пас. Кождий май вїходит из суду, єк уже ни чєрлений, то 
ретенно білий, або, голубий. Єк ту зачьнет бідошити си у хо
ромах, то почєрез усу дорогу си вайокаєт доки д’ хаті си ни 
прикучюєт.

У одни дни є у суді розправи, а у другі дни сендзї пишут 
вироки из тих розпрау, або си прилагожєют до инчих спрау 
и читают скарги.

Ахта до розправи приріхтовуєт судовий секретарят. Се
кретарят тот урєдуєт шо днини, а ним зарєжуєт секретарь, 
чьвалий урєдник такий, шо уже довгий чєс працует у суді. Ко
ло него працует шє кілька урєдникіу. Мают уни велику роботу, 
бо мусєт присокотити кожду справу, аби усе було записане 
у книжках, аби було усе полумероване, тай аби кажда справа 
була на своїм місци.

Це усе є на то, шо коли прийде хтос до канцелярії, аби 
си звідати за свою справу, то аби ї можна було зараз відшу
кати и футко залагодити. Секретарят судовий розписует фер- 
лядунки заділї тих, шо си тєжєт и заділї свідкіу. На тих ферля- 
дунках є вїписано, коли мает бути терміть, на єкий день, на єку 
годину, тай до котрого сендзі маєт си піти, На тот ферляду- 
нок треба си євити у суді и ждати на свою очередь, бо у суді 
судитси ни лиш одну справу або дві, але чесом и триціт ба 
й сорок, а чєсом то ше бїрше. Тимунь передь судом тільке 
народу си збираєт, єк є розправи. Окрім тих є шє инчі люди, 
шо прийшли закутати свої интереси у суді. Одні приходєх_ 
звїдати си, коли їм повїходєт вироки, або прийшли заплатити 
штимплі, або нову скаргу до суду занести. Уже таке є судове 
право, шо судови треба усе на письмі писати, аби знаєте суд 
міг си застановити и разсудити, хто має рихт.
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Тимунь тот, шо хоче у когос вїправити свої гроші, або шо 
инче, то мусит занести скаргу до судового секретаряту и за
платити штимплі. Тота скарга, шо ї си заносит у суд, має т бу
ти вїписана чісто и порєдно, аби кождий міг тото прочітати 
и футко залагодити. Можна си до суду звертати з усєкєми 
справами: так на прим, аби вїдау вїрок за гроші, єкі ми позичіли 
у сусіда, а він ни хочет їх подати, або поклости справну'межу 
на ґрунті, аби ни було єкого голоуництва, або за то, шо корова 
дес уштрикла у царинку и вїпасла пашу, або нарешті за маєток, 
шо си по масі дітем лишиу по дєдеви.

Окрїм того судит шє суд справи за иканє, за бї^ку ци 
крадіже. У кождїй такій справі мусит си занести до суду таке 
письмо.

Аді єк у но мает вїглєдати;
■ До

Городского Суду 
у Жьибю

Андрія Білака, ґазди у Жьибю під Кринтоу 
протїу

Иванови Мицканюкови из Жьибя за Маґуро^ 

П о з о у

Єк свідчіт долучена до цего позву квить, вїстаулена и під
писана почерез Ивана Мицканюка дня 1 січьня 1933 р. на суму 
500 злотикіу1, єку мау заплатити дня 14 жоутня 1934 р., належит 
си мині тота сума из коштами и процентом. Тимунь прошу аби 
Суд Городский:

1) засудиу заділї мене від Ивана Мицканюка 500 злотикіу 
из квіти з належними процентами від дня скарги, и кош
тами цего процесу;

2) дау на вїроцї грозу сейчасової вїкональности;
3) розсудив справу,ек би я не єви^си;
4) вїдау вїрок заічьний, ек би ни прийшло пїзвані;
5) злагоди^ вїрок з узасадненєм на письмі, а передоусім:
забезпечіу цес позоу почерез наложене арешту на рухо-

мости Ивана Мицканюка, єки знаходєт си у его посіданю f  Жьи
бю за Маґуроу.

У залученю: вїдписи заділї сторін и квїть.
Андрій Білак.
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Аді так вїглєдаєт звиклий іюзоу, шо си подает до суду 
Из цего .видимо, шо він (гіозоу) мусит мати напис, у екїм си 
пишет, до єкого суду подаємо справу. Єк скаржимо єкогос до 
1.000 злотикіу, то можно подати позоу до Суду Городского, 
а єк скаржимо за бірше єк за 1.000 зл., то подаємо уже скаргу 
до Суду Окружного, єкий є уже у май бїрших містах. Вїтак 
треба написати, хто скаржит до суду тай кого и треба подати 
добрий адрес. Те письмо є назначене написом „ Позоу“, а це 
значіт, шо си когос позиваєт за таку а таку річ. Вїтак опи- 

•.суєтси саму голоуну сторію тої справи, то значіт, о шо си роз- 
ходит, хто шо кому винен и єки маєт на це квіти.

Вїшше подали ми узїр, єк треба писати такий позоу из 
.квіти, то значіт з особистого поквітованя єке свідчіт, шо ми зи- 
-чіли гроші, але может бути шє и так, шо ми на позичєни гроші 
квіти ни маємо, а лише маємо на тото свідкіу.

Тогди у позві треба вїписати свідкїу, єк си уни називают, 
діє сидєт посидком и за шо мают свідчїти. Дуже важноу той 
.конечьноу є та честь позву, де уже на підставі самої справи 
жєдаємо, аби нам присудити самий доуг тай кошта процесу. 
Просьба, аби на вїроці дати грозу сейчасової вїкональсти є на 
тото, аби ми могли свій доуг ци гроші від того, шо нам винен, зараз 
■вїдістати. Уже то шо є у позві віписане від лумера 1 до 5 є ду
же важне и треба тото у кождім позві слово у слово вїписати.

Ек пишемо до суду письмо у справі карній, за єкіс публіки, 
гікане, за крадіж або бїуку, то уно уже си ни називаєт позоу, 
але скарга, и тот шо скаржит називаєтси оскаржитель, а тот 
кого си скаржит, оскаржений. Тото треба собі добре затємувати, 
..аби си на цім ни помилити.

Така карна скарга так повинна вїглєдати:

До
Суду Городскаго 

у Жьибю
Андрія Білака, с. Василя, ґазди у Жьибю під Кринтоу

протїу
Иванови Мицканюкови, с. Дмитра из Жьибя за МаґуроУ 

С к а р г а

Дня 5 грудня цего року Иван Мицканюк, зїстрітиуши мене 
ша дорозі, зачєу мині говорити, шо мої корови вїїли ему жито 
ці вїпасли траву, и шо то умисне мїй слуга, шо дозираєт маржи-



ну, напускает ї у его царинку аби его Мицканожа, знишшіти. Коли 
я зачеу ему тлумачіти, шо то брехня, аби моя маржина вїпасла 
ему жито и траву, бо уже зо 6 неділь пасетси у лісі, а шкоде 
его, єк кажет, є свіжя, Мицканюк ни дау мйні договорити, и за
чеу на мене кричати, шо си знишшити ни даст и слово по сло
ву зачеу мене прозивати єк... (тут треба ці уси слова вказати). 

Из усе було при свідках:
1) Василь Плетенєк с. Гаурила,
2) Семен Пїдлиґун с. Гафії,
3) Марїка Свербигус д. Ивана, 

уси з Жьибя Ровенька.
Тимунь шо це Усе має у собі знамена переступства доко- 

наной образи, прошу, аби Суд Городский:
оскарженого Ивана Мицканюка узнау винним з відповідного 

артикулу Кодексу Карного и укарау его.
Андрій Білак.

Найважнішеу річьоу у такій карній скарзі — то коротко 
оповісти, єк си то стало, вказати свідкіу, єки усе то, шо по- 
трибне до справи, знают и є при розумі, аби си суд ни потре- 
вувау мучіти, єк би мали уни єкес ні сеє ні тое теленити.

Из такоу скаргоу ци позвом у порєдку вїписаними треба 
йти до судової канцелярії, то значіт до секретаряту,. и віддати 
тото секретареви и заплатити оплату. Секретарят звикле прий- 
маєт людий межи годиной 10 а 1 у полуднє, то є почєрез 3 го
дині. Секретарят вїтак Усї тоти справи порєдкуєт, уписуєт 
у книжки, лумеруєт їх, а вїтак даєт сендзеви, єкий вїзначюєт 
кождій справі день тай годину розправи. На вїзначєний чєс 
усї, єких си вїзвало, мусєт си ставити у суді. Єк си ни ста- 
вєт свідки, то накладаєт си на них кару, а то тимунь шо по 
через них ни может си прудко справа скінчєти и мусит си їх 
шє раз покликати, шо даєт богато роботи канцелярії, тай люде 
тоти, шо си скаржут, дуже си скоштовуют. Єк си подает до 
суду скаргу або позоУ, то муситси до них цолучіти усі квіти, 
ахта або письма, на єки си тот, шо скаржит, покликаєт. Письма 
тоти ци квіти можна долучіти на першій або и другій розправи, 
але тогди пусто утрачєєтси чєс, бо суд вїдает другу терміть. 
То само и зі свідками: треба подати добрий адрес и аби ни по
милити єму имє, бо єк.. ферлядунку си їм ни доручіт, то суд 
вїдкладаєт справу на инчий терміть. Єк уже усе є у порєдку 
і сендзя переслухаєт свідкіу, переміркуєт цілу справу и вїслу- 
хаєт шо тоти си скаргуют хотєт, тогди вїдает сендзя вїрок, шо
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або засужубт пїзваного ци оскарженого, або ни признает того, 
о шо си у скарзі ци позві просит. Від такого вїроку можна 
заложити апеляцію.

Апеляцію робити можна уводно и навіть тогди, коли си ни 
мает рихт, и хотьби си знало, шо си вТрок затвердит. Апелацїю 
можна кождому тимунь, бо ни можна знати, ци суд справу спра
ведливо розсудиу, бо чьоловік может си легко помилити, а по 
другім разі чесом и по вїданю вироку у городскім суді находят 
си нові свідки ци письма або квіти. И тогди лише почєрез апе
ляцію можна справу пройграну на ново вїйграти. Єк уже нам 
на тім залежит, аби зробити апелацїю, то мусимо ї зробити 
у відповіднім чєсі по вїданю вироку у Городскім Суді ци Окружнім.

Речінец до апеляції у цивільних справах е 14 день (дві не
ділі) а у справах карних 7 день (один тиждень) від дня, єк відано 
вїрок або єк го доручено.

Апеляція повинна вїглєдати отак:
'  До

Суду Окружного 
У Коломиї

Ивана Мицканюка с. Дмитра з Жибья за Магурой 
протїу

Андрія Білака с. Василя з Жьибя під Кринтоу 

Скарга апеляцийня
від вїроку Суду Городского у' Жьибю віданого дня 28 грудня 

цего року у  справі № С 223/32.
Вїрок тот уважєю за неслушний и пїдлєгаючій ухиленю 

з таких причін:
Суд Городский засуди^ від мене суму 500 зл. из квіти, єку 

я вїставиу на имя Андрея Білака.
У суді першоі інстанцій я твердну, шо суму тоту я запла- 

тиу, але квіть, єку мені вїдау Андрій Білак, я загубиу. Тепер 
тота квіть найшла си й долучюю ї до ахтїу цеї справи и про
шу, аби Суд Окружний:

1) ухшшу вїрок першої інстанції з дня 28 грудня цего ро
ку У цілости,

2) засуди^ на мою річь від позоуника кошта процесу за 
обі інстанції.

Иван Мицканюк.
У залученю: відписи заділі сторін 

поквітоване заплати.
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Так повинна вїглєдати коротка апеляція. У такім випадку 
мет уна вістарчєти. Посилаетси ї до суду вїшшего єк 
попередний або до окружного, або до апеляцийного, але- 
наперед подаєтси ї до того суду, де справа провадиласи по 
раз перший и тот суд пересилаєт до суду вїшшего усі ахта 
з паперями и апеляційоу, еку треба таки так оплатити., ек и пер
ший позоу.

Ше и по раз третий может бути справа розсужувана 
у Суді Найвїшшім у Варшаві, У дорозі так званой касації. Суд 
такий е лиш один у Польши і судит таки справи, еки є дужа 
важні и замотани. Сендзями е там найбїрше учені люде. Єк 
Суд Найвїшший узнает, шо справа єкас е лихо разсужена, та 
каже ї ше раз перездріти попередному судови, але уже почерез 
инчих сендзіу, а ни тих, шо ї Уже раз судили. Єк знову справа 
розсужена добре, то вїрок затвержуєт и справа уже е цалком 
скінчена. У Суді Найвїшшім ци Апеляцийнім ані позоуник ані 
пїзваний ни можут ставати сами, але мусет брати собі адуката. 
То само тичіт си и Суду Окружного.

Єк уже справа є чет закінчена, то тот, шо вїйграу вїбераєт 
из Суду вїрок, то е титул вїконаучій на то, аби мїг вїд того, ша 
го засудили, вїдобрати свої гроші.

Такий титул мусит си занести до коморника разом из та
ким письмом, у єкім просит, аби ему тот судовий вїрок вїко- 
нати. То тичіт си справи цивільноі за гроші, межу або поділ. 
Инак є, ек си розходит о справу карну. Там або си оскарже
ного увїлнєєт, або си го засужует на екус кару. Тогди кару 
таку вїконуєт уже сам суд почєрез поліцію або коморника.

Суд Городский окрїм спрау мїрних мает ше богато инчих 
справ. Нагледает над сиротами, накладаєт опікуніу, аби зарє- 
жували сирїцкими маєтками и аби дозирали сирїт єк тому річь. 
Єк єкис опікун лихо таким маєтком зарєжуєт, то Суд змітуєт 
го з опікунцтва и кладет инчего.

Єк справа є проста, а на судовіх річях хтос хоть трохи 
розумієт си, то может собі сам дати раду, але у справах труд
них треба пїти до адуката и его си зарадити, бо самий чьоловік 
может на чімОс дуже си обмилити и богато стратити.
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Єк робити відказ (тестамент).

Тільке нираз чюетси о вГдказах и о справах спадкових, єкі 
здаютси нам дуже замотані, шо варто си застановити ци уно 
так діхтіґ-є і єк си тоти вїдкази робит.

Єк уже знаємо, відказ ци дестемент є остатноу волеу 
покойного, єку він написав шє за свого житя и у тїм розпорєдиу 
шо си маєт стати з єго маєтком післідь него.

Право спозволєє, шо дестемент может бути у троєкиіі 
спосіб зроблений.

1) або треба єго написати самому уласноу рукоу,
2) у нотаря ци коморника,
3) або написати єго тайно.
Дестемент уласноу рукоу мусит бути цілий вїписаний 

рукоу того, єкий хоче шош комус відказати, мусит мати день 
у єкім си го писало, тай мусит бути підписаний.

Ці річі є найголовніший и до них уже бїрше ніц ни треба, 
и тимунь такий дестемент є найлекший и нієких коштів до него 
ни треба. Треба шє однако тємувати, шо такий дестемент 
треба вїписати два рази слово у слово. Аби уни оба були 
однакі шо до крїшки. Один такий дестемент треба дати пере
ховати єкомус спрауному чьоловікові, або єкомус из родії,
КСЬОНДЗОВИ ЦИ ВЇЙТОВИ.

Є це потрібне тимунь, шо у хаті можетси дестемент дес 
затратити, або может єго хтос украсти. Тогди тот другий 
дестемент мет мати значінє. Дестементом списуваним у нотаря 
и так званим дестементом тайним ни будемо си займати, бо 
єкби хто хотіу такий дестемент робити, то пїде до нотаря, 
а тот уже ему скажет, шо и єк маєт робити.

Найпростїшшим и найлекшим способом списаня дестементу 
є спорєдити го уласноручьно у двох примірниках, підписати, 
дати день, у єкш си го написало, один примірник лишити собі, 
а другий дати єкомус спрауному чьоловікови, аби переховау.

Бїрше уже замотаноу річьоу є знати, єку чєстку маєтку 
можна записати у дестементі жінці, єку дїтем, а єку старині 
ї т. д. Це залежит від того, ци лишили си жінка, дїти и ста
рини, ци лиш дїти и старини, ци жінка и дїти, або жінка и ста
рини. Єке право до маєтку мают брати и сестри покойного — 
обговоримо пїзнїшше.
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У такім вїпадку, єк по покойнім лишили си лиш дїти, а нима 
ані жінки, ані старинї — можна спадок поділити на рїуні пайки 
помежи дїти. Єк наприм лишилоси четверо дїтий, то кожда ди
тина дїстанет одну чьвертку маєтку покойного дєді.

Єк покойний лишиу лише жінку, а нима ані дїтий, ані ста
рині, ані сестер ци братїу, то жінці треба записати на власність 
найменче одну осму чєстку маєтку, а єк покойний хотіу, то міг 
жінці записати навіть и цілий маєток.

Єк покойний лишиу лише стариню, а нима ані жінки, ані 
дїтий, ані нікого з блйзкої фамілії покойного, то можна старині 
записати цілий маєток, а найменче по одній чьвертці маєтку на 
кождого (на маму и на дєдю)..

Єк по покойнім лишила-си удовиця и дїти — спадок ділит си 
на рїуні пайки помежи нї. Наприм умер дєдя и лишиу жінку 
и шестеро дїтий, то так удовиця єк и кожде з дїтий дїстанет 
по одній семій чести маєтку; а єк лишиу жінку и четверо 
дїтий — то кожде з них дїстанет одну пєту чєстку з маєтку. 
Однако треба знати, шо по смерти Удовиці, тот маєток шо уна 
дістала по чьоловікови, вертаєтси назад до дїтий.

То значіт, шо по смерти Удовицї у першім разї кожда 
дитина дїстанет одну шесту чєстку, а у другім разї — 
одну четверту.

Может си трафити, шо покойний ни лишиу дїтий, а лиш 
жінку и стариню. Тогди кожде из старинї (дєдя тай мама) 
дїстанет по одній чьвертці маєтку, а жінка, єк нимау покойний 
нї брата нї сестри, может дістати половицу маєтку. Єк покойний 
маєт брата и сестру — то жінка может дістати найбірше одну 
четверту пайку, а найменче одну осму чєстку маєтку, залежно 
від волї покойного.

Урешті єк покойний лишиу дїти й стариню, то может ста
риню у вїдказі ци дестементі гет облишити и нїц їм ни запи
сати, а цілий маєток дати дїтем.

Розумієтси, шо ми тут дали лиш найпростіші я най- 
чєстїйші приклади.

Можут зайти и инчі справи, єк наприм є дїти від першого 
ци від другого чьоловіка, або від першої або другої жінки, єк 
покойний лишиу удовицу и братів тай сестри, а нима дїтий 

ста рині і т. д. Є це вїпадки дуже скрутні и без адуката ни 
можна уже си обійти.

. Теїїбр подамо для прикладу узір, У єкий спосіб треба зро
бити дестемент уласноручьно:
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Село Жьибє під Маґуроу, повіту косїуского.
Я нижше підписаний, Олекса Колайчюк, син Федя, уроже- 

ний дня 5 мая 1884 року у Криворіуни, розпорєжєю своїм маєт
ком на вїпадок свої смерти у такий спосіб:

Моїй жїнцї Аннї з Флейтухіу Колайчюк, записую одну 
чьвертку з цілого мого маєтку рухомого и нирухомого. Дїтем, 
моїм Василеви, Маріцї и Петрови записую кождому з них по 
одній чьвертцї цілого мого маєтку рухомого и нирухомого.

Та честь маєтку, еку я у цім дестементі записау своїй 
жїнцї Аннї з Флейтухіу Колайчюк, пїслїд ї смерти мает припасти 
моїм дїтем Василеви, Маріцї и Петрови у рїуних пайках.

Повїжше моє розпорєженє, єке я записау при добрій памєти 
и у поунї розумо — уласноручьним підписом ствержую, шо це 
усе є згідне з мойоу остатноу волеу.

Дня 8. квітня 1934 р.
(—) підпис

Дестемент цес и так писаний при увзглядненю усіх уваг 
тут поєснених є дестементом правильним и ни може знести 
єго навіть суд.

Чого не вільно Фантувати.
У зле політе або на під весну і на переднівку нираз си тра- 

фєїт, шо наші ґазди нимяют з чого віживати тай мусе зичити 
гроші, аби купити хліба. Цесе вікористовує лихвар, тот шо гроші 
позичив на великий процент тай тогди, єк наш ґазда ни годен 
їму позичених у него грошей віддати—фантує того доужника тай 
пускає на, ліцитацию такі річи, без яких тот ґазда ни годен ґаз
дувати. Хот кождий повинен свої довги ретельно платити—то 
однак держава бере в оборону тих задоужених ґаздів, шо їм за
бирают остатну фантину, ци збамину або й такі річи, без котрих 
вони ни годні ґаздувати.

Від 1 січня 1933 р. обовезуе в цілій Польші таке право, шо 
заборонєїт фантувати у задоужених ґаздів оцесі річи:

1) Хатні річи, постіль, сорочки тай иньше шмате, тай фанте 
на буддень,

2) Харчі, хліб, тай дрива на опал, шо потрібні ґазді тай його 
цілій родині, шо з ним у купі сидит на один місіц.

3) Одна дійна корова, або дві козі, або три віуці і годівля, 
якої треба на ту худобу аж до найблизших сінокосів. Цесе лиш
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тогди, єк ґазда без тої худоби ни годен си обійти. Єк хтос має 
на с в о т  маєтку три корові то коморнік (тот судовий пан шо 
здекуцию переводит) може у него зафантувати і зліцитувати 
лиш дві, а трету корову має їму лишити. Єк газда маїт на своїм 
маєтку петь овец, то коморнік может зафантувати у него лиш 
дві вівці а три маїт їму лишити. Тємуйте собі, шо єк хтось 
маїт на своїм маєтку дві корові, штири козі тай вісім овец—то 
оперед самого фантунку может собі лишити або лиш одну ко
рову, або лиш дві козі, або лиш три вівці, бо ни- маїт права жє- 
дати, аби коморнік лишив їму корову й дві козі й три вівці.

4) Сарсаму, всякий зегізник тай матрійон, єкі довжник по- 
трибує для заробку на один місіц. Кождий коваль, стельмах 
столєр, швец, мулєр, майстер і т. д., маїт право лишити собі 
клевці, пильники, ґиблі, васерваґу, долота, пилу, сокиру, копита, 
рашпіль, потєгач, машину до шитя і все тото, шо їму до роботи 
потрібно, без чего він не годен заробити на житє.

5) Гроші, єкі треба на віживанє для тазди і їго родини на 
два тижні. Гроші лиш тогди маїт довжник право від фантованя 
вілучити, єк ни маїт вижівного зарібку. З цего права ни может 
користати тот, шо є на симбрили або наймивси дес на службу 
у єкімс урєді або фабриці ци в млині, ци в фірасі а ци дес инде 
і берет плату тижнево, місічно або річно. За тото не может ко
морнік забрати гроший, єкі на дві неділі потрібні на віживанє для 
столєра, стельмаха, шевця, коваля, муляра, або їкогос иньчого 
майстра, коли він ни маєт роботи, ни маїт плати, а жиєт лиш 
з того, шо в днину заробит.

6) Всєкі богомільні річи єк хрести, свєті образи, ментелики, 
книжки до молитви і таке иньче.

7) Книжки до науки.
8) Гроші тай річи, єкі доужник дістав на поратунок в єкийс 

порахунок в єкий нишістливий] віпадок. Отек чісом трафєїт си 
у нас повінь, вогонь, град, тучі, єкі нираз цілі газдівства руй- 
нуют. То єк ґазда дістаєт гроші за асекурацию або на спомогу 
від ґміни, від фамілії ци від сусідів—то тоті гроші коморнік ни 
маїт права фантувати тай забирати.

G k  видимо, то наш Урєд (пани міністри шо право укладают) 
забезпечили ґазду шо впав в доуги через лихі роки або тепе- 
рішну крізу перед нуждоу і голодом. .

Тепер напишемо, куда си маїт удати тай шо робити тот 
доужник, єкому коморнік зафантував таку річ, шо право її фан
тувати ни дозволяїт. От єк би зафантував коморнік єкомусь
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ґазді послідну корову. Такий доужник найдалі до сім днів маїт 
зробити до найблизчого Суду просьбу тай написати, єку річ, коли 
і єкий коморнік у него зафантував тай просити, аби Суд запере
чив коморнікові тоту річ продати на ліцитациї.

Для прикладу напишемо одну таку просьбу:.
Д°

Світлого Городского Суду
в Жьибю

Гаврило Філипчук ґазда замешкалий в Жьибью в присїчку
Дубівский

вносить
Скаргу

на чинности коморніка
Світлий Суде!

Дня 28 мая 1954 р. прийшов до моїого мешкання в Жьибю 
Дубівский коморнік п. Станіслав Езєрскі з Жьибя і осьвїдчив ме
ні, шо на жаданни моїго вірителя АбрагамаМінстера з Жьибя до- 
конаїт занятя моїх річий на суму 350.— зол.

Позаяк я ни був в можности суми тої заплатити то п. ко
морнік Езєрскі описав і заняв мої річи, а між иньчими і одну по

слідну корову, єку я посідаю а єка є одиноко^ живителькоу моїх 
троїх малих дітий.

Довід: посвідчене Урєду Ґмінного в Жьибю.
Супроти того прошу Світлий Суд Городский о наказане 

п. коморнікови Станіславови Езерскому з Жьибя звільнити з під 
занятя одну корову/заняту дня 28 лютого 1934 р. в громаді Жьибя 
присілок Дубівский в мешканю Гаврила Філипчука.
Жьибє, дня 2 марта 1934 р.

Гаврило Філипчук.
Залучник: відпис протокулу занятя.

Єк биси трафила справа дуже трудна тай фіґлява тогди 
треба си порадити у адуката тай то зараз, бо по сімох днях 
від тої днини, коли коморнік зафантував річ—Суд просьби не мо
жет приймити.

За Т. ИІостакевічом адукатом 
Микола КрижанівсьБиґі.
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Є к т р е б а у ч і т и с и ?

Жажда знания — то перший крок до його здобуття. Однак, 
щоби знание для себе здобути, , то треба си на тото трудити, бо 
ек сказав великий поет Міцкевич „Мудрість мусимо самі з себе 
добути своєу працеуі”

Єкі великі успіхи в самонауці может осєгнути чьоловік — 
кажуть житеписи тих, шо їх імена записала істория,—Геройська 
є дорога здобування знання і давання його своїм краянам-рода- 
кам через мурина Б. П. Вашингтона (іменника славного Президента 
Сполучених Держав Північної Америки), сина невільниці, копаль- 
няного робітника, наймита, а наконец творця школи для муринів. 
Дуже вимовними е житеві картини з життя Абрагама Лінколь
на, з початку рільного робітника, а відтак президента Сполуче
них Держав Північної Америки. Дуже поучаючою є минувшина 
чехословацького Президента М. Массарика, світової слави уче
ного, а давного слюсарского термінатора.

Таких прикладів можнаби знайти без чісла, а кождий з них 
сказавби нам, ек дуже богато значіть при самообразованию за- 
милованнє, воля, систематичність і плановість у работа і у праці

Передовсім замилованнє. У декотрих людей замилованне 
слідно вже в діточих роках. Иньчі вже в своїм дорослім віці, усві
домлюють собі, в екім напрємі мають покликаннє.

Ни оден вже в дорослім віці стверджує, шо життє приму
сило его до немилого ему фаху і тот ратуетси нераз так зва
ним аматорством, шо по годинах своєї зарібної праці, віддаєт- 
си улюбленому заняттю н. пр. огородництву, грі на скрипці, 
бібліотекарству, столярству і т. д. і дуже часто доходит в своїм 
замилованю до дуже успішних вислідо^.

Замилованне спричинюєтси, шо чьоловік бїрше поборює зму- 
ченне, збирає всю свою увагу и нема труду, єкого для улюбле- 
ноі справи ни зробивби.

При самообразовайю чьоловік здобувает и управєєт свою 
волю. Вона не позволеіт задержати си йому на половині дороги, 
примушует его до поборення усєких перешкод, кажет памєтати 
за систематичність і пляновість f  праци над собою.

Систематичність є найважнійшим услівєм самонавчання. 
Вірші висліди здобуде тот, шо працюеть хочби 15 мінут, але шо 
день, а ніж тот, шо буде учітиси 2 — 5 години нараз, але лиш
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тогди, коли си ему захочет. Найліпши учитиси шо днини по 
1 — 2 годині. •

В еку пору дня учітиси, це зависиме вїд нашої зарібної 
праці. Один з нас может учітиси пізним вечером, або ночами, 
иньчий рано, бо тогди мозок, відпочив, у  затишним місци, де 
ніхто ни перешкодит і ни відриваєт думок щоденними справами.

Ци будемо учітиси рано, а ци вечером, треба про одно 
памєтати, шоби дни і години нашої науки трактувати з таким 
почутєм обовязку і так послідовно, єк зарібну працю. В нашій 
науці мусит бути безпереривність. По деєкім часі навіть не 
спостережимоси, ек набудемо привичку — наліг самонавчання. 
Тогди день, шо минеть нам без науки, мемо уважати за змар
нований.

Треба доложити всіх зусиль, аби підчас науки нічо збічне 
ни відривало нашої уваги і кожда хвилина була належно вїко- 
ристана. Треба приготовити книжки, зошит, олівець, перо, з стола 
забрати всі иньчі річи, єкі з наукоу не мают нічо спільного і по 
такім приготованню, зачєти планово працювати. Єк мож— добре 
е зробити собі бодай одну поличку, на котрій булиби поскладані 
книжки. Єк би до науки буу ше особний столик, то тогди дуже 
легко зібрати усю свою увагу над наукоу.

В той спосіб створюємо услівя для свого самообразования. 
Чертами того мает бути поредок, систематичність і плановість. 
Свою науку опираємо передоусім на книжці. Для чего дуже 
важной річеу є аби 1) книжка була вартісна, 2) відповідна, то 
є для нас ні за тежка, ні за легка. Треба уміти дібрати собі 
книжку. Не кождий тото потрафит. Тому треба порадитиси 
в фахового чьоловіка, котрий би нам сказау, шо треба наперед 
чітати.

Найтєжший є початок. Постепенно здобуваєтси управу 
в оцінюванню книжки і пізнаєтси, шо одна книжка е для нас 
саме добра, аиьнчя є ше за трудна і пізнійше мож буде єї чітати.

Напочєток найліпше є переробити з обсєгу вїбраного собі 
предмету відповідно дібраний підручник: він дает нам конечно 
потрібні відомости; з него довідаемоси, які відділи почерзі треба 
перестудйовати. Нераз у підручнику є поданий виказ книжок до 
дальшої науки, уложений після степеня трудности. Завдяки тому 
знаємо, єку слідуючу книжку треба узєти до науки і у той спо
сіб крок за кроком посуваємоси уперед.

Поки книжку зачнимо студйовати, треба її наперед пере- 
чітати, бо перечітане скажет нам, чи зміст тої книжки є для
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нашого поняття відповідний. Коли уже знаємо: 1) шо книжка
є вартісна, 2) шо' зрозуміннє змісту не справлєїт нам трудности, 
5 )  шо зміст нас інтересуєт, тогди належит замети її студйовати.

Шо то значит студйовати? Треба її помалу, уважно пере
мітати, ни оден, але два або й три рази. Чітати з олівцем в ру
ці. Єк книжка є наша уласна, то цікавійші або труднійши уступи 
підчеркуємо, аби потому до думки підчеркнєних сл-іу, ни раз по
вернути, над ними застановитиси і зміст їх записати собі у зо
шит. Так перестудйована книжка даєт чьоловікови дуже богато: 
певедоусім збогачуєт його відомосте, а окрім того побуджує його 
утіасні думки, кажет розважати, оцінити, споглєнути ширше на 
світ і людей. Совісно переробити одну вартісную розумну 
книжку—для нашого образования, — розвою більше вартуєт, єк 
набірає перечітаннє 10-ох иньчіх без—або маловартісних книжок.

Везкритичне, безпланове читанне книжок без вїбору не роз
виває уму чьоловіка, але противно, нираз забивает його самостійний 
осуд і думки; такий чьоловік з зачитаною головою судит чужим 
судом, є грамофоном чужих думок.

Учітиси самому, без помочі учітеля, вимагаєт від чоловіка, 
дуже сильної волі і витрималости в поборюванню перешкод так 
зоунішних єк і внутрішних.

По бїрьшій чести перемучений цілодєнноу працеу самоук 
мусит братиси до науки в тісноті, позбавлений затишного кута. 
Зводит він нераз борбу з умученнєм і з непривітними домаш
ними обстоятельствами. З самого почєгку стрічают його нові 
перешкоди, а саме: шо крок находит річи незрозумілі, шукаєт 
в одній,- в другій книжці і ни знаходит пояснения. Тогди знеохо
та маєт до чоловіка найлекший доступ.

1 тепер родитси в душі його розчароване і зневіра у уласні 
сили і такий чьоловік дуже легко может залишити науку.

Однак не вільно допустити си до того душевного упадку. 
Треба користати з ріжного рода шкіл, призначених для образо
вания дорослих. В Америці, в Англії, в Німечіні, в Россиї І у 
нас в Польші сотки і тисєчі дорослих учутси, в ріжного рода 
школах, в суспільних, робітничих і рільничих універзитетах, на 
доповняючих курсах, в. кружках самообразования і так далі.

Праця під управою учітеля, его живе слова, заподані вия
снення, а попри тото вїдповіди і запитання товаришіу, виміна 
думок у товарискім гурті— все тото заохочуєт до науки, побуд- 
жуєт до думання, не дозволяїт занедбувати, змушуєт до ротного 
темпа в умоуній праци.
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І тут також грозит такому чьоловікови небезпека перервания 
науки, але завдяки допомозі учітеля і організації закладу є скри- 
плені єго відпорність і самооборона.

Ни кождому дозволєют услівя життя користати ё  „Живої 
шкоди” . ; Тим з допомогою приходит иньча форма самообразо
вания—самонаучанне під управою учітеля на віддаль так званим 
кореспонденційним способом.

Усєкими дорогами здобувают люде образование. Одні лег
ко — в школах, другі] з] трудом самі. Але і одні і другі без 
виїмку в дозрілих роках, мусют постійно свое образование до- 
повнєти, коли хочут пізнати і зрозуміти тоті важні переміни, єкі 
голоуно сегодне світ і люде переживают. Чьоловік, котрий знает, 
єк треба си учіти, все мает отворену дорогу до знання зі усего, 
шо єго окружуе, з книжки, з Газети, з кіна, з радия, з прогульок 
користает і здобудет тоті образовуючі його вісти—попри котрі 
хто инчий перейде глухий, сліпий тай байдужний.

~ Змога і знання самоосвіти—то підвалина образования.

І L К О HLIBCZUK
ARTYRSTYCZNA WYTW6RNIA HUCULSKICH KIL1M6W
------------------ ODZNACZONA ZtOTYM MEDALEM ------------------

K U T Y  k. K O t O M Y I ,  U L .  K O S O W S K A

w y k o n u j e  I I  | | V  У І  V X ” w  r 6 ± n y c h

i s p r z e d a j e  І ї м  I l \ r  I T  r o z m i a r a c h

N AJLEPSZA W E t N A
CZESANKA

Bordzo solidne w ykonanie.

W Z O B Y  f i R T Y S T Y C Z H E ,  L O D O W E ,
W ESTYLU HUCULSKIM
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WASYL DEWDNIK
w Kosowie Starym

b yiy  nauczyciel szkoty rz e z b ia r -  
skiej w  W y z n i c y  na Bukowinie  
nagrodzony licznem i m edalam i i 
dyplom am i honorow em i w ykonuje

Rzezb^ w drzewie i metalu
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Відомости о декотрих державах.

Держава Поверхня Населене
Столиця
(головне
місто)

Кто стоит на чьолі 
держави

Англія (В. Бри
тан.) Ірлянд я 
Півн.—без ко- 

льоній
244.194 км2 46.300.000 Льондон Король Юрій V.

Аустрія 83.833 км2 6,700.000 Відень През. др. Віль- 
гельм Мікляс

Чехословакія 140.394 км2 14,700.000 Прага - Президент 
Тома Масарик

Естонія 47.550 км3 1,100.000 Таллін Премієр і шеф 
держави Тінісан

Франція 550.986 км2 42,000.000 Париж През.
Альберт Лебрун

В. М. Гданьск 1.892 км2 400.000 Гданьск През. Сенату 
Греісер

Югославія 248.987 км2 13,900.000 Білгород Король Петро II

Литва 55,658 км2 2,300.000 Ковно През.
Антін Сметона

Лотва 65.791 км2 2,000.000 Рига През.
Ольберт Квєсіс

Німеччіна 470.671 км2 65,600.000 Берлін През.
Адольф Гіттлер

Поьлша 388.400 км2 32,600.000 Варшава През.
Ігнат Мосціцкі

Румунія 294.967 км2 17,904.623 Букарешт Король Карло II

Швеція 448.278 км2 6,200.000 ІІІтокгольм Король Густав V

Туреччіна 762.736 км2 15,600.000 Ангора
През. Ґгазі 

Мустафа Кемаль 
Паша

Італія 310.137 км2 41,874.000 Рим Кородь
Віктор Эмануель III

Совіти 
(3. С. С. Р.) 21,182.000 км2 . 162,106.000 Москва

През. Виконаучо- 
го Комитету 

Калінін

Хіни 11,129.000 км2 около
450,000.000 Нанкін Шеф держави 

Чіянґ-Кай-Шек

Японія
(без кольоній) 382.074 км2 64,508.000 Токійо Шеф держави 

цісарь Гірогіто

Сполучені 
державі Півн.

Америки 
(без кольоній)

7,39 000 км2 129,800.000 Вашингтон През. і 
Франклін Русвельт І
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Першя помічь у наглих випадках.
V

Одним из найчєстіших и найважніших ратункіу у наглих 
вїпадках е штучьне віддиханє. Треба го робити тогди, коли чьо- 
ловік почерез удушене, утоплене, зачєженє, або єкус инчу причьку 
перестау дихати.

Є к робимо штучьне віддиханє то треба си наперед розді- 
вити, ци рот, ніс и горло ни є заткані намулом, піском, глиноу, 
або чім инчим, боинак перешкожелоби то, аби повітрє до легких 
си дістало. Єк би рот, ніс и горло були заткані, то треба тогди 
зібгати палец и легонько усе повічішювати. Треба при тім па- 
мєтати, шо у такого, шо є без памєти єзик чесом си западает 
и может заткати горло и нидопустити до легких повітря. У та
кім віпадку мусимо єзик вїтєгнути на верьхи и казати комус 
держєти го почєрез платину, або вітєгнений єзик закласти и при- 
вєзати двома патичьками, єк то показуєт малюнок N° 1.

РИС. і. р и с . 2.

По вічєшєню рота и вітегненю єзика кладетси слабого на 
земни або на столу, під лопатки даєтси або зкочений коц, по
душку, або сердак и стоєчі або на колінках у зголовах слабого, 
ловитси его обіручь за руки пониж лїктіу (рисунок 2), підойма- 
єтси руки понад головоу слабого и опускает си їх аж на долину

р и с .  з.
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рїуно з головоу (рис. 3). Почєрез то розширюютси груди и до 
легких заходит повітрє так, єк би слабий вїддихау. Треба 
теперь погодити з 1—2 секунді, і зноу такоу самоу дорогоу 
скласти руки слабому так єк ми зачінали (рис. 2) и притиснути 
іх поволи до грудий, аби вїтиснути из них повітрє. Такі рухи 
треба робити поволи и мірно дес так около 12—15 разїу на мінуту.

Штучьний віддих треба вїтревало и поволи робити и ни ді- 
вити си на то, шо слабий по х/г годині, такого штучного віддиху 
не киваєтси. Бо були такі віпадки, шо слабий оживав аж за па
ру годин при штучьнім віддиху.

Єк си ратует потопленєка?

Зараз єк си го вітєтнет из води, треба си постарати, аби 
вода, єкої він си нахлистау, з него вїйшла. Найліпше є покласти

го на череві и пидоймати за нижний 
тулуб до горі, або перевісити го и по
класти черевом на своє коліно головоу 
на долину и потискати му груди, аби 
вийшла вода из легких и трунку (рис. 4). 
Треба при тім вічістити му рот, горло 

. и ніс з піску ци глини, розболїчі его, 
аби (груди и шия були слобїцні. Вітак 
таки зараз треба зробити штучьний від

дих (єк ми Уже вїшше поєснили). J
Аби си слабий розїгріу и аби кроу ліпше унім ходила, тре

ба розтирати ему тіло.

РИС- 4.

Зачєженє.

Зачєжуютси люде найфутше у зимі, єк лєгают спати и за- 
ткают каглу або шубер, а у печі лишит си грань, з єкої идет 
голуба поломінь. Тогди поустає з тої грани такий ґаз, вїходит 
на хату, а шо він ни маєт нієкого дюху, легко затроюєт усіх, шо 
є у хаті.

При ратованю зачєжених треба періш усего, єк си маєт 
увійти у хату провітрити і отворити широко двері и вікна (єк си 
ни утворєют треба вїбити склєнки), аби си самому ни зачідити. 
Вїтак треба вїнести зачєженого на двір, розтирати му ціле тіло 
сукном, дати на чолу вохкий оклад, а єк треба, зробити штучь
ний віддих.

194



У тежких віпадках, єк зачєжений е ни при памети, маєт ли
це єсно-чєрлене, и харьчіт, треба окрім усего прикучювати 
дохторя.

Сонїшний удар.

Сонїшний удар найбірше трафєетси при тєжкій роботі на 
сонци, наприм у жоунір, єкі машеруют у велику спеку. У такого 
чьоловіка ловитси спершу заворіть голови, хочет дуже пити, ли
це черленієт, слабнет и обімліваєт.

Треба у тім вїпадку слабого покласти у холод, порозштін- 
кувати лудинє и дати пити студену воду.

У тежких припадках, єк лице синїєт и слабий дуже прудко 
дихаєт,- треба ціле тіло облити студеноу водоу, покласти на 
чолу и около серця студені оклади, а єк слабий перестає дихати— 
робити штучьний віддих.

Єк слабий прийде до памяти — давати му богато пити. 

Поражене громом.

Єк когос поразит грім, то першеу річьоу треба его пороз- 
штінкати, бризкати водоу на лице и давати студені оклади на 
чолу тай на потилицу. Єк перестает дихати — робити штучьний 
віддих.

У нієкім припадку ни вільно пораженого закопувати у земню, 
бо це слабому может дуже пошкодити, а навіть может він по- 
чєрез цесе умерти. • '

Замерзненє.

Замерзлий чьоловік дуже чєсто віглєдаєт на умерлого. Ни 
дихаєт, ни бет ему зиучік, лице маєт блідо-синє, руки и ноги 
закостенілі.

Єк си ратует замерзлого, то треба дуже уважєти, єк си го 
переносит до теплої хати. Єк би си го унесло вид разу до те
плої хати, то він дуже футко міг би умерти. Тимунь треба его 
унести спершу до хорім, або до стайні, и розболічі єго (найліп
ше розтєти сорочьку, бо замерзлі руки, ноги и пальці є дуже 
крихкі и легко можна їх поломити).

Треба вїтак розтирати ціле тіло зимоу (снігом), або ручь- 
«иками, замоченими у студеній воді. Єк ноги, руки и пальці змєк- 
нут, треба робити штучьний віддих, а вїтак єк замерзлий зачь-
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нет уже сам дихати, перенести его до май теплїйшої хати, при
крити го, а аж вїтак перенести его Уже до доста теплої хати 
и дату му пити шош горечього.

Відморожене.

Так при відморожених ек и при ратованю замерзлих треба 
бути дуже осторожним. Відморожену честь тіла треба на дворі 
натирити зимоу (снігом) так доуго, доки ни вїдийде и си ни за- 
чєрленієт. Тогди уже треба зайти до теплої хати. Але єк відмо
рожені чести тіла далі, хоть іх си розтираєт є синї, студені, або 
покриті водєнками (міхурами), треба тогди закликати дохторя.

Спаренина.

Спаренина поустает з усєких гіричін (єк си докинемо до го
речього зеліза, облиємо себе окропом, або шунемоси у ватру) 
але найтешшя спаренина є тогди, єк си займет на тілі лудина, а шє 
душше, єк є обсипана уна нахтоу, бендзиноу, або шпірітусом і т.п.

Розружнєємо три степені спаренини: перший — найлекший — 
то тогда, єк лиш зачєрленитси шкіра, другий — середний, ек си 
зробет на шкірі водєнки і третий — тєжкий, єк згорит шкіра 
на вугоу.

При спаренині першого степеня вїстарчіт помастити шкіру 
легонько чімос масним, єк оливоу, або несоленим маслом.

При спаренині другого степеня — ни можна водєнок розти
нати ані вїдушувати, а уже найбірше можна їх проколоти иглоу,. 
єку перед тим віпалимо у огни, и віпустити воду. Найліпше на 
спарену шкіру прикласти чістий плат намочений у оливі, або шє 
ліпше у олію з лену, єкий треба розмішєти по половици з вапнє- 
ноу водоу.

При спаренині третого степеня — треба обвити рану ґазоу 
йодоформовоу або зробити оклад з води Бурова, (то усе купу- 
єтси у аптиці). Але таки найліпше піти або закликати дохторя.

Єк си на комус ймет лудинє, то ни треба ему дати біга
ти, а лише треба его перевернути на земню і треба старати си 
загасити на нім вогонь чім будь, шо лише найдет си під руками. 
Можна кодом, мішком, покочєти го трохи по земни, а уже єк 
вогонь загасне посипати водоу. Єк здеймаємо з такого чьоловіка 
лудинє, ци сорочьку, то дуже треба уважєти, аби ни порозривати 
водєнок. Найліпше порозтинати на нім фанте и так го поволень- 
ку розболїчі.
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Єк спаренина є дуже велика, то треба зараз прикучювати 
дохторя.

Рани.

Раноу називаємо кожде ушкожене тіла, получєне з ушко- 
женєм шкіри. З кождої рани идет звикле кроу, єка чюрит из 
кроуних судин.

Єк кроу віходит трішки из кровних судин т. зв. волоскова- 
тих, то уна зараз присихає и нієкої инчеї помочі ни треба, єк 
лиш уповити рану чістоу платиноу.

Єк криви йдет богато, то такий легко может обімліти, або

навіть и умерти, тимунь у такім разі треба розумної и футкої 
помочі.

Є к кроу чикаєт з рани єк нипричім из чюркала и є краски 
єсно чєрленої, то такий кровоток є дуже небезпечьний, бо кроу 
така чюрит з ушкоженої бючьки. На такий кровоток є одна ра
да: треба прудко натиснути ту бючьку повїш тої рани, то є ме
жи раноу а серцем, аби у тот спосіб задержєти кроу, аби пусто 
ии вїчюрювала. Спершу можемо натиснути тоту бючьку руками, 
але вїтак треба місце то перевезати туго єкоус платиноу, або 
паском і т. п.

Добре би було, якби під платину або під пасок у тім місци, 
де переходит бючька пидокласти шош твердого, наприм кавалок 
дерева уповитий у платнику, аби ліпше притиснути бючьку до 
кістки и сперти у тот спосіб кроу. Єк найпрудше треба піти 
за дохторем, бо таке стиснене может тревати лиш 1 або 17г
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години, бо инак рука або нога від того місця, де ми стискаємо 
может заумерти.

У разі кровотоку з бючьки на шиї, перевєзувати уже ни 
можна, бо можнаби слабого удушити.

Єк з рани йдет кроу поволи (ни чикает) и мает краску 
темно черлену, то такий кровоток називаємо жильним, бо йдет 
він из жили. Такі кровотоки є менче небезпечьні, ек кровотоки 
з бючьок, але однако потребуют футкої помочі. У бїршій чести 
вїстарчіт таку руку ци ногу пидоймити д’ горі и трохи так 
подержети. Єкби це ни помогло, то треба але Уже саму рану 
туго перевєзати чістим полотенцем. Єк є кровоток жильний, то 
ни вілно перевєзувати місця вїшше рани, бо кроу мет йти шє 
дужше. У кождім разі ни треба рани докивати си руками. Єк 
кроу чюрит далі, треба дохторскої помочі.

У разі кровотоку з носа, треба слабого пидоймити так, аби 
тулуб буу до горі, а голова аби була відхилена у зад. Треба 
его розшінкати і зробити оклад з студеної води на потилици. 
До носа по тім боці, з єкого чюрит кроу, закласти доугий ка- 
вальчік скоченої вати і заткати ним туго дірку.

Зломлене кости.

РИС. 9.

При' зломленю кости чюємо дуже великий біль. Зломлене 
пізнаємо по тому, шо рука або нога або єка инча честь тіла 
у тім місци, де е зломнена, побигаєтси. Таке зломненє де шкіра 

’ ни є ушкожена називаєтси
простим, або звиклим, а таке 
де острий конец кости прїб’єт 
шкіру и вїстаєт на верьх — 
називаєтси зломленєм зложе
ним. Таке зломлене зложене є 

богато бїрше небезпечьне, ек зломлене звикле. Такої рани ни 
можна докивати си руками, бо можна дістати закаженє або 
запалене шпіку кости и почєрез це можна вїтак збути си ноги.

Найголоунішоу річьоу при зломленю кістки є то, аби ни 
дати маленьким кісткам, оламком, аби уни калїчіли своїми остри- 
ми кінцями кровоносних судин або нервіу. Треба то зломлене 
місце стужити, аби кістка зломлена ни могла си у нієкий 
бік покрутити.

Ни ходит тут о то, аби кістку добре зложити, бо то є річьоу 
дохтора, але о то, аби ту зломлену кістку так замоцувати, аби
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без шкоди для слабого можна его було перенести ци 
перевезти до дохторя.

Першоу річьоу ту зломлену кінчіну тїла треба покласти 
у лекшєта ИЗ ДОШЄЧЬОК, З блєхи, З ЗЄЛІЗНИХ ШИ- jf. 
нок, або бичя.

Кожда така шина мусит бути оповита у єкус 
платину, аби си ни уїдало слабому у тїло. Аби 
це усе зробити єк си належит, то треба узети 
шину ци дошьку трохи доушу від зломленої кіст
ки, аби вїставала поза [ню и аби ни давала си 
побигати инчим ставом, єк то видимо на рис. 10 
де замоцована є кістка пониж коліна (зломлене 
межи коліном а котиком) а шина идет по стау 
бедровий и по пєту.

Таке замоцованє є богато ліпше єк ви
димо на рис. 9, бо дало си там за коротке шинє 
и 'можетси там побигати нога у коліні и у котику.

Але однако ліпше дати шину коротшу єк ни 
дати нієкої.

Укушене змиї и устеклої звірини.

■'При кусаних ранах, єкі походєт від устеклої звірини або 
змиї, треба таки зараз дуже туго перевєзати місце повїш рани 
(межи раноу а серцем), аби си ни розходила їд по цілому тїлу 
покусаного. Окрім того треба рану ту, єк лиш можна, віссати 
(єк тот, шо ратует ни мает єкоїс рани у роті або на губах), або 
віпалити рану розпеченим до чєрленого жигалом, цвиком, дротом,, 
або иглоу, або рану розтєти и вїтиснути з неї їдь, єка вїчюрит 
разом з кровю.

Зараз по тім треба піти з покусаним до дохторя. Перевєзку 
єкоу си перевезало місце повіж рани ни можна доуше держєти 
єк годину и треба ї вітак здоймити.

Отроєнє.

У усіх віпадках отроєня треба зараз піти до дохторя. Заки' 
прийде дохторь треба:

При отроєню квасами, єк напр. сірковим, азотним, сільним,, 
оцтовим (оцтова есенція), карболевим давати пити дуже богато 
молока, води з милом, вапненої води, вапна зі стїни, змішеного 
з водоу, спорошкованої крейди и богато білка.

19 9



З аптичьних лікіу, єк є під руками, треба давати соди (тої 
до питя) и паленої маґнезії.

При отроеню лугом, єк луг потасовий, содовий, мило пота- 
сове, амоняк, треба давати пити легкі кваси, ек розпушшєний 
оцет, квас цитриновий, винний — по лижечці на шклєнку води. 
Окрім того молоко, білко и оливу.

При отроеню субліматом — давати богато молока, білка, 
рициновий олійок. Сокотити си соли.

При отроеню фосфором (голоуки від сірників) дати 
шош на блюване, або узєти пірек або палцем скобитати підне- 
бінє коло чьоловічька, аж доки слабий ни зачьнет блювати. Ни 
давати ані молока, ані тоустих річій, ані рицинового олїйку.

При отроеню йодиноу — давати, богато крохмалю, білка, 
або муку розмішену з водоу.
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п . ш . д .

С М І Х О В И Н К И

Ни дзінькай.

До одного ґазди прийшоу війт из панами у гостї.
Домашні ґазди дуже си урадовали гостям тай наварили 

їдий, икі лиш знали тай уміли излагодити.
Поклали ґазди гостий за стіу їсти, а гостї — тоти пани 

из війтом, так си 
виголодніли, шо аж 
світа божего ни ви
діли очіма, але пани 
прото пани. Не зна
ли си на ґаздіускім 
прийманю. Робили 
по своєму.

Лише ґаздиня 
на порїх у хату — 
несе из другої хати 
їду на стіу опередь 
гостий класти — а 
старший пан, из за 
стола уклонился ни- 
ско ґаздини, тай ка
же — „дзінкую*.

А ґаздини по
гадала, шо панам си 
їда ни удала — тай 
завернула їду назад 
у другу хату.

Несе Другу 
страву — а тот пан
изноу изза стола уклониуси тай сказау „дзінкую", — ґаздиня 
їду завернула.

0к уздріу війт, шо ґаздиня уже несет послідну їду — гу- 
слєнку, изпудиуси, шо пан и тепер ґаздини запоперечіт— штух- 
нуУ пана локтем у бік, тай шепнуу досадно— „Та ни дзінькайте 
пане, бо и гуслєнку завернут".

С7ЛЯМ£<*<
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Єк у вас їдєт афини.

До одного злісного прийшоу старий Гуцул з опросьбоу тай 
зазерау крїз вікно, ци є пан злісний дома. Злісного ни було 
видко, лиш уздріу служницу, шо їла жменеу^І' из миски афини.

Уна по поуній жмени си
пала афини . собі у рот, 
аж си давила.

Старенький Г уцул 
увійшов до покою. При- 
вита^си тай стау собі 
коло двер, прото хлоп 
у пана — будь де ни 
станет, тай ни седет, бо 
ше можут вїмаршкати 
за двері, єк котюпу и 
слова ни смієш писнути, 
бо то прото пан, а то 
хлоп.

Тот Гуцул знау до
бре ту служницу ИЗ а 
маленької дитини. То 
покритинє, пустий по- 
хатей — вигудувало си 

поміж газди, а тепер перебрало си на паню — тай уже за хло- 
п Ц  ни хотіла ні знати ні чюти, устидала си "свого стану, из 
икого вийшла.

\
Уна витєгла собі шпильку від волося на голові, дзюбала 

неу по афині из миски тай їла по панцки, — нічьом паня.
„Слухайте-но ґаздуню! А чи у вас їдять афини, єк у нас 

— шпилькою? — запиталаси уна гордо у Гуцула.
А Гуцул фіґляво усміхаючі си на тото, їй вїдповіу: „Ий 

де! ні панечько! у нас їдєт афини, так єк ви перше їли — таки 
жменеу, по поуному ротови".
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Жидіуска война.
Избераєтци жид на 

войну, а у него люде си 
питают;

—Мошку! А ти куда? 
Мошко відповідає:

— Та йду на войну.
—Та , нього? — пи- 

таютци.
—Двох, трохь убити 

— відповідає гордо Мошко.
—А єк тебе хто убєт, 

Мошку?— питаютци.
А Мошко на тото 

здивовано вїдповідаєт:
— Н у-ну! На тобі таке! 
А мене за шо мают уби
ти?. .

Жидіуска бійка.

W . СІЛІЧ.МГ-С К  1

Изїхує жид у місто, 
таій фалитци другим жи
дам: „Чюєте Мошкі! я
си сегодне било из Иван 
на дорозі. Тай так сми 
ему дало, шо аж ну. Він 
мене лиш по разу коли- 
ком по плечьох бах — 
та бах, а я ему батішком 
раз два насипало чьвах, 
чьвах — шо аж вай, ему 
навіт від крисаня ни Упа_ 
ло з'голови, а у мене 
лиш голови провалене 
тіть, яке я побійця".
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Жиди опришки.
Одного разу, ду

же дауно — изиб- 
рали си два жиди, 
тай пішли у вопри- 
шки. Прийшли уни 
на одній полонині 
грабувати ґазді^ску 
стаю.

На кошерах пе
ред стаї присіли їх 
кутюги. Жиди зо 
страхьи вілізли на 
кілє у плотах, тай 
кричєт из усеї сили:

— Газди, ґазди. 
Пані ватаг — идіт 
нас від котюх бо
ронити.

Из стаї вїйшоу 
ватаг, тай питаєтси:

— А ви хто мой?
А жиди вїдпові-

дают:
— Ми опришки.

А ватаг тогди питаєтци:
— А вам де пістолета?.
А жиди кажут:
— Пара пістолет у бисаги, а пара за поеси. Идіт нас від 

котюх боронити — ми йдем вас грабувати.
Ватах хапнув бук тай жидіу буком гет нагнау до сліпої матери. 
Уже від того чьису, жиди бїрше не ходили у вопришки.
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ПЕТРО ШЕКЕРИК-ДОНИКІВ.

Ж  у р а у л і.
(Смішне).

У водного чьоловіка була дуже уперта жінка. Аби над 
чім—бувало—то уна си мусит з ним перечіти, шо то ни таке, єк 
вїн каже—а лиш так мусит бути водно, єк уна кажет. И фурт 
уни си над цим палцетували. Дійшло до того, шо уна єго гет 
переверьхувала. Єкуна казала, так мусіу и він казати и приста
вати на то—бо инак, уна си водила из ним до убою.

Але одної осени уни обоє дерли барабулї на городї— а по
верх них летіли гуси у теплі краї. На дворі було хмарно тай 
студено, бо из Чьорногори пофоскувау вітер—бийно було білої. 
Обоє уни пазили дерти барабулї,—шоси и ни напрауєли.

Жінка направиласи.
Стала, задивиласи уваж
но у хмари — так шо й 
оком ни змигала.

А чьоловік—и нина- 
правєючіси від дріня ба- 
рабуль—сердити їй ворк- 
нуу:

— Та ику-ти біду 
там у хмарах уздріла, 
шо єс си так на ню 
приєзно задивила, а ни 
пазиш то, из чього жиємо.

—Та гїй на тебе, я си 
ни на біду дивю, а на 
гуси, шо генде, так низко 
летєт, майже по над саму 
земню. А ну подивиси!

Чьоловік глипнув, єк 
на збитки, на ти гуси, 
тай деручі далі барабул, \У С7А.СЫ £(К1.

уперто жінці сказав:
— Та йди ти дурна жінко! Икі то гуси—то жураулі летєт..
— Але ни жураулі летєт, то гуси, преці я ни слїпа и добре вижу.
— Але жураулі, и я ни сліпий—завзєто відповіу" чьоловік.
— Але бїгме, шо гуси, а не жураулі,—уже сердито, зачєла
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си перечїти жінка, и раз ни копаючі рускалем, барабулї. А чьо- 
ловік осовито копау барабулі, тай кориу жінці словами:

— Икіу то гуси—то жураулі.
— Але гуси.
— Але ні—то жураулі.
— Гуси.
— Жураулі.
— Г уси.
— Жураулі.
— Але гуси.
— Але журавлі.
— Але бігме шо гуси.
— Але бігме шо жураулі.
— Аби я так жила, шо гуси.
— Але—аби я так здороу' буу, шо жураулі.
— Ий кайте си люде добрі из таким чьоловіком упертим та 

ни справним. Я виразно кажу, шо то гуси—а він водно свої — 
жураулі, тай жураулі. Бігме загину через нипрауду, из таким 
ни справедливим чьоловіком.

А чьоловік далі ї догадувау:
— Та икі гуси? То жураулі летіли—я прецінь—добре видїу.
Дотіу си перечіли, шо уна аж поглубіла єк афина из серця.

Вергла и рускаль из рук. Сіла собі на городї тай сидічї замела 
си из ним прицїпарити, шо то гуси, а ни жураулі летіли.

Але и чьоловік ни попускау жінці. Ишє доушше, єк дотіу 
копау городником барабулї, тай водно своє говориу, шо то таки 
жураулі, а не гуси летіли. Преці и він ни слїпий.

Нарешті", жінка зачєла єго цулувати, та просити, аби він 
прйстау из неу" на це, шо то ни жураулі, а гуси летіли. Але 
чьоловік—єк на збитки—водно своє,— шо то таки журавлі, тай 
жураулі летіли, а ни гуси. Він рад буу, шо ходь раз у житью 
потрафиу їй си ни дати, тай завізував трохе и ї заїхати.

А жінка почерез це таки си розсідала. Аж си покотила, 
єк клецок по городї из серця, єк уздріла, шо чьоловік їй ни да- 
єтци переговорити.

Нарешті уна сказала чьоловїкови, шо єк він ни приста
нет на її бесіду, шо то гуси, а ни жураулі летіли, то уша по 
через тоту нисрпауність загинет.

( —Тоте — гинь, єк хочєш, біда тє бери, єк єс така упер
та — ци я ти бороню? умерай!—уперто и заузето допікав їй 
чьоловік, аби май ишє бїрше на ній поїхати и укорити їй, —
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прецінь, я, ни буду брехати и по сто раз крутити, шо. то гуси ле
тіли, єк я добре видіу, на свої власні очі, шо то летіли жура
ули, а ни гуси.

— Та ики жураулі? — коли то гуси летіли — зопівориля 
ни своїми голосами жінка, шо аж си кріз вуха проливало. А чьо- 
ловік таки своїї: жураулі, тай журавлі. Жінка изхопиласи єк 
опарена из земні, тай из злости буреу полетіла дГ хатї умера- 
ти, почерез цисе, шо чьоловік таки ни дауси нїй переиначїти 
и заверьхувати.

Чьоловік спокійно пішоу и собі за неу у слід д’ хатї, лиш 
доубау' ї словами, єк жоньа дерево, шо то таки жураули, а ни 
гуси летіли.

У хатї жінка раз два убрала си до смерти. Легла на 
задній лавини під образами, тай удавала, шо умерла из тої 
гризи, шо чьоловік биу водно, єк у забій шо то ни гуси, а жу
раулі летіли.

ГІішоу він до попа, похорон годити и подуші своїй жінці 
видзвонити, шо почерез прокляті журавлі умерла.

Згодну попа. Видзвониу подуші, тай вернууси дї хатї. 
Жінка далі лежит на ларици ек умерла. Уже и тримбіти зачє- 
ли їй тужної-умерскої грати, а уна ни оживает, бо чьоловік во
дно "єк потак торкотній усім, шо то жураулі летіли, а жінці при- 
виділи си гуси и почерез цису суперечьку дурну уна покійниця, 
пішла марне из цего світа.

На посіжіню и на комашни, цилий чьис, куда ходиу и шо 
робиу, то так єк у лист піу — голосиу за жінкоу, шо 
то журавлі летіли, богдай си були ни нагожєли, бо по через ні 
его приятелик из ним си розлучгу. Розломий си его єрем, у иким 
він тєг разом из свойоу жінкоу від самого вінчєня аж до те
пер, почерез тоти прокляті жураули.

Прийшоу уже и піп на комашню. Поушо народу си насхо- 
дило, а чьоловік, єк си наближит и жінці голосічі за жураули 
над саме лице, то уна пошепки ему шепчет у вухо.

— Скажи, лиш одно слово, шо то гуси летіли, а не жура
влі, то я видразу ожию и тебе ни осирочю.

Але чьоловик єк на умисне ни тої приказував тогди над 
неу, вин ишє гірше заводиу на усий рот — своі:

— Ий ні, ні-і-і, то ни гуси, то таки бїгме летіли жураулі-і-і.
И так приказував за неу цілу дорогу, аж до гробу и доки

її ни загребли, то він водно голосічі приповідау, шо то летіли
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журавлі тай почерез ні его претіль пїшоу марне из цего світа 
у сиру земню гнити. ,

А жінка его дала си жїуцєм у земню закопати за це, шо 
то гуси, а ни жураули летіли.

Біда на свїтї жінки — гуси, але біда є^на світї ’и чьолові- 
КИ —  жура̂ ЛИ. • Жьибе, дня 18X1934.

Грицева рада.
Єрмарок у Кутах скінчіуси. Грицьо пакувау на возі свої 

два лїжники (продав сегодне пєть) — файні чьорні з білими 
и червонними пасами, а Параска вїсипала решту соку з глинє- 
ної миски, (бо бриндзу таки на почєтку розкупили), єк зараз 
коло сусідскої фїри зробили великий ґва^т и видко було, єк си 
перетискав туда помежи нарід шандарь у білий шєпці.

— Данила обікрали — кричели люде. Грицьо з Параско^ 
и собі зачєли си туда перетискати (Грицьо узе^ у воза свої 
лїжники, аби му їх ,хто заким шо куда ни потег). Данило c r o e f  

білий єк потопленєк и шош тлумачіу шандареви. Показалоси,
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шо злодїй вїрубау бритвоу усу кешеню з кожуха, у єкій була 
шкірена шартофля.

— Кількож там було — питауси шандарь.
— Стодваціть злотикіу и сорок петь ґрошіу, можу побо- 

жити, бо лише шо си рахувау.
— Напишу протокул — изрік шандарь, але ци си шо 

найде? Сами помоглиесте утечі злодіеви, такий зробилиєсте 
ґваут, шо аж у голові зашуміло, а злодїй тимчєсом куда видіу.

Шкода лиш, шо вас тут така громада. За тиждень прийдіт на 
постерунок, може шо найду до того чесу. А ни крутиуси дес 
цуда коло вас єкийс пидозрілий?

— Буу тут, шляхи би го погані трафили, буу такий чьор- 
нєвий маленький, на дзиґарок тітіню просиу.

— Пїзналибисте его?
— Пїзнам зараз кутюжину, лиш аби го ймити!....
— Ни бідошси Марі, можже шшє ймут.
Але Маріка шош ни дуже увїрєла, шо злодій дастси имити 

и голосила сарака єк уже могла. Аді у осени мали класти ха
ту — и усе пішло у пресподну. Люде махали головами, радї, 
шо їх таке нишєстє ни найшло, баби плескали Маріку по плечю, 
шо Бог добрий и зноу си доробєт, або шо тот чьорнєвий цуда си 
зараз євит. Але видко, шо єкос ни дуже їм та бесіда до серця 
прилипала, бо уже на чьорневого ни ждали, лиш запрети шкапе 
до воза (шесте, шо хоть віз з конем лишиуси) и поїхали д’хатї.

Нарід єуси розходити, (Грицьо вїрідиу бабу напере д’хаті,

209



бо сидіу’ ниделічько, а сам пристау до товариства). Мали піти 
до заїзду, аби закропити Данилову біду и за свою побесідувати.

Єк уже Усі зібралиси у хаті, перший Трофим такої зачєу.
— Моїй бабі таки — уже буде тому два роки — вГтєгли

зза пазухи 10 злотикіу. Перетели ї на шиї ременец на єкім ви
сіла мошенка з грішми. Баба сироте шош аж місєць голосила
и бідошиласи за тим, а злодія и до сегодне ни найшли.

— Я уже гроші ніколи з рук ни віпускаю єк е глота,
сказау Иван.

— Але бо й’так можут вїлетіти ек си из ким у бесіду зай
деш — це пусте, — додау ГаУрило, чьоловік старий тай 
скрізь хожелий.

— Я уже гроші держу у хаті — а де, то и жінці рідній
тай вам братчікі мої файні, ни скажу.

— Говори своє' — каже Міхайло — молодий ґазда шо Уже
старих на кеп брау. — Писало У казетї, шо бандити, аді такому
самому усьо з хованки забрали и шє до того му жінку ручьни-
ком задушили на смерть. Злодій добре твої хованки знаєт — 
ліпше від тебе, ци сховаєш у стінї, си у постели, ци у глаку 
на поду. Ни один уже й’ житя си до своїх гроший збуу почє- 
рез отакі хованки. А треба тобі шє знати, шо у казетї писало, 
шо одна дитина найшла дес У хатї такі папері, тай то собі 
знаєш порозтинала и пїрвала — а то були гроші. Дєдя тої
дитини, мало шо з неї душу ни вїбиу так тото трєс тай потрєсаУ— 
а уно шо сараку винно. Дєдя дурний, шо так розумно папері 
свої сховау. Ні, я бих уже свої гроші у хаті ни держєу.

— Іга, єкий ти розумний, а шо бес из ними зробиУ?
У скалу бес поклау ци шо? Аби тобі дожь розмочіу, або аби 
миши мали шо їсти — закричєли усі.

— А малиби шо жерти, бо нидауно дїстау єс файні гроші 
з Америки. — Міхайло хитро прижмуриу око. — Або то я дурний 
гроші коло себе держєти або у хатї — гроші повинні робити 
на мене и мині давати дохід. Ни кажіт нікому, бо нашо такі 
річі помежи люде розносити — але віддам їх на лифу одному 
богатому жидови, 15 від сотки на рік даєт ми — аТтроші у него 
то мур, з гори мег ми вїплачювати лифу и акурат за два роки 
зверне усі гроші, бо хочю собі тогди трохи земні прикупити.
Замість тисїчі, буду мати тисічю и триста....  Михайло си зас-
мієу єк лошєк коло жолоба.

— Розумно каже — зачєу Грицьо — шє єк та розумно.
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Але я уже богато таких розумних видїу, єк вїтак з біди головоу 
тоукли у одвірки.

— О — а то чіму — вергси до него Михайло.
— А тимунь, шо люде у тот спосіб потратили маєтки. 

Один даст тобі за квіть такий паперец, шо ніц ни буде варт, 
а гроші роздїнет, шо и до судного дня їх ни дійдеш. Иньчий 
зноу дес собі заберетси потихо у иньче місце, опередь. тим по- 
назичюєт гроший у таких розумних є к ти и шукайте тогди его 
У сі. А шє иньчий знаєш збанкротуєт и продавай. тогди єго 
остатну вїуцу, за єку дістанеш 5 злотикіу. А шє абес знау, шо 
зичіти на високий процент — то за то можна и посидіти и єк 
такий тебе ошукаєт, то шє тебе можут заперти ни єго, бо ти 
зробив ошуканцтво.

— А є й такий, шо си кари боєт и гроші зичют на слово 
без паперя, ну а у ж е  з тих, то кождий Лейба смієтси f  кулак 
шо малоси ни розсєдет — шо такий дурний найшоуси.

— Ну а шо ви робите Грицю з грішми, прецінь усі знают 
шо жиєте достатно, пеуно шош дес ушпарувалиєсте. Ни боїтеси 
у хаті держєти?

— Боюси и ни держу.
— Може закопалиєсте дес під смерекоу?
— Шшє шо бисте вігадали — аби зачюріли, або си хтос 

•пїддивиу.
— Ну а єк так без лифи?
— Лифу муситси дістати. Го мині си гібіруєт...
— Та єк ви робите Грицю, порадьте нам — допитувауси 

Михайло, трохи му уже пуду дало, — хиба дес їхаєте 
далеко до каси.

— И до каси ни їхаю—каса маєт мене шукати ни я ї. Аді 
тут у Кутах, даю гроші на пошту, на книжечьку П.К.О.

До П.К.О. кожний маєт близко, бо скрізь є пошти. 
И у Кутах и У Косові и скрізь де лиш си ни кинете. Тай кож- 
дої години можу там свої гроші покласти тай узєти. На єрмар- 
ку я ніколи ни держу богато гроший — а єк си єрмарок скінчіт, 
з прудко біжу на пошту. Бо держєти гроші коло себе — аді» 
шо було сегодне з Данилом. Ви шше сегодне коло Данила га
лакали, а я уже буУ на пошті и вернууси цуда д’ вам. Ану 
дівітси! — то говорені верг їм на стіу невеличьку сїру книжечь
ку, — подивітси сами, але до середини зазирати ни можна. Ш о 
маю, то маю — шо кому до того.
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Усі обзирали тоту книжечьку и дивувалиси, шо уна така 
нова тай чістенька.

Але Міхайло ни дарувау.
— А шо Грицю, єк П. К. О. вам би ґроші ни подала? 

До суду мете йти, ци єк?
— Ой ти, утке до решти відий тобі твій жид закрутиу у го

лові. П. К. О. ни подаст. Таже уна богата тай ше єка богата. 
Цілий держяуний маєток за ню стоїт. Мільйони и то великі 
мільйони Уна на то маєт, аби такому каждому єк я дурні сотки, 
ци навит и его тисічї, подати у кождій мінуті.

И треба вам знати, шо П. К. О. умисне задїлі нас, для 
бідних людий заложили. Аби богачі нам ни вїтєгали остатний 
ґрейцарь и аби він буУ у пеуних руках и аби давау процент. 
А на книжечьку можеш братчіку дати и 1 золотика — усьо 
приймут. Аби перший раз дістати книжечьку, треба дати 
злотик.

— Гм, може то и прауда — сказау Міхайло у задумі — 
піду я до жида тай скажу, шо гроший від мене ни мет видїти.

— Тай добре справу зробиш — сказау Иван, — уже и ме
ні говорили, шо аби ни дай Госпицку нікому ни зичіти. Раз
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подаст, а три рази нї. Аді закопаубес свою тисічю на віки 
вічьні!

— А треба вам знати — засмієуси Грицьо, шо мині цу кни- 
жечьку передь тогїд таки буУ злодїй уфатиу й те тфу — погана 
его віра, опередь самой церькви, ек си служба вїдпрауєла.

— Аді видите, — здоймиуси крик, — тай ваши П. К. О,...
— Ого, ни така уна ек ви собі міркуєте. , Нічьо він з то-' 

го ни дістау. Я пшоу на пошту, сказав шо мині украли, а уни 
відали мині иньчу новеньку, а злодій и так моїх гроший на очі 
ни видіу. Лиш мині з пошти вїдаєт гроши — а иньчему ні. 
Тай дівітси, нова книжечька чістенька. На тій першій, то шо 
було уже трохи плям. Єк то усьо по розумови зроблено.

— А чємуж ви мині періш за тото ни казали—скричєу Мі- 
хайло, — я буУби прецінь уже дауно на таку книжечьу свої 
гроші поклау.

— Клади братчіку поки шє чєс, бо инак то ни меш ніколи 
своїх гроший обзирати. А де ти їх до тепер держєу?

— У дїда, він для мене єк рідний.
— Дїдо дїдом, а и его можєт єкас причька найти.
— Ні братчіки — уже лїпше у П. К. О. И у супокою тай 

бізїуно.
— А ти Міхайлику дєкуй Богу, шо си на таке зговорило, бо 

инак буУ бис си чіхау у потилицу єк сегодне Данило.
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