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Про Бачванських Русинів подавано вже в нас деякі зві
стки1), та вони були такі скупі, недокладні, і навіть хибні, 
що на їх підставі не можна було виробити собі ясного осуду 
про житя тамошних наших поселенців. На доказ того наведу 
хочби такни факт, що в звістках тих подавано навіть хибно 
назву землі, в якій живуть поселенці, називаючи її Банатом. 
Тимчасом Банат і Бачка —  то зовсім що иньшого. Бачка ста
новить для еебе окремий комітат, названий Бач-Бодрої і лежить 
між Тисою і Дунайом як раз в тім місци, де Дунай робить 
велике коліно, бо пливучи з півночи на полуднє звертає нараз 
та прибирає напрям західно-східний. Банат знов лежить на схід 
від Бачки, по лівій стороні Тиси.

Подібні хибні звістки подано також про початок самих 
поселенців. Лукич відсуває час їх поселеня до кінця X I або 
початку X II віку. Він каже: „Коли Кольоман коло 1100 р. 
був з своїми військами на Руси, де помаг ч Сьвятополкови про
тив Володаря і Василька Ростиславичів і против Давида Ігоре- 
вича і де оженив ся з Пределавою, донькою князя київського *)

*) Порів. П р а в д а ,  1878; Дѣ л о ,  1881; K i е в с к а я  С т а р и н а ,  
1881 (Поселенія Запорожцевъ въ Ванатѣ) і 1883 (в статі: Задунайская 
Сѣчь), В. Лукич — Угорська Русь і ин.

Записки Наук. Тов. ім. Шевченка т. XXII. 1
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Сьвятополка —  з тоюж Предславою прийвіло багато руських 
родин на Угорщину і оселилось в Бачськім комітатї“ (Угор. 
Русь, ст. 1). Очевидно, се здогад опертий на старій теориї 
руських міїраций.

Иньші автори подають XVIII вік за час поселена Русинів 
в Бачцї. Коли однакож одні з них думають, що Русини прий
шли туди з північних комітатів горішньої Угорщини (пр. автор 
статї „Задуй. Сѣчь“ в Київ. Стар.), то другі (автор статї „Посел. 
Запор, въ Бан.“, Ол. Барвінеький в „Істориї Руси“ виданій 
Просьвітою і иньші ще) кажуть, що нинішні' Бачванеькі Русини 
то потомки запорожських козаків, що в 1785 р. перейшли 
австрийеьку границю і осїли в Б а н а т ї .  Остання звістка пішла 
звідти, що Бачку і Банат уважали одною землею, а дальше, що 
не уміли роз’яснити собі замітки Чернїїа, поданої в „Ethnographie 
der oesterreichischen M onarchie“. У III томі, ст. 149 каже 
Чернїї, що Запорожці поселили ся в Банатї (але де саме?) та 
в Бачцї в околици Зенти. На ст. 273 каже знов: „Кольонїя: 
Зента. Комітат: Бач. Н ация: Мадяри і Серби, а колись запо- 
рожські козаки“. Далї у примітці: „Die Kosaken wurden 
1775 aus R ussland in  Folge A ufruhrs vertrieben und gingen 
später als Ansiedler zum Ackerbaue über, starben aber, da 
sie sich nicht verehelichten, bald a u s“. Запорожці отже ви
мерли, про иньших еміїрантів не чувано, а тут нараз Бачванеькі 
Русини пишуть до Нросьвіти, просять книжок і т. и. Очевидно, 
що подана Чернїїом звістка хибна, а Бачванеькі Русини —  то 
власне потомки Запорожців. Таку зложено собі гіпотезу.

Тимчасом як звістки Чернїїа, так здогади декого, що Бач- 
ванські Русини —  то потомки Запорожців —  хибні. Вже автор 
статї „Задунайская Сѣчь“ вказав на се. Він пише (Київ. Стар. 
1883, кн. 1, ст. 49— 50): Про здогад Головацького1), що Запо
рожці' вимерли наслідком безженности, нема що й говорити. Не 
можна також згодити ся на здогад поважаного автора цитованої 
замітки в Киів. Стар., що потомки Запорожців жиють в Банатї 
і до тепер в виді' українського населена села Керестура в Бач- 
ванськім комітатї. Ми дивуємо ся, що д. В. А. беручи тих Ба- 
натських2) Русинів за потомків Запорожців не звернув уваги на 
те, що в тій самій статї, на яку покликує ся, звертає ся увагу *)

*) Властиво Чернїїа, бо Головацький в Наук. Сбор. подає лиш 
переклад відповідного уступу з Чернїґової Етноґрафії.

*) Бачванськиї.
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на походженє тих Русинів: „ті Русини воеводинські уже перед 
стома роками вийшли в Карпатських гір і поселили ся на уро
жайній низинї коло Керестура і не покинули ані свого рідного 
язика, ані письма, ані своєї віри“. Вони дїйено не покинули ні 
своєї віри, нї свойого язика, як показує ся з їх письма, надру
кованого в бувшім орїанї Просьвіти, вони говорють карпатсько- 
руським язиком, але цілком не тим „чистим малоруським язиком“, 
яким без сумніву говорили Запорожці' і який приписує ся Ба- 
натським Русинам автором замітки в Київ. Стар., хоть він не міг 
не знати, як різко відріжнюють ся ті диялєкти українського 
язика один від другого. Допускаючи можливість, що якесь число 
Запорожців могло остати ся в Банатї і змішало ся потому з пе
реселеними туди Карпатськими Русинами, ми уважаємо більше 
природним думати, що Запорожці', згідно з оповіданєм Коломийця1) 
вийшли з Банату і переселили ся в Сеймени. Здогадка тим біль
ше правдоподібна, що Сеймени дійсно лежать на дорозї з Ба
нату в Добруджу, куди, як побачимо, Запорожці' не могли від
разу перейти“.

До сього додам я ще тілько: Запорожці' не були ніколи 
в тих селах, в котрих тепер живуть Русини. Чернїї подає з Ба
чки околицю Зенти за таку, де були Запорожці'. Та Зента від 
теперішних руських осель досить далеко. Колиж були і де іще, 
а лиш Чернїї про те не знає, то анї не вимерли, як він думає, анї 
не зляли ся з нїкнм, як думає д. В. А. але справді' виеміїру- 
вали назад. Доказом того може бути се, що про Запорожців нема 
анї ж а д н и х  н а р о д н и х  п е р е к а з і в  між Русинами в Бачцї, 
коли про иньші, давнїйші події є такі перекази, анї п и с ь м е н 
н и х  з в і с т о к ,  хоть то неможлива річ, щоби вони не могли захо
вати ся, коли-б справді' істнували. Що знов теперішні руські оселї 
заселили Русини з північної Угорщини, про те сьвідчать не лиш 
народні перекази, але, як я чув, і урядові акти в архіві в Зом- 
борі. Я не мав змоги переглянути їх і повідписувати, але хто се 
зробить, той причинить ся до цілковитого осьвіченя істориї русь
ких осель, покритих до тепер мракою таємничости.

Коли саме повстали руські оселї, не можу докладно сказати 
задля браку висше згаданих актів. У Чернїїа одано лиш такі 
три звістки про НИХ: *)

*) Коломиєць — 120-літний Запорожець; від нього зібрав ц'їкні 
відомосте про житє українських осадників в Добруджі автор цитованої^ 
тепер статї.
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1763 р. предложив Котман, що звиджував ті оселї на приказ 
уряду, еправозданє з своєї дїяльности; в ньому каже так: „Die 
neue Possesion Keresztur fand ich von u n i r t e n  R u t h e n e n  
z a h l r e i c h  bew ohnt (Чернії, III, ст. 13). Про Новий Вербае 
згадано у Чернїїа під р. 1785 лиш тілько, що він тодї числив 
310 домів (III, ст. 58). На ст. 148 подана знов згадка, що 
в першій чвертинї сього віку були Русини в двох місцевостях 
(Керестур і Еоцура) в Бачцї і в одній місцевости (Шід) в Сримі.

З звісток тих, як видно, не можна робити жадних виводів 
про початок осель. Але я, думаю, добре зроблю, коли йдучи за пи
саними хроніками, які доводилось мені' бачити в Керестурі на дру
кованих книжках, визначу час повстаня перших руських осель 
Керестура і Коцури на трийцяті роки минулого столїтя. Роки в тих 
хроніках вправдї не однаково подані, але ріжницї малі, хитають ся 
між одним та двома роками, що для нас не має великого значіня.

Справа про те з руськими, Бачванськими оселями пред
ставляє ся так: Полуднева Угорщина, нищена довголїтними ту
рецькими війнами, не мала зовсім принадного виду навіть тодї, коли 
Турки примушені були уступити з неї. Села і місточка попалені, 
перестрашені люде довго не хотїли показувати ся в ті сторони, 
де не могли бути безпечні ані що до свойого майна, анї житя. До- 
перва за панованя Кароля YI та Мариї Тереси відносини змінили 
ся. Пусті, обширні землі почали заповнювати ся поселенцями ріж- 
них наций, ріжних вір, місточка почали відбудовувати ся. Уря- 
дови залежало на тім, щоби урожайні землі' полудневої Угор
щини як найскорше населили ся, тому поставив як найприступ- 
нїйші умови для кольонистів. Русини Земплинського комітату 
і сусїдних дочули ся про те рівнож, а що їм не найліпше по
водило ся, умовили ся між собою і в кількох громадах, в ріж- 
нім часї, пустили єн на долину. За кілька років дійшло число 
родин осадників до кількох соток; вони заселили одну велику 
пустиню і заложили тим способом нинїшний Керестур. Частина їх 
знов осіла в знищенім селї, Коцурі1) і дала почин до нинїшної 
руської оселї тоїж назви. Про населюванє Керестура і Коцура 
заховала ся у тамошних людий ще до нині згадка. Два такі 
оповідана, що дотикають ся Керестура, подаю нонизше. Подібних 
оповідань в Коцурі не довело ся менї записати, хоч вони і там 
повинні істнуватн. *)

*) Коцура була першство сербським селом; нині нема в ній анї 
одного Серба.



РУСЬКІ О С Е .ІЇ В Б А Ч Ц Ї 5

1. Оповідане Колоші шя Япоша, госп. з Керестура.

Зоз Земпльіцкей стольіці1) тусме насельйлі. Кит сме ту на- 
сельйлі, то було шіцко льим вёда, хіжі ньи було прет сто пей- 
дзёшат рокамі; та ньи сцёльісме ту бівац2), бо' ту ушадзі вбда 
б^ла, жемньіска; та нае ту путалі, до п^тох до жельйзніх, же 
мушіме ту бівац, льим сме сёбе жемуньіце3) ко палі, та сме там 
бівалі у жёме, н^ка. А так помалі ль^дзе, кбтрі бул кушчік4) 
уладньййші їу пеньйжох, та сёбе купёл по йиднёго кёньа, за 
пейтнац фбрінті5) або двацец, то найдрашші конь бул, кид на
сельйлі. По штірме льудзе у ййдно цімборёлі6) і так жёмічку 
оралі, док ше кушчічко ньи змёглі баржей; а вец йак ше уж 
кушчічко змёглі, вёцка льим по двёме... Пак ше йім рёдзело, 
жіто предавалі, альи і то мушёлі вёжіц аж до Байу7). Міроу 
жіта кёштал тёді трі форінті шайні, а ёуса — кёштал трі осмакі; 
дёіод вёзлі до Байу, бо ййден дзень ньи мёглі дойсц —  а на 
вёлох вожёлі та дої йидну тёрху одвёзол прёдац, а до! прішол 
назад до дёму, та шіцкі пёньижі потрёшел8); дакус9) кид му 
остйло. Ну, а вёцка10 *) уше баржей кажді рок вёце жёмі оралі, 
вёце- ше йім родзёло, та сёбе пёчалі правіц11) хіжі, та за то наш 

-валах12) Кйрестур ньи такі прёсті, ушорёні13), бо льудзе ше йак 
кётрі зналі, та так і правёлі ньи булі такі учёні: йак зналі так 
робелі. Альи тёраз уж йіх ййст дзёшец раз вёце йак таді, кит 
ше насельйлі: тёді ньи прішлі льим на тріето нумёрі, а тёраз 
уж маме сёдем сто осемдзёшат і пёйц. А цёркву сме за сёдем 
рёкі правелі, шіцко14) о свёйім трёшку15); зато так дх^го пра
вёлі. А опёт за то такі гр^бі мур положелі; фудамент стёйі сё
дем шухі1<5) дёлу а пёйц шухі доокёла мур аш по шёнільу17): 
там ньіїдзе жёбі цёньше було, льим шіцко грубе. А шіцко льим 
ййден боутгайташ18), а на пол цёглі льим грубі: та ше кажді 
чудуйи, же йак то мёже таку тёрху вёльку трімац. Штірацец 
шёстого рёку т^рньа19) положёна нёва і з бакаром20) закріта. 
I йиет у ньий пёйц дзвоні: ййден ма осёмнайц мажі і —  пул, 
а ййден ма да спейтнац, а трёці да з дванац, а ййден ма даізе 
з пейц мажі старі, а ййден да з трі. I годзіна21) на ньий ішче 
пёрша: ньи була меньана: ма уж коло сто рёкі.

*) коиітату; 2) жити; 3) землянки; ‘) трошки; 5) золотих; яїм.
Gulden; 6) товаришили; 7) місто в Бач-Б. комітатї; 8) видав; ®) мало;
10) потому; і г ) будувати; 12) село; 13) рівний; І4) цілком; 1S) на свій
кошт; 16) ліктів; 17) дах; 18) склеплїня ; 1S) вежа; 20) мідяною бляхою;
81) годинник.
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2. Оповідане Джюджяра Василя, госп. з Керестура.

Кирёстур мёже буц такі старі, мёже мац сто пейдзёшат нёйц 
рёкі. І нарёді с початку селыглі од Земпльіну. I пёрші прішлі 
і направёлі сёбе кольібі. I прішла велыка вёда, хтора шіцкі 
пбльа польала; і тёті пёрші, до прішлі, і побалі ше от те вбді, 
хтёрі таку вёду ньііда ньи відзёлі і пёшлі дальий ййдну шта- 
ційу і пол1) —  вёлал ше тот валал: Шёва —  і там преб^лі да 
с кильо пар рёкі. Тёті другі, до пріходзёлі од Земпльіну, ньи 
зналі за тіх ныч, же йи і у Шові з ньіх. I почала вёда пре- 
хёдзіц і так тёті до пёсле сельйлі, почалі оставац на пустіньі 
Кирёстур. I барз б£гі худёбні, бо кит худёбні прішлі. I  тёта 
вёда трайала сёдем рёкі. У тіх сёдем рёкох бул ййден рок баре 
сухі так, же хто мал і до штірі фертальі жёмі, мёгол до хльіва 
йиднёго кёнца потраву знёшіц. I насельйлі од Земпльіну і ньи 
дёшлі до Кирёстур пустіньі, прелапёла йіх жіма. Осталі у Ма- 
кёве. Йак прёшла жіма, прішло йіх вёде йак зо штірацёц та
лы й2) хтёрі самі дагалі, а хтёрі мал і маіарца3). I так чёшко 
досельувалі. І  то було нарёда од Земпльіну і од Макова. I  до- 
сталі такой ййден шор4) і тот шор ше і ньйшка вёла Макоускі. 
I  звёзлі зо сёбу тёті од Макёва йиднёго магістра. Дозналі ше 
і гёуті, хтёрі б^лі у Шёві, же на Кирёстур пустіньу уж і вёде 
насельйлі і урадёлі ше і гёуті зо Шёві. I звёзлі зо сёбу йид
нёго пёпа рідкого5). І  начал ше майстер с пёпом рацкім ньи- 
мірід6). І тот майстер з Макёва вігнал пёпа рацкого назад до 
Шёві. I  так осталі еамі Русіні і до днес. Бедка кит ту побулі 
да с тріцец рёкі і заш прішла така вёлька вёда і так уж на- 
думалі, же отсёльа назад гёре (ураціц ше сдёлі). I прішол йй
ден пан од Бёчу7), і мёдльил8) йіх, да бі ньи отсельовалі. I  так 
прёдал йім веде жёмі: дзе мёжу, най там ёру і прёдал йім пу- 
стіньу Брестоучіть льйбо Брёетовец, а обёцал йім і пустіньу 
Білу. А вёні отповедалі тому панёві, же „не б^ду сідьіти йак 
жабі увёді :  пойдёме гёре“ 9). А вёні гёре ньи пёшлі і пустіньу 
Білу утрацёлі.

*) одна стация має дві милі; *) телїг; *) осла; *) улиию; s) серб
ського; ®) сварити; 7) 8 Відня; *) просив; 9) наведені слова вказують, 
що Бачванські Русини говорили перше чистїйшою укр.-руською мовою, 
яв нині.
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На початку сього віку людність обох названих осель дій
шла до такого поважного числа, що стало їй тїено жити на до
теперішній обшарі. Не зволікаючи довго, почала вона розглядати 
ся по околиці' за другими відповідними місцями під оселї. Най
шло ся їх значне число. Повстало тепер другорядне населюванє, 
при чім обидві давнїйші оселї, Керестур і Коцура, почали від- 
гравати ролю матерних осель, коли тимчасом нові ставали до
черними. Так повстали ще отсї руські кольонїї в Бач-Бодроїу: 
Старий Вербас (Ó-Verbasz), Дюрдєво (Gyurgyevo) і Новий Сад 
(Ujvidek, Neusatz). Остання місцевість єсть містом і числить до 
30.000 душ. Русини становлять там як раз 1 °/0, бо число їх 
виносить до 300 душ, але мають в Новім Садї свою церкву, 
школу, сьвященника й учителя. Рівночасно почали Русини, пере
ходити Дунай і осідати ся в сусіднім Славонськім комітатї, 
Сримі. Там заложили руські кольонїї в отсїх місцевостях: Пе- 
тровцї (Petrovci), Миклошевцї (MikluSevci), Грабово (Grabovo), 
Беркасово (Brkasovo), НІЇд (Śid), Бачинцї (Baćince) і Митровиця 
(Mitrovica). Остання місцевість єсть містом: Русини почали там 
населювати ся доперва в послїдних роках і то не з Керестура 
і Коцури, але з котрогось горішнього комітату, таколс західного 
(мабуть НІарошу), бо мова їх подібна до мови давнїйших осад
ників в Кереетурі і Коцурі. Так само Шід єсть місточком, лиш 
там поселенці' є вже Керестурські або Коцурські.

Як видно з того, що я до тепер сказав, то число осель 
в Сримі є більше як в Бачцї, але сї сримські кольонїї дрібні 
і в сумі Русинів в Сримі є лиш ч е т в е р т а  ч а с т ь  в порівнаню 
з Бачванськими Русинами.

Як я сказав, всі сримські руські кольонїі (з виїмкою Митро- 
впчан) вийшли з Бачки; говорючи отже про одних, говорить ся 
тим самим в головнім і про других тим більше, що вони не змі
нили ся за кількадесять років свого переселеня так, щоби по
трібно для них окремої характеристики, особливож коли вони до 
тепер утримують сталі зносини з матерними оселями. Бачванські 
і Сримеькі Русини відвідують себе на більші сьвята, на празники, 
звані там „кірбайами“ від німецького Kirchweih, на кожді родинні 
важнїйші випадки як вееїля, похорони і т. др. Стоячиж в таких 
зносинах, не затрачують спільних прикмет, що характеризують 
одних та других. В руських оселях в Сримі —  з виїмкою одної —  
не був я особисто, через що й 'не хотїв про них ширше лиш 
з наслуху говорити тому і назвав сю мою розвідку Руські оселї
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в Бачцї, хоч, кажу, сказане тут можна в головнім прикласти 
і до сримських Русинів.

Число всіх Русинів в Бачцї і Сримі не є певно знане. 
Офідияльна статистика хоть подає його, то довірювати їй не 
можна: вона все кульгає... Більш« можна би вірити шематизмови, 
бо майже всі Русини є греко-католики. Колижбо ту знов біда, 
бо шематизму такого від непамятних років не можна дочекати ся. 
По обчислених бачванських інтелїїентних Русинів, число всіх 
руських душ в Бачцї і Сримі доходить до 12 або 13.000. З того 
над 9000 душ припадає на Бачку, решта на Срим. Бачванські 
оселї числять з окрема по тілько душ1):

По кілько руських душ находить ся в оселях сримських, 
в кождій з осібна, я не міг довідати ся. Та всіх їх загалом 
числять понад 3000.

Між руськими оселями лиш одна є зовсім чиста непомішана 
з другими нациями: Кереетур. Всі иньші оселї мають мішану 
людність. У Коцурі жиють побіч себе Русини, Мадяри і Нїмцї; 
в Вербасї Русини, Серби і Нїмцї; в Новім Садї всі нациї, які 
є на Угорщині', при чім кожда має свою церкву і школу. 
В Сримі перемішані Русини по оселях головно з Сербами. В кож
дій оселї надто находить ся бодай по кілька родин жидівських, 
та циганських.

Така мішанина народностий мусїла полишити свій вплив 
на Русинах. І еправдї- його пізнає кождий на перший погляд. 
В управі рілї пізнасть кождий вплив німецький, в ноші, особ
ливо дівчат та женщин, вплив мадярський, в танцях і сьпіван- 
ках вплив мадярський і сербський. Тоті посторонні впливи ви
дерли очевидно богато від Русинів з їх давнїйших навичок, зви
чаїв і т. др. але подїлали на них к у л ь т у р н о .  Хто нині'ввійде 
до хати руської, поговорить з її господарями а відтак потягне 
паралєлю між ними, а їх Земплинеьвими братами —  ба навіть 
і нашими Галичанами з многих сїл —  то побачить, що Бачванцї 
супроти других Русинів —  Европейцї в повнім значіню того *)

Кереетур
Коцура
Дюрдєво
Старий Вербае 
Новий Сад

5000
2500
1000

500
300

*) Для лекшого спаиятаня подаю округлі цифри.



РУСЬКІ ОСЕЛІ В В А Ч Ц І 9

слова. Нам лиш треба би бажати, щоби і наші всї Русини Бач- 
ванським як найскорше дорівнали в добробитї та материяльній 
культурі.

Що до віри, то всї майже Русини тамошні греко-католики. 
Лиш невеличке їх число, що недоходить і сотки, причислює 
ся до Назореїв, про котрих скажу дещо пізнїйше, а кілька душ 
визнає віру православну. Греко-католики належуть до єпархії 
Крижевської і мають свойого єпископа, нїби Русина, Дрого- 
бецького. Цїла єпархія крижевська невеличка; вона числить 
заледво 20.000 душ, з того дві треті становлять Русини, а одну 
третю Хорвати. Здавало би ся, що Русини повинні мати також 
свойого єпископа бодай на переміну з Хорватами. Так нї. Від
коли Крижевська єпархія істнує, від тогди єпископами були там 
Хорвати. Се перший раз трафило ся, що хоч якийсь Русин став 
єпископом, та й до того треба було уживати аж посторонної 
помочи. Бачванські Русини стараючи ся про епіскопа Русина, 
покладали на Дрогобецького великі надії. Завели ся однакож на 
нїм сильно. До тепер він не лиш не зробив нічого доброго Ру
синам, але навіть нічим не дав пізнати, що він чує себе Ру
сином, що він хоче добра Русинам, як і иньші руські єпископи 
в Угорщині’, що поза свою особу нічого не видять, хоч моглиби 
много зробити, як би хотіли. Нагадаю тут лиш се, що в Угор
щині школи конфесийні. Кожда віра удержує свої школи сама, 
отже і Русини. Щож лекшого епископови зробити, як завести бо
дай обовязкову науку руської мови в народних школах? Сеж 
від нього залежить. Але нї. Народні школи в Угорщині, удержу
вані Русинами, —  а специяльно тут в Бачцї —  становлять го
ловне жерело мадяризациї між ними. Як то немило мусить вда
рити нашого Русина, коли прийде до чисто руського села, як 
Керестур, і почує на дорозі таке поздоровлена від дітвака, як 
„йов епітет“ або „йов реїїельт“ намість „добрий вечер“ або 
„добрий день“ ? Я говорив з кількома хлопцями, що покінчили 
народню школу вивчивши докладно мадярську мову. Розумієть ся, 
не зле знати хоч яку мову —  якби не то, що дїти з мовою 
всисають в себе в школї і духа мадярського, а ненавчивши ся 
по руськи, з часом стають ся справдїшними Мадярами, денацио- 
налїзують ся.

Як в Бачцї мадяризують ся Русини, так в Сримі стають 
вони Хорватами; підлягаючи хорватським законам краєвим, вони 
мусять дїти свої посилати до хорватських шкіл. Розумієть ся, скорше

Записки Наук. тов. ім. Шевченка 7. XXII.
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можна вивчити ся Русинови по хорватськії, як по мадяреьки; 
тому в Славонії ще більша небезпечність для руських поселен
ців, ніж в Угорщині що до винародовленя. Коли теперішні від
носини в Бачцї і Сримі не змінять ся і зістануть на будучніеть 
такі самі, то наших кольонястів чекає там нехибна смерть на- 
циональна. Друге поколїня їх не буде вже звати себе Русинами, 
лиш Хорватами або Мадярами. З сього знов вийде шкода нашій 
нациї і то подвійна, бо з винародовленєм наших поселенців не 
лиш побільшуть ся ряди наших ворогів, але і пропаде для нас 
раз на все одна з красших частин нашої суспільносте.

Щоби тому запобічи, на те є лишень одна рада: Нашим 
Русинам треба конечно подбати, щоби виховати у себе інтелї- 
їентних Угорських Русинів, що потому вернули би на ро
дину і обняли провід над нею. Кілька добрих, інтелїґентних сил 
потрафило би зробити там цілковитий переворот в справі народ
ного відроджена, через те й видатки пороблені нашою інтелї- 
їенциєю на виховане таких людий повернули-би сторицею назад. 
Що справа ся дуже жива і пекуча, думаю, не треба удовідню- 
ватп; а що її можна-б перевести в житє, проте я писав вже 
і деінде. У нас зовсім иньші відносини, тож наші люди не 
годні собі представити, як на Угорщині много значить авторітет 
одиниць. Тим лишень можна пояснити теперішний национальний 
занепад Угорських Русинів, а блискучі, хоч короткі та схиблені 
хвилі по угорськім повстанню. Тота віра в авторитети подає 
нам надію, що знов одна одиниця зможе там всіх порушити; 
а коли те стане ся, раз піднесений рух не тяжко буде нам під
держати.

Приступлю тепер до нарису житя і побуту наших кольонистів 
в Бачцї. Перед тим однакож наведу три оновіданя Колошняя 
Яноша, керестурського Русина, що дотикають недавно минулих 
часів. Перше оповідане представляє нам епізод з житя посе
ленців за панщини: видимо з нього, що і там тото само ро
блено, що і в нас з селянами; били їх за що будь, знущали 
ся над ними всякими способами, примушували їх як найбільше, 
хоть неправно робити на панів. Б другім оповідаию маємо 
образок боротьби з сараньчею. В третім подана згадка про ре- 
волюцию в 1847 р.
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1. Які були нужди давно, а які тепер.

А дауно кпд бул немешак1), барз льуЫзох мучблі; хоч за 
йаку малку ствар2;, далі чловекбві дванац паліц: а то барз ббльі, 
кид дванац паліц дану. А хоч йаку пілну роббту мал дома, му- 
шел охабіц3) свбйу роббту, а паньску мушел пойец рббіц, бо то 
була йак царека роббта. Кид ньи пбшол на урбме, бандур4) го 
ирідал ішпанбві5). Кид прішол пред ішпана на одїбвор, ішпан 
му ню иітал, чом так ньи екбро прішол. Члбвек ціїаньил, же ньи 
мбгол пріец так фрішко6), ньи б^л дбма. А бандур гварел, же 
б|л дбма: заш го звальилі на-жем, далі му дванац паліц, же 
ціїаньил; а кит ше пальічка зламала ййдна, а вон мал у енбпку 
ибйдзешат другі пальічкі, та лыш віцаглі др^гу пальічку, та 
го білі, аж му креу ішла -през їач і: барз білі. Мушблі служец 
тбді барз вбльо. А кит пбшол їазда свбйо жіто кбшіц, а на пань- 
еке ньи пбшол, ішпан рбсказал, ордінанц най прага кбньі, да 
іду по тбго чловбка. Тот члбвек гварел, же пбйдзе й^'тро на ро
ббту; ішпан ньи ецел ноенїидбвац, же царека жем ше муші рб
біц. Пбслал двох бандурох пб-нього. Кид го прівбдлі е пбльа 
нрет ішпана, пбрше му далі двацец і штірі на задок, йак то 
вбні знайу, і заш м^шел пойец такой на царску жем, альи же 
ньи пбшіл тот дзень, цо го гоньилі на роббту, дрзугі дзень кид 
бул на роббті ньи дал му урбар, ньи заніеал, же чом го ньи 
посл^хал, то мал штроф за тбто. А кит ше пбкошело шіцко збр- 
но царске, ішпан рбсказовал, же аньі йиднбму їаздові ньи шльи- 
ббдно свбйо зарно вбжіц дбму, док царске ше ньи повожбло і ньи 
складло до брадла7). А вбцка пбрше док почіталі8), кильо їазда 
ма кріжі9) жіта, то ше волало дзешаток, та зо свбйого жіта 
їазда мушел дац сбдмі кріш: сбдмі кріш комбра10 *) брала од 
їазді. Аж вбцка льудзом шльиббдно б^ло свбйо вбжіц дбму. Та 
вбцка шльиббдно б5гло рббіц і свбйо. тлачіц; альи і паньске му
шел пойец тлачіц, кит го гоньилі. а його м '̂шело бстац. Йак 
потлачблі11) паньске жіто і крашньи збуйалі од ильиві вбнка 
і то льим на вітрі, ньи було ті вітерньіці, цо тбраз йист і вбцка 
кид було чісто уж жіто у паньскім г^мно, льудзі м^шелі на-ко- 
чох12) вбжіц тбто жіто до царскіх маїазінох. Альи уше ше такі 
мбштер нашол члбвек, же мбгол украднуц два-трі пожбнці, та

*) панщина; 2) річ; 3) зоставити; *) двірський слуга; 5) завідатель
ніль, rządca; 6)-ско р о ; 7) стирти; 8) почислили; 9J наш: полукіпок,
хоч яе мавби ЗО снопів; І0) камера, державні землі; и ) помолотили;
12) ва возах.
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охабблі у карчмі —  а то царске жіто було і вбні за то укра- 
длі —  та йак сіпалі тотб жіто, та чловекбві хіббло трі мбхі, 
кид бхабел1) у карчмі; альи вон мал другі трі мбхі праздні, до 
ньи набрал жіто дб ньіх. Кид вісіпалі тбто жіто, а вон сббе 
ужал праздні мех, полбжел на пльйцо. та кид вісіпалі жіто, та 
р^дел там праздні мех, жббі б^ло потпуно, бо трі украднул, 
а м^шел трі праздні поруціц. Та вед йак ше урацблі назад од 
маїазіна і пбшлі до тбго качмара, дзе жіто охабблі у качмара, 
та вед там пілі за тотб жіто. І  так бкламалі за то дара, йак 
от го і тбраз кламу. А кит ше хбдзело брац на пбйц ланці жбмі, 
то дзбшед плугі вігналі; та кид оралі, кажді за шбром2) мушел 
ісц ййден за другім; а кит справел басбуку, дзе ньи дббре по- 
дбрал, та звальйлі го, далі дванац паліц, же кламі царску жем. 
Альи йак же то могол знад бандур, кит там дзбшед ль^ді б^ло? 
Бо бандур хбдзел пбштред жбмі ушадзі; та дзбшед бразді оралі 
ше нараз; бандур льим пбшол, та почітал тбті бразді, вон знал, 
кбтрі члбвек ньи дббре брал: звальйлі го на жем, дальі му два
нац пальіц і тот дзбнь ньи мал зазначбні, же урбар. Заш др^гі 
дзень м^шел пойед рббіц, ,аш так му запісалі £рбар. А йист 
такі льудзе, до вбльо раз бандура накармблі і напоййлі, гоч члб
век бул віноваті, бандур гварел, же йи ньи віноваті, бо му бул 
дббрі, прійатель. А йист такі члбвек, до ньи бул віноваті, бан
дур ше наньго гньівал, прбдал го пред ішпана, же схібел; члб
век гварел, же он ньи хібі. Ішпан ше піта бандурові: чі хібел 
тот члбвек ? Бандур гварі, же хібел. Звальйлі члбвека на-жем, кид 
му ййдну удалі, члбвек станул гбрі, же йи ньи віноваті, он ше 
ньйда бід: прішлі трбме бандурі, та го нрідіслі hü-жем, ййден 
му льйгнул на главу, на-карк, а ййден на нбгі, а трбді біл, аж 
му креу ішла през іачі. Дауно вбце брііі3) б^ло, йак тбраз — бо 
то була бріїа і за нашого дьіда —  а тбрас тбта млада чбльадз 
о трідед рбкох, кбтрі майу, вбні то ньи сцу ньід вбрід, же то 
прауда; а поййден йист, до вбрі, же то 6fno  так. А млада чб
льадз жійи так, йак ріба у вбдзе, ньи зна жадне нужді, бо іх 
ньи гбньа ньіїдзе на роббту, на царску; ньишка льим кбжді сббе 
рббі, ньіхто му ньи заповбда4) ; ішче кид му бцед і мад роска- 
зуйу, же так трбба рббіц, а вон гварі, же вон зна; а ньи знал 
бі аньі гутбріц, да ньп ^чел од бдда да мацбрі, а гварі же зна 
іпіцко. Ньйшка йи вблька піха мбджьу младу чельадзу; ньи зна- 
йу за нужду, ньі за йаку; слава Ббгу ^ж з двадец рбкі уше ше

*) лішгав; 2) по порядку; 3) біда: *) розказує.
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дббре жіто родзёло, бвес, кукуріда, шіцко було, ньи барз вёльо, 
альи у штрёдньу руку. Уше ше зродзёло, до сме мбглі даревіну1) 
віпладід; а кид ньи мбгол члбвек віпладід, прідзе еізёквент, 
польіцййи двбме, повішу чловёкові кбньі, краві і вёжньу та пре- 
дбйу от члбвека шіцко, ł так муші віпладід даревіну шіцку 
і пордійу2). Та ше тім младім відзі, же то вёлька н^жда, альи 
кит то чловёка ньи ббльі ньіч, бо го ньи білі, льим кишёньку 
бёльі! І тёраз барз дёбре нарбдові на швёде жіц зато, бо през 
бріїі жійи: віплаці пордійу па сёбе шідко рббі. Но, то уже 
готбве тбто.

2. Про сараньчу в 1847 р.

Тёраз ньи знам, чи у Бач-Кирест^рі зродзёла ше шашка3): 
то було штірацец сёдмого рбку. Т  пб тім у ййшеньі тблько ва- 
йид4) наныіела, кбло тіх гньіздох, дзе кукуріда вірбсла! Мбжи 
дзе було вёде йак пейдзёшат дзіркі прі каждім гньізду. А вёцка 
у тіх дзіркох такі б$лі мёшчкі5), до шіцко шашка б$ла у тіх 
вайцох. А льудзі то ньи зналі, же до то будзе, та кит еме оралі, 
та ше шіцко віорала вбнка, а льудзі думалі, же то замаржньи 
шіцко; а кить прішла йар у апрільу мёшацу, шіцка ше зродзёла 
вбнка і так почала рбснуц, йак тбті чарні швёрцкі6). Ньи мож 
було з нбгом етануд ньіїдзе на-жем, тёльо йий б^ло. І  вед по
чала іец гбре на жіто, кид жіто подрбело так да е пол шуха. 
Та шіцко жіто поййдла. Вед преходзёла дальи на дрз г̂і мёста. 
А вед льудзі ше бсетілі7), же шіцко пбйи жіто, та гбньнлі nbf -  
дзох, да лапайу з рбшту8). І сіпалі до мёхах: пёйц мёхі на 
фёрталь. А б^ло бсем сто і шездзёшат і штірі фёртальі жёмі, 
а два сто і штёрнац сесійі: кажді члбвек мушел пёйц мёхі на- 
лапац і м£шел пред варошкі дом9) прёйсц, указац, же налапал. 
І  мушел йаму вікбпац у жёмі, та йу там сіпац до тей дольіні 
і загарнуц зоз гльіном. А дбеме вёцей лапалі, а Бох вёцей нам 
давал шашкі. І так нам ибйидла жіто шіцко, до .ньи остало нам 
ньіч: ййден рок мі ньіч ньи малі. І така н^жда б^ла ль^дзои—  
по тріцец форінті куповалі жіто —  шайні пеньйзі б^лі тёді — 
кукуріда була двацец і штірі форінті шайні; а вед другі рок

*,) податок; 2) також податок, але крайовий; 3) сараньча ; *) яєц ь;
5) мішочки; 6) цвіркуни; 7) отямили с я ; 8) з решетом; 9) дім де мі
стить ся громадський уряд.
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ньи сцбла пойсц шашка гбтка, зое хбтара1), ішче вбце б^ло: то 
два рбкі трайало у Бач-Кирест^рі, доїеме ньи ходзблі трі раз 
доокбла хбтара мбдльіц ше зое проееційу і кріжі, до мі вбламе, 
у цбркві. Та йаїсме ше вімодльилі, та дру̂ гі рок вбцка ше з і
брала і так иодльицбла rópe, йак кид вблька хмара ідзе: шідкі 
льудзе, до на пбльу булі і дбма так думалі, же ньйбо спадньи, 
льим кажді так рукі поскладал, а патрелі rópe. 1 йак прбшла 
Кирестурскі хбтар2), роздзбльила ше на два страні і так пбшла 
йидна їу пбладньу страна, а ййдна їу віхбду; льим кбтра спадла 
долу, же ньи мбгла льйдед, то та загінула там. Та ньи знайу 
льудзе, чі Бог дал, да пбйдзе гет, чі за то, же ше льудзе барз 
модльйлі Ббгу. Ну і ньи знайу льудзе, дзе вбна станула: чі ше 
потопбла у вбдзох, чі так препадла нараз зо шідкім. Ну то то 
готбве тбраз уж.

3. Про Мадярське повстане в 1848 р.

Штірадец осмбго року, кид мала буд б^на3), на теді так 
було: льудзе ше пісалі за пульїірох4). а то тбльо знак бул тбті 
пульїіре, йак тбрас соційальіеті; і то знак, до годна буд б^на 
у орсаїу5)! І тбті льудзе ше найбаржей пбвадзелі; Мадьаре сцблі, 
да майу евбйо право, а Раці6) заш ецбді, да майу евбйо право. 
Та пб тім ййдні др^гіх білі. Вбцка прішла Рацом Сервійа у пб- 
моц, Сервійаньи7). Пбрше прішлі до Тітельу8) і аж до Сенто- 
машу9). Мадьаре білі на Сервійанцох і на Рацох, да йіх мбжу 
вбнка вігнад зо Сентомашу; па йіх ньи мбглі вігнад. Кіша їинб- 
раль он йи розлупал Сентбмаш і до було там вбйско на Сенто
машу сбрпеке, он шідкіх росплашел, мушблі ецбкад. Вбцка йак 
нбуецекалі гет отамац10) Раці і Сервійанці, а Мадьаре за ньіма: 
кбтрого дзе улаїїелі, там го забілі. Мздьарі Рацох позабівалі, 
а Раді Мадьарох. Кид улапалі Мадьаре ебрпского пбпа, та му 
шідку браду вітаргалі, бай^сі11). То ту було у Кирестуре так 
сом відзел, гі вас А Раді ше гньівалі, же Мадьарі так рббелі 
з йіх пбпом; а вбні кид улапблі мадьарекого пбпа, та го ула- 
пблі за вайца, та крудблі го, аж м$шел ^мред. А вбцка Сбрбі 
прбмоглі заш Мадьарох, моцньййші б^лі Сбрбі. Кит ше да ййден

*) села; 2) границю; 3) революция; *) революціонерів, повстанців;
5) краю; 6) Серби з Угорщини; 7) Серби з королівства; *) місто; 9) село ;
10) звідти; и ) вуси.
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Мадьар скріл, а ньи мбглі го найсц, —  а вбні ше крілі до елі -  
мох —  та Сёрбі тбту сламу запальилі, та так нйшлі. Кид ула- 
пёлі Мадьара, та му ремёні дралі зое хріпта, а так заш іето 
кид Мадьарі прёуладалі, так іето робёлі зос Сербльіном. І вбні 
йіх так кр^целі і рёзалі йім ремёньі. Ішчё Мадьарі улапёлі Сёрб- 
льіна, та го рудёлі до бгньа, та там гбрел жіві. І одбералі од 
ньіх, цо малі у піуньідох, пожіульйныі, жіго, хлыш, о маету то 
шіцко од ньіх забралі; хіжі йім попальйлі; кид дзёдко найшлі 
у кольіскі малке та го так ужйлі на байнёті, та-го пробілі. До- 
їбд1) ньи прішол р^скі дар у пёмод нашому, за пулдр^га2) рбка 
так ше преганьалі, білі. Аж йак прішол руекі дар нашому дарбві 
у пёмод і Мадьарох опколыглі доокёла, руеке вбйеко, у Араду, 
аш тёді Мадьар усдёкнул зо шідкім. І вёдка ше б£на удішела.

В Бачдї земля чорна, урожайна; вродить ея на ній веьо, 
що посіяти. Хто має її подоетатком, той може жити дуже добре 
і хорошо. Що так є, се побачить від разу, хто лиш зайде до 
якого села Бачванського. Та нас тут інтересують лишень руські 
оселі, тож про них буде мова.

Руські хати будовані всі на оден лад. Вони просторі, мають 
досить сьвітла, бо вікна не малі, а покриті найбільше соломою. 
Трафляють ся однакож подекуди дахи також очеретяні і черепяні. 
Кожда руська хата стоїть звернена фронтом на подвірє, а одним 
боком на улидю так, що одно вікно або два виходять все на 
улидю. Хата складає ся з двох кімнат і з „прікльйта“. „ТІрі- 
кльит“ стоїть в місцп.наших сїннй, однакож півтора, до двох 
разів ширший, вибілений і закритий в верху так, що має по
дібно стелю, як і кімната. Найбільше уживають його в лїтї: там 
сплять тоді", їдять і т. др. Кімната, що від прікльйта йде дальше 
на подвірє, елужить за пекарню; в ній варять і печуть, а в зимі 
сплять. Тому стоїть в ній також велика піч з бовдуром. Кімната, 
що від ирікльита йде на улидю, елужить за гостинну. Вона кра
сно прибрана, тому і дуже часто виложена підлогою. Стїни, з ви
їмкою прікльитної, завішані образами, між котрими є дуже много 
мальованих на шклї, розуміє ся так зручно, що особу не підпи
сану трудно було би й розпізнати, що то за особа. Поміж і по
під образи позавішувані тарельдї різної величини —  много їх 
є особливо в прікдьигї —  а подекуди і з паперу повироблювані

’) доки; 2) півтора.
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“пташки“, повкладані часом в скорупу яєць. Коло вікон з на- 
двору висять віконниці, помальовані на темно, звичайно темно- 
зелено, в середині- знов заслони з кольорового перкалю. Такі 
самі заслони висять і при дверех так комнатних, як прікльитних. 
При тамошнім підсоню заслони такі дуже практичні і потрібні. 
Коли в літі горячо, в комнатї замикає ся віконниці і спускає 
заслони, через що робить ея там приємний холод. В кождій такій 
гостинній кімнаті містить ся ще одна, дві лавки, стіл накритий 
з верха гарним, бавовняним, але власного виробу покривалом, 
званим „партком“, пара крісел і два високі ліжка, заложені пери
нами і подушками, поприкривані гарними простиралами. Дуже 
часто хати мальовані, рідше кімнатним малярем, частїйше самими 
жонами. Кожда хата має від фронту (від подвіря) їанок; ґанок 
той однакож не такий, як у нас, що звичайно вузенький, збудо
ваний просто головних, входових дверий, але тягне ся на цілу 
довжину ̂ хати і має свої власні двері в мурі, що виходять на 
улицю. Його звуть там: „коні“. „Конї“ також помальований,
але лиш руками жон. На подвірю містять ся ще кромі хати 
стайні, шопи, комора, пивниця і студня. Зо студень тих звичайно 
не пють воду, лиш напувають товар. Від улицї кожде обістя 
є відмуроване цеглами. В мурі стоїть лише одна брама для в’їзду 
возом, а друга мала для входу. Майже на кождім подвірю 
посажено кілька деревець, звичайно яблінок, грушок, морв або 
сливок. Садів в руських оселях є мало в Бачцї, за те в Сримі 
є їх досить. Орим до недавна славив ся своїм вином; —  від 
кількох літ винищила там, як і в цілій майже Угорщині, вин
ниці фільоксера, а люди мусять тепер виховувати нові вин
ниці-, защеплені на американській лозі; тепер славить ся він 
своїми сливками, великими, з малою кісточкою і незвичайно 
солодкими. Подекуди коло хат подибують ся також пасіки, але 
їх нема тілько, кілько могло би бути. Видно, що люди ще не 
випрактикували, що на пчолах можна добре заробити. За те за
ймають ся там чим иньшим, чого в нас нема, а то шовків
ництвом.

Коди йдемо через тамошні села, відразу вдарить нас вели
чезна маса морвових дерев. Всі улицї висаджені ними. Гадав би 
хто, що вони не мають практичної цїли. Але нї. їх  лиетєм го
дують шовківниці-. Найліпше можна то пізнати, коди прийдеш 
до села тоді, коли шовківниці- в видї гусїниць пожерають велику 
масу листя маючи в короткім чаеї заснувати с я : всї дерева тодї 
обшморгані, анї одного листочка на них не побачиш!
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Кою шовківниць захід не великий, а треває оден міеяць 
і то тоді', коли нема великої праці в поли, бо перед самими 
жнивами. Кождий, хто хоче шовківниці' годувати, зголошує ся до 
одного чи двох людий, що мають у себе шовківничі яєчка, по • 
брані з фабрики. Там дістає їх звичайно тілько, що містить ся 
в наперсток. Приносить до дому і кладе їх на папір на столї. 
По якомусь часі, коли виколють ся гусїнички, робить ся в хаті 
подра (полиці з лавками від підлоги аж до стелї) і кладе ся на 
них звичайно кукурудзянку, по тім розкладає ся гусїнички в ріжні 
місця так, щоби вони мали досить вільного місця і починають 
їх годувати. З початку їдять вони мало листя; як ростуть, 
їдять що раз більше, колиж мають заснувати ся, тодї їдять най
більше. Головна отже робота коло гусїниць —  шморгати листя 
і годувати їх. Коли заснують ся, робота з ними скінчена. Тодї 
везуть їх до фабрики, де відбирають і платять за них відпо
відно до ваги. Таким чином може собі не оден біднїйший чоло
вік заробити легко коло ЗО зр. Фабрика шовку є у Новім Садї. 
Вона виховує мотилів і роздає яєчка. Варто було би, щоби і в нас 
люди заняли ся тим. На се треба лишень теплої хати та мор- 
вових дерев.

Одно дуже прикро відчуває ся в Бачцї —  а то брак лісів. 
Куди глянеш там, не ввидиш нічого лиш поле і поле. Вправдї 
люди зжили ся вже з тим; вони палють так добре соломою, як 
ми дровами. Соломою напалюють в зимі, щоби гріти ся; соло
мою напалюють на хліб і т. д. Біднїйші, коли вийде їм солома, 
ходять по поли і микають коріня з кукурудзянки, сушать його 
і палють. І  то навіть дуже вдоволені з такого палива! У нас 
приходить також до подібного, хоть колись Галичина славила ся 
своїми лісами.

Господарку ведуть в Бачцї не так примітивно як у нас; 
там кожда важнїйша робота відбуває ся машинами; машиною 
сіють, машиною молотять, машиною лущать кукурудзу і т. д. Села 
всюди великі; на одно село припадає звичайно до вісім молотї- 
лень. Коли покінчуть ся жнива, виїздять машини на поля і стоять 
доти, доки всьо не помолотять. Наперед помолотять збіже біднїй- 
ших людий, що чекають нового хлїба, а особливо тих, що ро
били за сніп. Властитель чи властителі' машини —  бо машину 
купує там оден або спілка —  молотять собі на останку. Голов
ний продукт господарський в Бачцї, то пшениця, звана там 
„жіто“ (наше жито зве ся „раж“). Її сїють найбільше і колії

ЗЗаписки Наук. Тов. ім. Шевченка т. XXII,
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вона вродить ся, то вже рік добрий на урожай. Крім пшениці 
сіють досить вівса, ячменю (йарец) і кукурудзи. Жита (раж) 
сіють лиш дуже мало, а і то самі його не їдять лиш дають ко- 
ньом. Дуже много сіють ще конопель, котрі жони потому в зимі 
прядуть на куделях, що мають колїечата, ногами впроваджувані 
в рух, —  а як спрядуть, то самі на кроснах ткають. Полотно ро- 
бють тоненьке і дуже біле. Дужо много уживають тепер до тканя 
бавовни, котру або перетикають з конопельними нитками, або 
і чиету вироблять. Взагалі видно у руських кольонпстів Бачван- 
ських велику любов до краси, чистоти і порядку; се й відріж- 
нюе їх найбільше від карпатських Русинів. Може бути що тої 
любови набрали ся вони від Німців, а по части й від Мадярів, 
що та коле любють у всім чистоту і порядок. —  Ярину садять таку 
як і в нас; мають однакож ще і дещо друге, чого у нае нема, 
пр. паприка, кавуни, мельони, тикви і т. др.

Як не мають лісів, так само не мають там і доброї водп 
до питя. Воду тут чути землею, тому й не можна її пити. Тамошні 
Русини надолужують собі її за те вином. Вино дешеве, а многі 
мають свої винниці, тож і не жалують собі його. В останніх 
роках пють меньше в наслідок впнпіценя винниць, але все 
більше, як в нас не його хоть хто.

Замітне се, що наші поселенці беруть ся дуже радо до ре- 
місла і торговли Між ними суть руські кравці, шевці, ковалі, 
слюсарі, столярі, голярі, склепарі і другі. Русини сидять по кор- 
шмах, Русини торгують деревом, вином, мішаними товарами. Се 
добрий знак, бо реміслом і торговлею стануть вони економічно 
сильні, а тоді й пе так легко ніде денаціоналізацій. В Кере- 
стурі є навіть реиіениче товариство, до котрого належить велике 
число членів і хоч не давно заложене, то розвиває ся дуже 
красно. Належить тут також і се зазначити, що тепер заложено 
в Кереетурі хор, котрий мав я нагоду почути і мушу сказати, 
що находяться в ній дуже красні голоси, хоть відразу можна 
пізнати, що вони ще дуже мало вишколені. Хор мішаний і вхо
дять до нього: мужчини, женщини, дівчата і діти.

Рогата худоба в Бачцї належить до угорської раси, що ви
значає ся довгими рогами і білою мастию. Особливо воли мають 
величезні, довгі роги, як руки дорослого чоловіка. Коли вони 
красно позагинані, то справді дуже красно виглядають. У коров 
меньші трохи роги, алеж все довші, як у наших волів. Крім 
рогатої худоби тримають Бачванські Русини ще коні, вівці'
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і свинї. Конї великого росту, сильні і незвичайно красні. Таких 
коний у нас не тримає жаден мужик, хоч і як був би богатий. 
Заможнїйіиі мають їх і по чотири парі; другі мають но дві, 
по одній. Хто має мало землі, той не тримає коний; лиш дуже 
рідко трапляє ся, що оден-другий годує конї і їздить ними 
по зарібках. Се й виплачує ся йому часто, а особливо в літі, 
коли треба много і возів і робітників. Сим відріжняють ся Бач- 
ванські Русини від наших; у нас не оден має два-три морїи 
зеилї і вже купує собі конї ; розуміє ся, що конї ті відповідні 
до його заможности: добрий хлопець як ймив би коня попід сили, 
то певно перевернув би... Овець тримають значне число, але всі 
вони лиш білі. Дуже много годують свиний і то ані не в по- 
рівнаню з Галичанами. Є такі іазди, що годують їх і по 100 
штук, головно кукурудзою; коли свинї вже товсті, тодї висила
ють їх просто желїзницею до більшого міета і продають. Заво
зять їх також до Відня. Але й самі Русини конеумують велике 
число свиний. Кожднй заможнїйший їазда їсть що дня мясо, 
а паприкована солонина є неминучою перекускою. Пересічно 
потрібує їазда три свинї на рік для свого ужитку, є і такі, що 
потрібують їх більше, є такі, що меньше, а є й такі, що зовсім 
мяса не їдять, як і в нас, про що ще дальше буде мова. Най
улюбленішою потравою Бачванськнх Русинів є паприїаш —  
покраяне на куски свиняче мясо, сильно напаприковане, що не 
звиклому до нього чоловікови аж рот розриває —  та солонина, 
особливо нрипікувана в огни на рожні так, що горячий товщ 
з неї спливає і капає на підставлений хлїб.

Бачванські Русини люблять в загалї добре жити; віджив- 
люють ся добре, а і від питя не відтягають ся. Піяків однакож 
в нашім значіню слова мало між ними надибає ея. Наслідком доброго 
житя можна там побачити дуже много людей, котрих обєм в двоє 
переходить обєм пересічного Галицького Русина. Що до заможності! 
поодиноких їаздів, то дат не маю —  там взагалі про всякі дати 
трудно —  але загально сказавши, стан материяльний Русинів 
представляє ся добре. їаздівст, що коштують 5000 до 15000 
можна в Бачцї найти много. Не рідко можна найти і таких їа
здів, котрих майно виносить 50000 до 80000 зл. Але як всюди 
так і там не може обійти ся без бідних людей. Стан матери
яльний останніх яредставлйвав ся ще ліпше перед чотирма 
роками, особливо в Кереетурі: там була величезна толока (йараш), 
на котрій кождий міг пасти, що хотів. Маючи насовиско міг 
і біднїйший чоловік, що жив в комірнім, тримати собі скорше
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корову,, коня або який дріб, бо в кождіи наеї мав де тото ви- 
пуетити. Перед чотирма роками розділено толоку між поодино
ких їаздів; при тім, хто мав хоть троха землі', діетав її ще 
й з толоки; хтож не мав нїчо, жив в комірнім, той і з толоки 
нїчо не дістав. Прийшло до того, що бідний не міг навіть курки 
тримати, бо не мала де вийти; зайде на чужу землю, власти
тель землї злапає і каже викупити її в себе. Через те прийшло 
страшно гірко жити бідним людям, особливо коли зважимо ще, 
що цілу зиму там нема майже жадного зарібку; -коли отже 
хто не має свого хлїба, а заробите-не має де, приходить ся 
з голоду загибати. По еїм зовеїм будуть зрозумілі дальші тексти, 
в котрих розказує ся про нужду між бідними людьми. Не можна 
замовчати ту і сього, як заможні ґазди використовують там за- 
рібнлків. Не говорю вже про се, що коли дають бідним у себе 
робити, то за дванайцятий сніп, а кукурудзу за четвертий шу- 
льок, але даючи їм у себе роботу, домагають ся ще й дарен- 
щини. Коли бідний хоче робити кукурудзу у заможного, мусить 
йому за „вигоду“ чотири дни безплатно робити і три золоті ще 
доплатити; коли хоче пшеницю косити, мусить знов зобовязати 
ся два дни за дармо їаздї робити. Наслідком такого використу- 
вання зарібників був сегорічний стрейк аїрарний в полудневій 
Угорщині. Головними його моторами були сербські і мадярські 
социялїсти. Вони перші вказали на внкористуванє зарібників 
і завізвалн їх до стрейку. Відголоси того стрейку появили ся 
також між Русинами, але лишень в Кереетурі і то ось з якої 
причини..

Мадярський уряд як много видає на годівлю шовківниць, 
так само підпомагає управу рижу. В околицях, що мають близько 
много води, подавав він великі обшари землї людям, обізнаним 
з управою рижу на те, щоби його управлювали. Через Керестур 
переходить канал Франц Йосифа, що лучить канал Франца з Ду- 
найом (в Новім Садї канал Франца лучить Тису з Дунайом). 
З нього дуже легко пускати воду реїулярно на поля засїяні ри- 
жом —  риж росте в водї —  а в потребі випускати її. Тож над 
ним лежить більше число ланів засїяних рижом. В Кереетурі 
і близько Керестура є три такі лани. Кождий лан потрібує 
від весни до осени, відколи посїє ся рнж, доки не збере 
ся, до 800 робітників денно. Всі бідні люди йшли отясе на 
рижове поле на роботу так з Керестура, як і з сусїдних сіл. 
Колижбо платню там дуже лиху давали, хоч робота коло рижу
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не дуже приємна, бо цілий день мусить чоловік як жаба хля
пати ся по водї і то без огляду, на те, яке повітрє на дворі. 
Робітники, чи то робітниці, бо коло рижу працюють майже 
виключно женщини, поучені социялїстами постановили зажадати 
підвисшеня платні, а в разі відмови почати стрейк. Як подумали, 
так зробили. Підвисшеня платні відмовлено їм, вони почали 
стрейк. Стрейк був би повів ся зовсім добре, коли би не те, 
що многі робітниці показали ся не солідарними і вийшли на 
роботу. Були то майже самі заможнїйші робітниці, що не маючи 
в дома пильної роботи, повиходили на лан робити, аби собі 
заробити гроший, та покупувати красне платя. Вони не робили 
на житя, тож їм виставала кожда платня, навіть мала; котріж 
мусїли робити і на платя, і на житя, тим очевидно було платні 
за мало. Робота отже хоть поволїйше, йшла дальше; робітниці 
мусїли вернути до роботи без підвисшеня платні, а лише те одно 
вимогли на властителю, що місто двонедільної виплати, почав їм 
виплачувати гроші що тижня. Щобиж стрейк більше не повторю
вав ся, заведено роботу гуртом на поли. Визначено, що за таку 
а таку часть землі з рижом заплатить ся тілько а тілько, коли 
буде оброблений, а робітниці, що будуть там робити, поділять 
ся зиском. Поділ такий був би добрий, коли би знов не штучки. 
Богатїйші зарібницї повибирали зараз у себе, що котра мала, 
яйця, масло, кури і удали ся з ними до наставників над робо
тою. Сі діставши хабаря приділили тим, що їх обдарували, такі 
части поля, коло котрих було меньше, а другим коло котрих 
було більше роботи. По сім вийшло так: богатші меньше робили, 
а дістали більшу платню, бо могли більше землі в рівнім часі 
обробити; бідні, що не поприносили хабарів, робили більше, 
а плату дістали меньшу. 1 знов остало ся но давному: економічно 
сіїльнїйші викорнстують економічно слабших і на дальше.

Друга проба стрейку відбула ся при громадськім домі. В Ке- 
рестурі будують новий громадський дім, де має містити ся кан- 
целярия, мешкати писар і т. д. Будову взяв на себе якийсь чужий 
майетер не Русин і спровадив з собою чужих робітників. Кере- 
стурцї візвали чужих, щоб зажадали підвисшеня платні, аби 
не робили їм конкуренциї працюючи за меньшу від них плату. 
Тоті не схотіли. Тоді Керестурцї змусили майстра відпустити 
чужих робітників, а прийняти їх і заплатити тілько, кілько вони 
бажали. Бути може, що сильний социялїстичний рух, який тепер 
проявив ся в полудневій Угорщині, положить конецъ визиску- 
ваню зарібників і штучкам, які при тім діють ся.
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Для ілюетрациї житя наших руських бідаків в Бачцї, 
наводжу ту оповіданя записані на місци з уст таких же заріб- 
ників; перше записане в Коцурі, всі' иньші в Керестурі.

1. Здирства над бідними.

У нас у Бач-Бодрбїу вармбдьі1) барз нас пріціскайу па- 
нбве. Мі худббні ль^дзе. хтбрі ныі маме вбльо жбмі, мі барс 
цбшко жіййме, а тбті богаті їаздбве, тім барз дббре у ньишкай- 
шіх2) рбкох; бо мі худббні мушіме у їаздох рббіц, мушіме бд 
ньіх брад кукуріду зо штвартбго і мушіме йім і одрабйац два 
трі дньі, до нам дальі з picy кбшіц з дванастбго і мушіме йім 
тлйчіц3) і повбжід до брадла4), Йист і такі, до вбжме худббні 
рббіц їаздбві о свбйім кбсту5); йист і такі, дб йіх їазда костіра6). 
Мі, до роббльі у рбку бзер7) бсем сто дзеведзбшат седмбго, нас 
їазда костірал, дбк сме у ньго роббльі. Кажді дзбнь сме малы 
пальйнкі8) вбльо раз дал нам і віна і дббре нас віплацел. Йист 
і такі найвбдей, дб ше судзбльі у солїабірбва9), дб йім ньйсде 
дад тбльо, йак пойиднальі10). Хтбрі худббні11) ма трбйо штвбро 
дзбді, тот сбіінь12) ньйма хльйба аньі до крач^на13) гбч бі 
рббел кйжді дзень. Йист, до нбйду на салаші14), рбк два кид 
уж віслюка, хльйба ньи майу. Прауда, хтбрі ньйма жем, аньі 
хіжу, аньі краль од ньбго ньи піта15) ньійаку плацу, льим ййдно 
пітайу: камбну драгу. Мбже буц то краль аньі ньи зна за то. 
Мі аньі ньи маме камбну драгу; ту от каждбго пітайу, же муші 
плйціц гоч йакі худббні. Мі ше уш тужбльі16) і поносовальі17) 
і гварбльісме, же ньи даме, а валалці18) пбшльу еїзеквбнта і ио- 
ббре бд нас затлаукі19) льйбо періну. Вбні ньи дзбайу гоч ху- 
дббна жбна плаче і наріка, йім то аньі ньи бріїа20), льим прі- 
дзе еїзбквент до хіжі з ййднім ешк^том21) і ййден кішбіроу22) і йй- 
ден польідай. Еїзбквент скрічі: Ббрце періну а кішбіроу муші 
брад, бб вон елуга, муші пана свойбго слухац. А жбна плаче, 
рукі ламе, же за дармо м '̂ші плацід; худобнбму ньи трбба ка
мбну драгу, бо кид ідзе на роббту, та ныі сце ісц по камбньу,

*) комітатї; а) нинїшиих; 3) молотити; *) стирти; 6) на овоїй їдї; 
йор. нїм. Kost.; 6) дає їсти; 7) тисяч; 8) горівки; 9) судії; 10) згодили 
ся; бідний; іг) сарака-бідака; ,3) рівдва; 14) в Галичині: на філь
варок; 15) домагає ся; 16) жалували; 17) скаржити; 18) радні; 19) по
душки; ао) жура; S1) радним; 92) присяжним.
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альи по жбмі, бб бі бочкбрі пбдрал. Кит прідзе ййшень, пбчньу 
брад пбпом, пбчньу брад дзійакбві, магістром1) і льудзе худббньі 
ньи ману бткаль2), да дану жіта3), кит самі жітнбго хльйба ньи 
ййдза аньі у льйде, кид рббйа. А у жімі ньйма до пбда, ньйма 
капості, ньйма аньі крбмпльі4). А дзбді то ньи знайу, жб то ньит. 
ІІлйчу і пітййу, а то барз брітко, кйд уж дзійак льйбо пан- 
бцец ньи еніядуйу5 6) худббному чловекбві. Ешчі йиет старі і ньи 
мбже зарббід сббе, а панбдед пбшльи еїзеквбнта, най ббре, до 
найдзе у ньго. Еізбквент за пеньйжі пбйдзе, альи до гутбрйа0) 
тбті худббні льудзе? Нлбвек на роботі, а жбна з дзбцмі дбма, 
ньйма йім хто збмльид, дй ше гб льим хльйба наййдза. А пан- 
бдед піта свбйо: кид ньй даш жіто, йа кукуріцу/ньй едем. Кит 
кукуріцу мі даш, дай мі два рас тбльо йак жіта, бо іншак ньи прі- 
мем. Вбльо льудзе лайу7), прекльінайу панбда, жббі то ньи му- 
шбло буд. І панбдед мбже відзіц і знад, же хто мбже йбму дац, 
льйбо ньи мбже. Ййст і такі вбльо парі, до Р^сін ужал рімо- 
катольічку і рімскі панбдед піта от евбйий полпарі, а р^скі 
піта дальи, жббі плацел, йак Р^сін иладі, кйд ма жбну pj'city. 
Ньй сце енгіїдбвац, тот члбвек, хтбрі ма катольічку, муші пла- 
дід, двох панбцох і двох дзійакох. Пітайу од ньбго далу плйцу 
і до шкблі. Бон кит порахуйи шіцко, до ма пладід, ньи гбдзен 
гоч дбраз умре. Кит ше ньп змілуйи ньіхто нат худббнім чло- 
вбком, так цбшко жід у нас же баржей ньймож. Вбльо льудзе 
йист, до мальі дадо, а тбраз ньи майу ньіч. Ешчі і тбраз, бд 
ньіх пітайу, ньп енґид^йу док льим на сббе ма остатньі свбйо 
шматі. Ньй дзбал бі, гбч бі му ужальі жбну і дзбді.

2. Піснг про поділ толоки.

а.
А кид у Куцуре йараш померзлі,
Смутно йіх дзіучатка дбраз зашпевалі.
Кид у Кирестуре йараш померайу,
Дбрае кбньі, краві, льудзе попредайу.
Ньи прауме мі, льудзе, ньи прауме салаші,
Бо нас кажда хмара уше дому отплаші. '
Цо йа мучньи орал і наскладай, екбшел і заграбал, 
А Ілійа прішол та зоз вітром забрал.
Дзе же ві, рекруті, шідкі ше »бір ай де,

*) учителям; 2) звідки; 8) ишеницї; 4) бараболі; 5) попускають ;
6) кажуть; 7) кяенуть; *) толоку.
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Та ві нам тіх панох гетка отпорайце.
Наберце реґрзт цеглі до рукавох,
Війце енджельірох1), бійне пбверх главох.
Уш пред нашу краву буду празні йашльа;
Ньи предаш ті, жено, ньіґда вецей масла.
Віжень штірі швіньі до пустей дольіні:
Ньи пайиш ше, жено, зоз дзецмі сланьіні2\
Кріча жені, кріча, барс су погньівані,
Же чом енжельіре йараш помералі.

б.
Ві худобні жені, чомсце так плакалі,
Кид нам енджельіре йараш помералі?
Ві худобні жені, ві мірні будзеце,
Гускі на наш йараш гоньіц ньи будзеце.
Худобні мацері горко заплакалі:
Штірі льйбо пейц худобні мацері дзіукі одаваме,
Дзе же мі вежньйме пірйа до періні ?
Ґаздіньа мудро гуторі:
£сіп свойий дзіукі пльйві до періні!
Ша вона ше вішпі, кит прідзе з надньіці3).
Худобні мацері, цо робіц будземе?
0здаль4) зо свойіма худобніма дзецмі од гладу помреме? 
Ньи дайу нам пушчіц краву до йарашу;
Нем сабат5) нам пушчіц да нам гускі пашу;
Гускі залогуйу6) худобнім мацером.
Кит худобна мац гускі ньи отплаці,
Прідзе йий еґзеквент, станьи йий ґу дзвером.

в.
Старі Палко7) і Ґарґайі 
Боні йараш помералі.
А тот Иулькаш старі, шіві,
З йарашом ше чом ньи змірі?
Планьчак Ферко, сушет Бочді,
До Зомбора8) у ййдно пошлі.
Пошлі воні до вармедьі9) :
ІІаньи, паньи, цо чекане,
Же нам йараш ньи мераце?
А тот йіх пан бістатуйи,
Ёзер стрібла віпітуйи.
Прішлі воні до Зомбора,

*) інжинїрів; 2) найулюбленїйша їда Бачванських Русинів — то со
лонина з хлібом припікана на огни, або і паприкована; 3) з подень-
щини; 4)хиба; 5) не можна; 6) заганяють; 7) Павло Віславський, ґазда;
8) Зомбор — голов. місто Бач Бодроґу; там е окружний суд; 9) управа
повітова.
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Пбшлі просто до бірова.
Біроу-ґазда! добре будзе?
Будзе йараш померані,
Ёзер стрібла зактевалі!
Біроу на то отповбда:
Бул ту учера солґабіроу,
Бітал ше, дзе же біроу.
Послал по пас кішбірова,
Будзе йараш наш бздаль Бог да.
То ґаздове нужду валі,
Йаґбі йараш цо найскбрей помералі.. 
Уш пріведлі енджельіра,
Да йім жем покласіра:
Та най терас худопшчіна1)
Зоз нас шпіва.

■ 3. Як стало тяжко жити бідним по роздглг толоки.

Трі штірі рбкі так ше у Кирест^рі стадо: було худббі2) досц, 
вецей ньи требало; а од киді йараш ґаздбве змералі, та худббу 
до н|жді до бріґі аж тбраз нагналі: Бо худббні члбвек най ньи 
тріма краву; худббней мацбрі дзбці за мльйко ньи знану; ху- 
дббна мац і бдед кит сцу удзбльіц свбйім дзбцом мбска або 
сланьіні, н^'ша ше остарац, йакбі цбшко даґдзе у ґазді одробблі. 
їазда отповбда нішно худобнбму: Пбшльі дзбці служіц аж до 
Варадіна, ньи м^шіш йіх раньіц3), та ці мбньша бріґа. Йист 
худббні льудзе, цо ше худббні волайу, по два дньі, по трі дньі 
дзбцом хльйба ньи майу; кит ше прітрафі задіжджбна хвільа4), 
ньи майу дзбці хльйба льим хтбре сббе на драже од ґаздбускіх 
дзбдох піта. Пбйдзе худобна-мац до ґазді ше мбдльіц: Дай де 
мі, дайце го льим дакус крбмпльі, най дзбці накармім, нрідзем 
вам одрббід. їаздіньа отповбда: ні дам, чі ньи дам, бо мі півіньі 
маме та і крбмпльі подаваме. Худобна-мац барс ше росплакала: 
а ві швіньом крбмпльі льим отрімуййце, а йа дзбшец льйбо вб- 
цей рбкі швіньу ньи заклала, краву ньи доййла, мбйа дзіука 
найстарша штернац рбчна у мбйий худббней, у жедльарскей5) 
хіжі, мльйко аньі ньи відзбла, аньі свбйо младе уста прі мньи 
ньи змаецбла. Прідземе з надньіці, та ше огльадаме, кукурічні 
хльйбік з вбду польіваме. Йак ше навечераме, та спац польі- 
гаме, бо ґазда наказал, да барз дбдньа на надньіцу понагльаме, *)

*) бідаки; 3) бідноті; 3) годувати; 4) слота; 5) комірницькін.
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од двох, от трох гбдзін худбба ставаме, до бсем, до дзбвец ве- 
чара робхме. Кит прхдзе віплацанка1) богаті дзіукі кріча: мі, 
паньи, а льйбо хшпаньи, мі вам за пол плаці тоньше рббіц прі- 
дзбме; а худббні дзіукі і зоз мацерамі назад дбму попріхбдза, бо 
богаті дзіукі на надньхцу хбдза, а худббні і жедльарскі (цо ньи 
майу свбйу ххжу) дзіукі дбма ньіч роботі ньи майу; там дзе 
шбдза йот кірхйу2), аньі фалатка3) жбмі ньи майу, жббі дацо еа- 
дзблі, а льйбо опльйлі. Цо же тбді ужхвац майу? Альи йім так 
трбба, льим кукурічнбго хльйба, бо го їазда ньи сан^йи4), аньі 
му ньіч ньйда. Йиет такі оцбве і '“такі мадбрі, муша хбдзіц ббеі 
і о твардей жхмі.

4. Подїл толоки і скривдженя бідних.

Бул Киреет^рскі йараш вблькі, рбетворені, дзе мбглі пасц 
трі бзрі статку рогатбго, а мбглі пасц до пейц сто або і вбцей 
кбньі. ІІ^шчал їазда, кбльо ецел, пушчал і худббні, кбльо мал, 
бо у худобнбго ше ньи находзбло вбцей, ййден пбдлі конь і ййдна 
мала крава; то худббнім ба-арз було дббре і лыгхко, бо доче- 
кала худббна мац зо свойхма дзбцмі краву вбчар з вбльку ра- 
дбецу. Пріньйсла йім крава мльйка, то ше йім льуббдо, бо ше 
дббре навечералі. Пбшол худббні бцец на ййраш но евбйого кб- 
ньа, прівбзол го дбму, ужал мех с кукурхцу або з йарцом5), 
пбшол до сувачу6) (мльіньхці), збмльил, прхшол дбму, одвбзол 
кбньа на йараш на пашу; жбна напбкла хльйба, а мльйка мйлі, 
відзбло ше йім же су барз богаті; льихчбйше б '̂ло дакус зарб- 
біц і купблі швіньу, дакус укармблі, малі пбкус і мбса. Дакус 
пеньйжі заробблі, цо отплацблі кірхйу; дакус пеньхїжі заробблі, 
к^пел бцец шіцкім дзбцом по дайакий жім^шньий шматкі7); ньи 
поносовала ше худбба, бо ше йім відзбло дббре. Йак ше йім 
тбрас стало пред двбма льйбо трбма рокамі? Кид богаті їазда 
завхдзел худобнбму чловбку, же вон ма свойбго кбньа, та сббе 
на-ньім змбльи і одньйше ше на кбчу зо свойхма дзбцмі на 
пбльо, та йи ньи уморбні; посклада свбйо стварі зос кбча, та зо 
жбну рббі, а дзбці кбньа пйшу на орсацкей8) драгі, або на йа- 
рашу. Почалі ше їаздбве схбдзіц до варбского дбму, дзень за 
дньом, дої ньи науладалі, да ше йараш помбра, бо і худбба, *)

*) виплата; 2) в комірнім; 3) кусника; 4) жалує; 5) ячменем; 
®) млина, де меле ся кіньми; 7) одежинї; 8) краевід.
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і вбні ше сходзёлі, да ше йараш ньи мёра, бо і наші дзёці 
сцу мёса і мльйка і нам трёба гускі, і нашім дзёцом треба пірйа 
до періні. Стадо ййден рок, стадо; ньи мбглі їаздбве цёрпіц, же 
худббні трімайу гускі і кбньі і краві. Зішді ше вёцей і вёцей 
раз, док ше тёльо напісалі, цо премёглі худёбу. Ходзёлі до Зом- 
ббра, ходзёлі до Кулі, прішол тот час, же їаздбве доеталі право, 
же мбжу йараш помёрац, та і ужац. Вібубновано у Кирестуре, 
же ше йараш змёра, кому ше ньи ль^бі най т^жі1) до наньства; 
а худббні члбвек ньи мбже до наньства т^жіц, кид ньіма ньіч, 
бо хтбрі ма свбйу хіжу, тбму кушчік йарашу оддзёльа, а хтбрі 
члбвек ньіма хіжу, а ма пецёро або седмёро а найвёцей і дзе- 
ведёро дзёді, тот ньи мбже уш тёраз ньіч, льим пбйдзе на 
валал та ше піта біровбві, льйбо панбві ноутарушбві2) : чі то 
паньи наіеце3) йараш змерайу? На то отповёда біроу, або пан 
ноутаруш: наісце померайу. Тот худббні члбвек плаче у варбскім 
дбму: та до же йа будзем тёраз рббід? Дзе же пушчім кбньа 
і краву і гускі? Ууйашце до хльіва, та будзёде карміц. На то 
отповёда худббні члбвек с плачом: Паньи і ві біроу їаздо! йа 
краву ууйажем до хльіва хто же йий да йисц, кид йа пбйдзем 
на свбйім худббнім коньікбві на пбльо, а мньи ньи шльиббдно 
кбньа пушчец ньіїдзе да паше? Пріуйажем і кбньа, та го відзім, 
же прі кбчу гладні стбйі, а льим му дам дайакий сламі та і вбді. 
Альи права дбма ньи мбже стад, бо йий ньи да ньіхто ньіч. 
Альи ішче крава будзе стад гладна, бо йй ууйазана, альи гу’скі 
ньи ууйажем, бо ньи-мош поуйазад; ньи запрем до хльіва, бо 
хльіу ньймам а їазда мі ньи да. На то отповедайу їаздбве цо 
су, йак ауп ф і4) : трімайце сёбе гускі на двбре. На то отповёда 
худббні члбвек, альи уж барс плаче: ньи мбжем на двбре гускі 
трімац, бо їазда ньи сце на двор гускі, кит пушчім на драгу, 
та пбйду на йараш, вежньйде йіх до залбгу. На то отповедайу 
їаздбве: А ті г^скі прёдай, бдлоас пеньйжі до кішёньі, будзеш 
мірні. Так худббні мушёлі потаманьіц (попрёдад) свбйо краві, 
свбйо гускі, бо ньи майу дзе пасд. А богаті їазда ма трі-штірі 
крйві, трафі ше, же і бсем, богата їаздіньа ма дзёшец, двадец 
гускі, трафі ше, же і пейдзёшат. Кит препатрі худбба, їаздові 
барз льйхко, а худбба дньйшка так стбйі йак волі у свбйіх 
йармох, кид найцёшше по блаце кого цагайу. Дньйшка худббні 
члбвек ньи шме пушчед кбньа аньі на орсацку драгу, а їазда 
штірйдед-пейдзёшат буці віжёньи, та йіх оптрім^йи прес цалу

’) скаржить; 2) писарови; 3) справді; 4) радні.
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йар по орсацкіх драгох. Цо ма тбрае худббні члбвек рббіц? 
Ньй да му їазда роббті, порббі еёбе і еам; м^ші худббні тбрае 
льим краднуц. Богаті майстор ма свбйо право, же худббні май- 
етор ньи мбже рббіц, дої ньи б^дзе от еббе хаеен плаціц. Ху
дббні музіканті ньи мбжу пбйец грац, пбрше муша од гушльох1) 
хаеен плаціц. Та тбрае худббна страна ньи мбже ньіїдзе ньіч; 
а іаздбве пойидналі енджельіра, прішол енджбльір, пбшол з двбма 
їаздамі, роепатрел йараш і покласірал, у хтбрім крайу льйпші, 
у хтбрім крайу подльййші. Бул відаті рбеказ з вароекого дбму, 
на хтброго їазду дбйдзе шор, чі двацец, а льйбо пейдзбшат їа- 
здбве, жббі вішлі вбнка, кбтрі тбго дньа йараш прійалі. На другі 
дзень заш 6fio так відано, кйльо булі одредзбні, жббі вішлі 
вбнка, жббі евой йараш от енджельіра прійалі. А йараш бул 
роздзельйні на два класі. Йак уш було готбве, кажді їазда евой 
йараш прійал; трафбло ше таке, же поййден їазда, цо бул мбже 
буц уладньййші, прійал обідва клаеі дббрі свойбго йараша; а було 
такі їазда, цо прійал обідва класі пбдлі; а тбті льудзе, цо льим 
самі хіжі майу і тбті пбкус йарашу досталі, альи то досц пбдлі, 
бо тбті уж баржей їу худббі пріпадайу. Пооралі їаздбве йараші, 
пошалі конбпу, посадзблі вінньіці і наохабйалі сббе за пашкоу2). 
Охабел сббе і тот худобньййші к^шчік йарашу за пашкоу. 
Щшчел їазда свбйо вблі і тбт му віпаслі. Хтбрі худобньййші, 
ньи мбже з ньішчім уладац. Тбрае худббі барз ньи право, бо 
вбльо такі йист оцбве і мацбрі, цо двох льйбо трох а і штірох 
катонацох3) царбві ховайу, альи йарйшу аньі тбльо йаї ййдна 
р^ка ньи майу. І так отповедайу: Чом же то, же нам ньи шльи- 
ббдно худббнім краву трімац і на їаздоу йараш на пашу пунічід, 
а шльиббдно нам, кит прідзе копачка4), або косітба, сіна царбві 
за катбну дац? На то отповедайу і вбцей їаздбве: Одмбньіц го 
трбба, та ньи будзе служіц. Хтбрі їазда у ладні, праві мблбу5), 
та йбго сін лбйдзе за катбну льим на-два мешаці. А хтбрі бцец 
худббні, ма двох сінох, йиднбго за другім, ішче ййден ньи прі
шол дбму, $ж др^гі пріййті. Тот пйатого або оембго октоббра 
рукуйи, а старші сін петнастого, або двацетбго прідзе дбму. Шіцко 
то їаздованьи тбго худобнбго бца; йаїбі му було тому худобнбму 
оцбві барс право, кид бі му льим тбльо йарашу удзельйлі, цббі 
с тіма евбйіма сінамі, або мбже буц дзіучата тот бцец ма ішче 
і трі дбма, та бі вон с тіма дзбцмі сббе еправел на тім малім 
йарашу дайаку хішку і пріоцравелбі сббе ййден малі двор, табі *)

*) скрипок; г) пасовиско; 3) вояків; 4) сапаня; 5) робить просьбу.
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сёбе там до тбго малбго двбра оправел ййдно мале мёсто, дацо 
бі сёбе там посадзел дайаку жельиньаву1) потрібну заййдно. 
І  пріоправел бі сёбе друге мёсто таке мале, а б^ло бі му барз 
вёлькѳ і міле. Там бі му булі запёрті йёго худббні трі-штірі 
гуекі, бо то йиет і худббна, а уш стара мац, табі тбті гуекі 
у тім малім двбре віховала, дзе там дакус жельинёго дайакей 
траві на драгі узберала, так бі йий б^ло тот свой дрббіск на 
тім свёйім малім дворе міло і льйхко опхбдзіц, йак і тот богаті 
їазда або їаздіньа свой ньичітані2) дрббіск або гуекі на евбйім 
вёлькім салашу або на евбйім вёлькім йарашу опходзуйи. Досц 
мала тбта ствар, а барз бі худббі була хаеновіта, жёбі ше так 
ньи трапёлі, бо уж і так худбба вігварйа: чом нас так барз 
вёльо худббніх Бох тріма, кпд ньи можёме мац за евбйо дзёці 
ньи льим краву або швіньу, альи ішче аньі гуску, цо йи так 
барс потрёбна каждей мацёрі, хтбра хбва їльа ль^цкіх сінох 
дзёці; бо ішче і так мёдзі худббу прітрафёно, же хбва бцец 
і мац трох, штірох сінох, та су пи'цкі царові слугбве; альи тот' 
худббні бцец і тбта худббна мац, цо ма штірі або пейц дзіукі, 
самі дзіукі, тбта мац найчашше укріудзёна, у шіцкім швёце сёбе 
тріма за найвёкшу н^жду, бо так с планом віпбве: Дббре тбму 
худобнбму оцбві і мацёрі, же ма саміх хлбпцох, та му йіх го’ 
льи’ дакус цар раньі, а мі такі худббні, штірі або пейц дзіукі 
віховаме, та ше тбті рахуй у, же су ільа льуцкіх льудзох. Та 
тёрас тбта худббна мац цо рббі од жальу, кид йий ньи шльи- 
ббдзі општіна3) да тріма гуску ? А їазда, дзе стбйі йот кірійу, 
та йий ньи шльиббдзі да тріма к^ру; цо тбта мац ófĘze  йисц? 
Кид бі то тёрае предвідзал йиден мілостіві і уладні пан, йаїбі 
мбгол у евбйий м^дрей і мілоетівей главі пороздумбвац, йак тбта 
худббна мац тбті пейц дзіукі ма віхбвац, пріобльичіц і прідац 
за льуцкіх сінох зо шматамі дайак. Дайак бо гоч ньи буду тот 
бцец і мац льим раз на дзень кус хльйба йисц, та шматкі тім 
дзіукам остарайу, альи пірйа гоч бі льим с курох ^назбёрац 
сцёла, то ньи мбже кид йий жадну трімац ньи дайу. Йиет такі 
старі, худббні оцбве і мацёрі, цо майу бльіско пёйдзешат рбкі; 
ньи дзбалі бі у евбйім вёлькім худбпетву, так йауно віповёдза, 
барем да нас позабівайу, йак малі бі нас так трапіц. Ньит цо 
йисц, ньит йаї зарббіц, а драга хіжа нот кірійу, а хіж уомац 
м^ші, бо ньи мбжі под гблім ньйбом през жіму опставац. Йиет 
такі худббні, кид йануар, уж ньічбго ньи майу, льим сёбе ибйдзе *)

*) огородовииу, ярпиу; 2) несчиелений; 3) громада.
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упітац тёльо слёні раз до тіжньа, цо еёбе упёче хльйба. Доец 
то худёбі, кид раз на тідзен огрёйи свёйо дзёді у хіжі, кит 
хльиба упёче. А за чіжмі або за папучі аньі най ньи д^ма, бо 
ньйма, аньі йіх ньи мбже мац, бо за то от шіцкёго хльиба то 
пёриіе м^ші буц. О йак цёшко на тім швёде худобнбму за таку 
цёшку робёту, кид льйдво ма хльйба за свёйо дзёді. Аньі то 
ньи опісани, аньі ньи мош опісац, йака худоба утёрхована1). 
Ішче дадо їу тёму зос краткій слёвом віпоносоване. Кит пре- 
патрі йиден лаекаві і барз мудрі пан, дёрас шідко мёжу преу- 
відзіц і пёзнад по тім слёву, кид б^дзе вітвердзёне, кит худёбні 
члёвек, бо ше і так трафі у худёбного чловёка, же ньивёста по 
родзёла, а йпй швёкра] о фрішке урёме порёдзіц ма; а кид ньи 
йи ньічого, льим е кукуріді хльйба, а дёшко заробёного, то ху
дббі йи поносованьи.

5. Відносини, між богатими і бідними.

Пёшла Кирестурска худоба до Сентомаша (там Серби і Ма- 
дьари) пітац на штварте кёпад2) кукуріцу, бо і до тёрас на 
штварте кукуріцу копалі. Ішче і од ланца худёбні члёвек їаздбві 
заплацід мушел трі форінті і на штварте му окёпал. Заелужёні 
то худёбного чловёка хльип; дої на-йар заплаці богатёму трі фо
рінті і копё-му кукуріцу перші-раз до тіжньа, а о сухім 
хльйбе. А др^гі рас кёпе за два тіжньі о сухім хльйбе. Пёйдзе 
жёна зоз дзёцмі по тей кукуріді, тоту жельйну кукуріцу, до 
напретарговалі3), та дзёді зберайу зо свёйу мадёру: йаі уж на- 
зберайу, а мац тёту кукуріцу худёбна. вёжньи на хрібет, ньйше 
їаздіньі їу салашу вістата4), уморёна, та сёбе так дума: одньйшем, 
гоч мі так дёшко, ёздаль мі іаздіньа да го льим серваткі, бу- 
дзёме мачац хльйба. Кид йий іаздіньа да, одньйше свёйім дзё- 
дом, йак слатко поййдза! А вёцей рас ше трафі, же йім їаздіньа 
за тёту кукуріцу аньі ньіч ньйда, льим отпёве: Вісіпце там на 
громаду! Тёді худёбна мац ідзе смутно, огльада ше на їаздіньу, 
чом мі ньіч ньйда? .їїьйхко їаздіньі, вёна ньйзна, йакі сме 
барз гладні; льихко їаздіні, ньйда нам серватку, бо ма вёльо 
швіньі. Тёрас тёго рёку худёбі к^шчік льихчёйше, же Сенто- 
мйскі сіційалісті такі рёсказ далі, же ньи шльибёдно, да худёба 
іаздёві од ланца трі форінті плаці і же ньи шльибёдно, да на *)

*) притиснена, бідна; 2) сапати; 3) намикали; *) змучена.
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штварте копу. Кид ныі вбльо с Кирестура до Сентомашу пойец 
мбжу, льим тот пойец може, цо ма дайакбго кбньа, та полбжі 
на-коч хльип і свбйо гандрі1), а сам і зоз дзбцмі іду кбло кбча 
пбшо. А то Сентбмаш от Кирестура доец дальйко. Ідзе бцец 
і-мац з дзбцмі цалі дзень кбло кбча пбшо, вбчер дбйду до Сен- 
томйшу, ішче ше рад^йу, же йім на трбце кбпац дайу, йньі йім 
ньи цбшко, же пбшо прішлі, та о сухім хльйбе трбцу чутку2) 
сббе зарабйайу. А тбті у Киресгрре ішче худобньййші, бо кбньа 
ньи майу, а вбльо дзбці майу, та ньи мбжу на хріпце хльйба 
бдньисц, бо бі требало, да на хрібет вбжньу тбті дрббні дзбці; 
а тім дрббнім дзбцом требало бі ужац і дайаку шматку; гоч му 
йака нужда тбму худобнбму, ньи мбже пойец до Сентомашу. 
Хбдзі по шіцкім Кирестуре од йиднбго богатого до другого бо- 
гатого: Дайце мі кбпац кукуріцу, бо мбйо дзбці уш хльйба ньи 
майу, бріїуййме3), ішче льим у  мбшац майу. Дзе же йуні, дзе 
же йулі, дої нам хльйба закошенбго дайу! їазда на то отповбда 
худобнбму: дам ці кбпац, альи зо штвартбго; альи мі м ^ш іш  
п р і е ц  за  д а р м о  ш т і р і  д н ь і  т р а в у  кбші ц .  А хзгдббні го 
мбдльі: ньи мбжеш їаздо за штірі дньі вам за дармв траву кб
шіц. Заплацце мі, мбдльім вас, го льим два дньі, бо мбйо дзбці 
пецбро або і еедмбро, уж льим ньйшка хльйба майу, та два дньі 
мбжем за дармо рббіц, а вбцей ньи мбжем, бо дзбці от гладу 
умерайу. А кит ше прітрафі, же ше тот бцец і мац тіх худбб- 
ніх дзбцох похорбйи, а їаздіньі свбйо двбрі позамікайу, да тбті 
худббні дзбці од їаздіньініх дзбцох хльйба ньи пітайу. Дбшка 
то у Кирестуре худобнбго закопана кукуріца! Альи на трбце 
аньі ньит, йак у Сентомашу, бо у Кирестуре їаздбве знайу, же 
тот худббні, цо ньйма ньіч, льим вбльо дзбці, м^ші гоч йак рб
біц, льим да му дзбці од гладу ньи поумірайу. А їаздіньі свбйо 
дзіукі так богато обльикййу: за двацец за пейц форінті ййдну 
хистку їаздбуский дзіукі на шійу дайу! за петнайц форінті сукньу, 
за дзбшец форінті фартух, за шесц форінті рбкльу4). Обльйче 
їаздбуека дзіука, а худббна ньи мбже так мац, гоч б^дзе дзень 
і ноц на надньіці рббіц, ньи мбже такі шматі мац. Тбта худббна 
дзіука дбраз ошмейана, же за то ньйма, же йи пбдла. Яьйхко 
їаздбускім дзіуком буц пообльикбні, же йім худббні на штварте 
кукуріцу окбпу, а худббні оцбве за дармо трйву покбша і шбно 
пограбайу, ішче і їаздбві на-коч пбкласц помагайу. Кит трбба 
пойец жіто кбшіц, пбйдзе худббні до ґазду, заш ше го піта: їбздо, *)

*) лахи; а) шульку; 3) бідуємо; 4) кабат.



32 ВОЛОДИМИР Г н а т ю й

чі да де мі жіта і <5у са кбшіц? Дам, отповёда ґазда, альи прі- 
дзеш за дармо два дньі звожбвац жіто і бвес до брадла і прі- 
дзеш їу машіні, док шіцко ньи потлйчім. Цо тёраз будзе тот 
худббні члбвек рббіц? Кид му ньи пбйдзе за дармо звожбвац 
жіто і бвес до брадла і кид му ньи пбйдзе трі льйбо штірі дньі 
їу машіні, ньида му жіто аньі бвес кбшіц. ІІрідзе тот худббні 
їу свбйий жёні, аж йи білі йак вапно, бо йи уетрашёні. Дзёці 
кріча, ньи мёжѳ ше аньі зо свбйу жёну у хіжі порадзіц, бо ше 
дзёці рад^йу, же уж бцец будзе жіто кбшіц, та б£ду мац хльйба. 
А бцец і мац од нужді аньі ньи знайу, йаї б^ду і цо буду. 
Кид ньи б^ду кбшіц, ньи майу ньіч; кид буду кбшіц, док го 
дайак цёшко о с^хіи хльйбе през мёеа, през мльйка покбші. Кит 
пбйдзе тёрае тот худббні їаздбві звожбвац жіто і бвее до брбдла, 
муші дзёцом огадац, жёбі малі дбма хльйба а і сёбе м^ші ужац 
свбйого хльйба, гоч їаздбві звожуйи за дармо, за то му їазда 
аньі хльйба ньй да. Тёраз звож}'йу од~ учае зрана; шёдньу фрі- 
штікбвац2), їазда шёдньи на евбйім салашу їу свойбму кбчу, штірі 
кбньі красні вблі два льйбо штірі кбло кбча стбйа; тот худббні 
члбвек да вблом ййсц і кбньом з їаздбвого шёна, пбйдзе їу 
свбйой жёні худббней їу брадлу, ййдза свбйого самбго кукуріч- 
ного хльйба; а їазда шёдзі нрі свбйом кбчу прі красніх кбньох, 
цо му крашньи льим на кбньі патріц. Розйаже тбрбу їазда льйбо 
їаздіньа, віньи красні хльиб жітні, білі, їу тбму фалат мбса льйбо 
сланьіні, та фріштік^йу; та йаї му мбже буц право, кид му тот 
худббні цёшко у тей вёлькей цеплбті дзвіга тбті цёшкі снбпі? 
А тот худббні і слабі їу тбму, бо ньіїда ньійакей дббрей вечёрі 
аньі полудзёнку ньи ужіва. Ньи зміл^йи ше їазда нат худббнім, 
жёбі го накармел, го льим тот дзень, дої му задармо рббі; 
тёрае тот худббні члбвек,' док му задармо звёзе і вітлачі, 
а тбго худобнбго чловёка дзёці праве поййдза тот хльии, 
цо закбшел дванасті кріш льйбо дванасті кбрец. Док їа
здбві вітлачі, ішче й мёхі до маїазіна понбші; дзёці хльии по- 
ййдлі, цо ма тёраз рббіц тот худббні члбвек, от тей косітбі до 
другбго рбку до косітбі? Льим з дньа на-дзень на надньіцу дзё
цом хльйба зарабйац. Альи худббні члбвек м^ші буц задовбльні, 
льим найбі бул здраві, гоч йи йакі слабі, за то дзёцом евбйім 
дайак оетара хльйба. А кит ше тот бцец і мац похорёйу, там 
пблна хіжа жальу, бо дзёці нарас аньі хльйба, аньі ньіч ньи майу. *)

*) постарати с я ; 2) снідати.
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6. Про стрейк.

Кит Киреетурска худбба ше дознала, же йиет тбті сіційа- 
лісті у Сентомапіу, у Вербасу і у Кулі, пбшлі даскйльо худббні 
хлбпі до Кулі, кит там бул тот пай, жёбі і вбні ше презналі, 
йака то етвар А кит прішлі е Кулі дбму, дбрае ше сходзовалі, 
дзе пётнайц, дзе двацец або і до пейдзёшат, та ше потпісовалі 
за еідійаліетіх і предалі тбті^папёрі йиднбму чловекбві, да одньйше 
до Кулі до еідійаліетіх. Йак тот члбвек бдньие до Кулі, тбті 
папёрі, а там ййден пан дбраз му так гутбрел: Ньи мушіде ньі- 
жей от форінта на надньіду пбйец. А худббні на то отповедалі: 
Альи кид нашо дзёці уж льим ньйшка майу хльйба. Ві так по- 
вёдце, кит ше зідзёде до громаді: Кид нам даде фбрінт надньіду, 
будзёме рббіц; кид нам ньи даде фбрінт надньіду, ньи будзёме 
рббід, альи пойдзёме до вас зоз мехамі, мушіде нам дад жіта 
льйбо кукуріді, а гоч, льим йарцу, бо мі нашо дзёці муіпіме 
раньіц. Трафёлоше і так, же бул такі їазда, до і так отповт 
худобнбму: Па нач ті маш тёльо дзёці? А худббні погньівано 
отпбве: Ті маш вёльо кбньі, вёльо вблі, вёльо буді і швіньі; йа 
мам вёльо дзёці, та буду за твбйо Іаздованьи царбві катонаці. 
І пбшлі тбті сідійалісті до Киреетурскбго вароекбго .двора, бо 
варбскі дом правёлі там етранскі майстор і етранскі надньічаре1). 
Тбті сідійалісті Кирестурскі пітайу ше тім странскім надньічаром —  
а то було у йунійу, прет косітбу: Цо ві льудзе маце надньіду 
у йунійу? Тбті етранскі надньічаре отповедайу: же шесд сек- 
сёрі2). Тбті Кирестурскі сідійалісті так йім гутбрйа: Оханце3) 
дбрае, ідде крашньи до свойбго валалу, або до свойбго дбму, 
а кид ньи, най вам плацу дороунайу на дзень фбрінт, тёді мб- 
жёце рббіц, бо і ві такі' худббні йак і мі; і вашо дзёці M^iria 
йисд хльйба, йак і нашо. На то прішол Кирестурскі біроу, піта 
ше тім КирестУрскім сідійалістім: Цо то, хлапді, цо правіде ко- 
медійу? На то отповёдлі худббні: Біроу-їаздо! дббра то комёдійа, 
кид ньи знаце, же нашо дзёці ньи майу хльйба. Пітайу ше ішче 
рас КирестУрскі еідійалісті, же чі подвішшайу тім странскім на
дньічаром надньіду? Отповедайу на то, чі біроу чі майетор, хто 
мал віплацац тіх надньічарох: Ньи подвішшаме, альи бУдце 
мірні4) ві хлапде, бо добіййце катонадох. На то отповёдлі ху
дббні сідійалісті: До нас ньи пріду катонаці, бо мі ньи маме 
аньі хльйба, аньі евбйу хіжу; кит пріду, до богатіх пріду, а нам

’) робітники; 2) шісток; s) покиньте; 4) спокійні, тихо.
Записки Наук. Тон. ім. ІНевиеика т. XXII. б
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ньи трбба катонацох, бо мі шідкі катонаці. І на то пбшол біроу 
од ньіх гбтка, ньи сцел вбцей ньіч мішад до тей роббті; а май- 
етор мушел отпушчец тіх странскіх надньічарох, бо йім ньи сцел 
до форінта надньіцу доплаціц. Ньи мох майстор през надньі
чарох рббіц, допблньил надньіцу фбрінт хлопові і дзбвец сек- 
сбрі жбні до жатві, а у жатві хлопбві фбрінт двацец а жбні на- 
плацед фбрінт. Пбшлі тбті еідійаліеті на рішкашу1), да і там 
одбшльу надньічарох; худббні надньічаре і надньічаркі поохаб- 
йалі, пбшлі дбму; а їаздбуекі богаті дзіукі пбшлі сто льйбо вбцей 
льйбо мбньий, повбдлі ішпанбві льйбо самбму панбві. же вбні 
б^ду за пейц сексбрі на дзень рббіц. Прійал йіх, робблі до по- 
ладньа. Увідзблі худббні, же іду на рішкашу, та і вбні муша 
пбйсц. Ішче йіх тот пан, або ішпан віганьбел; та тбті дзіукі 
або ньивбсті мбжу за тбту плацу рббіц, а ві ньи сцблі або ньи 
сцбце? 'Н а то отповбдлі шідкі худббні ціхо, альи погньівано: 
Мі, наньи, ньи можбме, бо мі на-хльип робіме і на кірійу, а тбті 
їаздбуекі дзіукі і ньивбсті, вбні рббйа сббе на красні шматі. 
На то ше зашмейалі тбті богаті дзіукі і ньивбсті: Мі за то ро
біме, бо сме урбдні2), бо ше нам сце рббіц. На то отповбдлі 
худббні: Кпд зме худббні, тазме і нбдлі. бо ньи можбме рббіц 
на шматі, льим на тбто робіме, до поййме. Ньйшка заробіме, 
йутро бі шме жбдлі, бльи о два тіжні віплацанка, та сббе на- 
хльив пожічіме; а дої нас пан о два тіжні віплаці, та права 
ураціме. Альп бі требало, да нас пан о тідзень віплацайу, бо 
ньи ецу їаздіньі на два тіжньі, да нам на-хльип пожічайу. Та 
тбраз майу тбльо польихчбньи, же о тідзень віплаца. Альи пан 
або ішпан на рішкаші так відумалі, да ше рббі й^тором; а тбті 
цо маркуйу, цо чбльац допатрайу, то йист йак надньічарох, вбні 
знайу, дзе йаке мбето, дзе вбцей роббті на гбльту3), а дзе мб
ньий роббті на гбльту. Тбрас тбті богатші одньйшу дарунок, бо 
майу ш чбго, одньйшу курчата, або масла, або красні ручньікі 
тім, цо знайу і мерк^йу, дзе йака роббта. Тбрас ше сіфійа богбті 
дзбшец або беем, вбясньу гольт й^тором4) за два'цец форінті, та 
го б^ду пльиц. Пбйду і худббні і вбні вбжньу за двацец фо
рінті гбльт, або і за двацец за шесц. Док прідзе соббта, пльййу 
і тбті худббні, пльййу і богаті. Кид допльййу, кит порах^йу 
тбті худббні, мац зо шеснацрбчну дзіуку, відзе йім надньіца по 
штірацец по пейц ірейцарі. Допльййу і богаті дзіукі або ньи-

') поле засіяне рижом; 2) пильні, охочі до роботи; 8) кусень поля, 
меньше-більше наш морґ; 4) гуртом.
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вбсті, одвбдзе йіх тот, цо за ньіма мерк^йи, бо дббел од ньіх 
дарунок, а пан мбже буц о то аньі ньи зна, же то за дарунок: 
Да йім пан пеньнжі, двацец форінті за-гольт, а кит ше подзбльа, 
■графі ше же майу фбрінт йидна, або фбрінт двацец їрейцйрі, 
а прітрафелб ше, цо трінацрбчна, а богата, та добіла с тей дьйу- 
тбрі фбрінт пейдзбшат їрейцарі нгі-дзень надньіцу. Чі то тбді 
право, кит худббні ньи одньишу дарунок та ньи майу аньі пол 
плаці на далі дзень, йак богаті, же дареній предавайу ? С тбго 
кит іду дбму у соббту од рішкаші аш по самі дом рбуно ше 
вадза, ййдні другіх ирездзівайу.

Під впливом сусїдних народів затратили Бачванеькі Руеини 
не лише богато своїх звичаїв, але і свою ношу. Мужчини уби
рають ся тепер як Нїмцї або Мадяри, лишень в дрібницях за
ховані ріжницї. Коротка сорочка, що не входить в штани —  
тепер виходить і вона з моди, а загально розповсюднюе ся со
рочка довша, що входить в штани —  і широчезні штани, що 
відріжнюють мешканців полудня від північних, звані „надраїі“, 
округлий чорний капелюх, на ногах папучі —  наші патинки —  
се щоденний, літний стрій нашого поселенця. На сьвято натя
гає він „бочкбрі“, чоботи з довгими холявами, споднї і „капут“ 
(кабат), сурдут і такий же чорний капелюх. На споднях і ка- 
батї шнурки і паси повикручувані на мадярський спосіб. В зимі 
натягають на себе ще довгі, без рукавів кожухи —  в роді ро- 
тунди наших дам —  звані „бундою“ і білі, довгі сїраки звані 
„чугою“. Давнїйша шапка виходить з уживаня, натомість дуже 
модний єсть в зимі на шиї шаль. Повний одяг мужчини з най
ліпшої материї (сорочка, штани, кабат, капелюх, чоботи, бунда 
і гуня) коштує 4 0 —50 зл. Додати треба, що мужчини стрижуть 
волосе на коротко, голять ся —  деякі голять і вуси на шваб
ський спосіб —  а велика їх більшість любить" курити люльки 
йа середно-довгих цибухах.

Жіночий одяг не в порівняне йде з мужееьким. Шовк пе
реважує в нїм. Складає ся з сорочки, також короткої, „гальки“ 1), 
що зве ся „подолок“, спідниці, що зве ся „сукня“, запаски, що 
зве ся „ш^рец“, або „фартух“, кафтана (капут), хусточки на 
голову (у жінки) і хустки більшої на плечі. На ногах носять 
женщини панчохи і згадувані папучі або також „ціпелі“ , чере

1) Нижня спідниця.
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вики. Спідниць носять на собі: дївчата 10— 15, молодиці 5— 8, 
баби одну або дві. Дівчина в такім числі спідниць потрібуе, 
коли йде, тілько місця, що наших три; при тім виглядає як 
пава — така широка. Накрохмалені спідниці шумять так, що 
вже на кільканайцять кроків звістують надближенє властительки. 
Довжина спідниць не доходить два, півтретя дециметра до землі, 
в наслідок чого видно у дівчини часть ноги з панчохою і чере
виком. Сорочка вишивана і прикрашена маленькими їузичками; 
рукави звичайно не доходять до ліктів; на сьвято вбирають со
рочки трошки інакше зроблені, як на будний день; вони звуть 
ся „опльичка“. На шиї носять пацьорки. Тому що майже кожда 
часть одягу жіночого є шовкова або бодай на пів шовкова, то 
ціни його суть дуже високі. І так: сукня доходить в ціні до 
15 зл.; запаска до 10 зл .; кафтан до 6 зл .; хустка на плечі до 
25 зл.; хустка на голову, мала, до б зл. Одяг молодої женщини 
виносить до 70 зл. Дївчата носять по одній косі, що зве ся 
„варїоч“ ; жони звивають косу на заді голови в клубочок, що 
зве ся „контя“. Що вдарює в очи у тамошних женщин на пер
ший погляд, то мальоване лиць. Молодиці малюють ся рідше, 
лиш „кокетки“ на нашу моду, дївчата-ж всі. Мальоване се дуже 
неприємно вражує і доводить до того, що молодиця, котра має 
24 роки, має таку твар, по котрій можна-б її числити понад 
трийцять років. Мальоване відбував ся в той спосіб: Дівчина 
наперед білить ся, якоюсь масою, що зве ся „сіріджік“. На сесе 
накладає червоне „фарбідло“, а відтак пудрує ся. Дуже часто 
місце дорогого пудру заступає так зване „більідло“. Ціла тота 
тайна процедура дівоча викликує по собі такі наслідки, що 
у кождої дівчини цілком чорні зуби. Се робило, принайменьше на 
минї, незвичайно немиле вражінє, а навіть якесь обридженє. 
Бачванські руеькі леїінї мають однакож зовсім відмінний їуст 
від мене, бо з білозубою дівчиною не оженив би ся жаден, при
найменьше в Керестурі, так їм по серцю чорні зуби! Про ма
льоване суть згадки навіть в тамошних піснях; пр.

Шугайу, шугайу, твойа мац шальйна,
Бо вона гварела, же иа ньи червена.
Й а  сом н ьи  ч е р в е н а ,  бо ше н ь и  м а л ь у й и ш,
Аньі йа ше за йий сіна ньи готуйим.

Бачванські Русини женють ся незвичайно скоро. Дівчина, 
коли має 14— 15 літ вже віддає ся. Вправдї і в нас суть такі 
випадки, але се лиш „випадки“, там же се реїула, а випадком
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лиш остає ся дівчина довше невіддана. Наслідком вчасного замужа 
є те, що між Русинами нз трафляе ся покриток, та в другої 
сторони се виливає незвичайно зле на красу женщини, в котрих 
лице, дуже скоро бабковатїє. У Коцурі оповідали менї, що там 
за і 5 літ не було випадку покритя дївчини. Колиж по тім часі* 
оден трафив ся, то се видало ся таке незвичайне, що про до
тичну дівчину зараз зложили сьпіванку:

У Купуре хіжа вібільйна,
У тей хіжі посцель вісцельйна;
На носцельГ барпаста1) дзівочка,
Прі иосцельі дзецко і кольіска.
То кольіска з йадловбго древа,
T oto дзецко воно оца ньйма.
Ма воно, ма свою мадер уласну,
Ноші варїоч иьіжей свого пасу.
А чбм'сце йий варґоч ньи роспльйтлі?
А чом сце йий контьу2) ньи справелі?
Во то дзіука чесна, ньи поштена,
Ганьба будзе, же йи тераз жена.
Кйт сом ішол с Кулі зоз арешту,
Стретнул сом там Ільу3) ирі тім брешку.
Кйт сом орал на волох под овес,
Ішла Ільа до Кулі на понос.
Новім шбром панове ходзелі,
Жебі Ільу до ІІольіукі сцелі.
Прет ІІейтера на ускей ульічкі,
Предавала Ільа за бі.іі нантльічкі4).
То нантльічкі льим сексер кошталі,
Йак це Ільчо за мало скламалі —
............................пред Йугаса,
Лапалі Ільчу пьіжей долу паса.

Сіп му Ілько5), а оцец Польтуко.
А пред Бруядзі червені йагоді,
Ш вед Ільчо, хто ґу тебе ходзі ?
Ходзел Йоуґин6), альи уж ньи хбдзі.
А Брундзаньа7) рукі заламала 
С кім йий Ільча конкі8) вішедала.

Мужчини, властиво хлопці, женять ся, скоро скінчуть 18 
літ. Хлопець такий, що не мав часу розглянути ся хоть трохи 
по сьвітї, нридивити ся, що то житє, які воно вимоги ставить

х) чорноброва, бронетка; 2) волося звинене так як у замужних 
жінок; 3) імя; 4) стяжки; 5) парубок, що звів дівку ; 6) Евген; 7) мати 
дівки; 8) у фірточці.
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до чолбвіка, має нараз станути господарем, вести у всьому лад, 
видавати прикази і таке пньиіе! Се правдива іронія оудьби. Не 
дивниця отже, що такий „муж“ мусить спускати ся ві всім на 
батька, навіть в виборі жони для себе; буває що нераз нізнїйше 
гірко жалує такого кроку, але відробити його не можна. Незви
чайно характеристична під тим взглядом єсть слідуюча пісня, 
яку сьпіває собі ново спечений муж:

Ужа.т сом себе дзіуче по оцовей страпі 
Ньи за то сом йу брал, же ма велькі тая1),
Льим сом йу за то брал, же о ц е ц  д з е к у  мал.
Кид йу вечар пріведлі, красна йако ангел,
А. кид рано станьи, брітка йако дьавол. 
f  ноці — йак так, а во дньи наопак.
Йндно око біле2), на друге ньи відзі:
Льим ше теді ганьбім, кид мам цудзі льудзі.
Чкода Боже, чкода та і тото древо,
Цо на мойий свадзбі учера погорело.

В наслідок вчасної женитьби між Бачванськоми Русинами 
не можна побачити парубка такого, що в нас під тим словом 
розуміє ся. Коли я в Коцурі прийшов до коршмн подивити ся 
як там танцюють, увидїв цілу громаду хлопців, котрим ані сліду 
з відзнаки змужнїлоети, вусів, не було. Всі вони танцювали 
з дівчатами. Між хлопцями були від 1 4 - 1 8  літ, між дївчатими 
від 12— 15. Здивований питаю ся: Дзе же су леїіньі? Та то 
лейньі! відповідають мені. Аж тоді переконав ся я, які то 
„леіінї“.

Одна ще характеристична річ звертає на себе увагу: Коли 
дівчина починає вже „дївочити ся“, починає до своїх давнїйших 
товаришів говорити „ви“, хоть перед тим говорила „ти“. Се знак, 
що вона вж е х о ч е  в і д д а в а т и  ся. Се „виканє“ позіетає від
так до смерти. Жінка до свойого мужа не еьміє інакше загово
рити, як через „ви“. Найбільша образа, найбільша зневага для 
мужа се та, коли йому жінка екаже „ти“. Тому то се й рідко 
лучає ся, лише в великім гніві або сварці. Коли я робив декому 
уваги на сю тему, заявлював, що жінка чоловікови повинна та
кож „ти“ казати, як він її, мені відповідали: Тбто ньи мбже 
буц; муж йи старші, йак пісмо швбте піше, йак ше ирішага 
у цбркві. Жбна муші слухац мужа; кидбі гварела йому ті, ньи *)

*) Theil, часть, посаг; 2) сліпе.
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сцёла бі і сл^хац. Жони еї слова потверджували також. Вони 
зрештою зжили ся з виканєм так, що хто тоту иривичку хотївби 
викоріняти, мусів би формальні борби сточувати з бабами.

Передвчасна женитьба має ще одну свою хибу. Кождий 
мужчина, як відомо, мусить ставити ся до асентерунку і по ві- 
добраню служити при войску. Коли-ж оженить ся „лбїінь“ в 18 
році житя, а відтак відберуть його до войска, то нераз бувало, 
що він лишав жінку і двоє, троє дїтий, а сам йшов на три роки. 
Такі жінки, котрих мужі служать при войску, зовуть ся „като- 
начкі“, як в Росиї салдатки або московки. Много з них визна
чує ся „вільним“ житєм, що полишило свій слід в піснях. От 
зразки таких пісень:

а .

Ужал сом дзіуче, цо ма шеснац рочкі,
А мньи ужалі пот царскі коньічкі.
К а т о н а д і  ші р і  ш в е т 1) в а н д р у й у ,
А н ь и в е с т і  м л а д і  з а  н ь і м а б а н у й у.
Ньи бавуйде ві ньивесті младі,
Бо мі уш пойдземе на огньаней ладьі2),
А з огньаней ладьі, та такой до ІІешту.
Будземе мі, міла, еґзецір провадзіц,
Пошльнм ці пеньйжі, прідзеш ме опатріц.
Кит сом ше преходзел с Пешту до Будзіна:
Насіп мі, качмарко, червеного віна.
Червене вінечко по погару скаче,
А мойа мільйнька за мну барс плаче.

б.

На йарашу травіда, будзеш міла ґдовіда,
Льйтай себе по шльибодае, йак голу біда.
Голубіді льитайу, кажда свойу пар майу,
А йа будзем смутна ґдова, бо ті, міді, ньи дома.
К ид на д а м ш у 3) ш е д а л і ,  к а т о н а ч к і 4) п л а к а л і ;
Кид зоз дамші схадзалі, та йім шабльі давалі:
Н а ц е  х л о н ц е  ш а б л ь і ч к і ,  то вам б у д у  ж е н ь ї ч к і .  
Б у д з е ц е  й і х  в і Г л а н ц о в а д ,  з а  т р і  р о к і  о б о ч к о в а д 5). 
Лішем пісмо мілей свойий:
Міла мойа женьічка, уж мньи мільша шабльічка,
Бо йу мушім ґланціровац,

О в широкий сьвіт; в Бачв. диялєктї майже завсїгди пропускає ся
приіменник „ва ; 2) поїдимо на корабли; 3) корабель, нїм. Dampfschiff:
4) жони вояків; 5) обціловувати.
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Т е б е ,  мі ла ,  б у д у  д р у г і  о б о ч к о в а ц ,  
А йа будзем зос царску шабльу 
Коло бочка почерковац.
Пойдзем, міла, скоро дому,
Льим док прійдзе трі дньі швёта:
Сцекньим у ноці, кит капітан урлап ньв да.

в.

Прід ті мньи мільйека на вечар опатріц,
Бо йа де уж мушім рано зохабіц;
Бо мньи уж одвежу рано до їраду,
Такой будзем шедац на огньану ладьу.
А з огньаней лады, такой до коча:
Х т о  м о й у  м і л ь й н к у  на  в е ч а р  п о б о ч к а ?  
П о б о ч к а л  бі й а  йу,  а л ь и  мі ньи  д а й  у,
Бо мойу главічку рано острігайу.
Ніш ті мньи, мільйяка, піш ті мньи пісмо,
Оздаль бі мі дайак* на пошті прішло.
Й а  д і  п і с а ц б у д з е м ,  там д і  ч і т а ц  буду ,
Аш ц і  т в о й о  с і л з і  на  жем п а д а ц  бу ду .
Ш вед ті мньи міла, йак ті ше там уладаш,
Чі у роскошу, чі у велькім жальу:
Б о  мнь и  у тім к р а й у  с і л з і  з а л ь і в а й у !
Бо  ті  дома ,  мі ла ,  та  п о й д з е ш ,  д з е  сцені ,
Кй’бі й а  бул  дома,  в е р а  бі ш н ь и  шме ла .

Замітний також нахил, у молодого поколїня, до як най- 
меньшого плодженя дїтий. Я відвиджував в руських оселях по 
кільканайцять родин. Звичайно, де я прийшов, находив у моло
дих родин по одному, або по двоє дїтий, хоть від їх вінчаня 
пройшло по кілька лїт. Я зрозумів, що вони мусять щось робити 
і почав допитувати ся за тим. З початку не хотїли давати менї 
відповіди, пізнїйше сказали так: На цо нам вёльо дзёці, кид 
ньи маме вёльо жёмі. Цо йім даме? На питане, щож роблять? 
відповіли: Хто ёре, а ньи шёйи, тёму ше ньи родзі.

В політичнім житю не відграють Бачванські Русини майже 
жадної ролї задля своєї малочисленности. Що вони однакож по
літичним житем інтересують ся, за се крім того сьвідоцтва, що 
вони залюбки читають політичні їазети, сьвідчать також піснї, 
зложені з нагоди виборів до сойму Пештенського. Вибори угорські 
біля галицьких мають широку славу і то не лиш задля насильств, 
які тоді* дїють ся, але також задля перекупств, які там ведуть 
ся на велику скалю. Мене запевнювали поважні особи, що 
такий Пульський, про котрого буде мова в пісни, мусів 30.000 зл.
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видати, нїм став послом! За оден голос дають нераз і по 50 зл .! 
Наш галицький Русин мабуть жаден не годен би стати послом, 
коли-б приняв угорське горожанство, бо не зміг би сипнути так 
золотом.

Подам тепер потири пісні, в яких мова про вибори послів:

а.

Ой Русіно1), Русіно, ньи таргай ше на двойно,
Бо нам у ййднак треба стад, на Войньїча воутірад. 
Тота мала громада,
Та до вона звітьажі,
Же Войньїча ньи жада?
І Швабі нас вішмейу,
Льим док за нас учуйу,
Же йидінство ньи маме,
Альи себе Шаула-Паула гльидаме.
Думаде, же паноцед 
Йак ваш пастір і одед?
Свойо дзеді спреведзіУ 2),
І на подлу, кріву драгу уведзе.
За то гайде3) до громаді,
Крашньи, мірно през4) зваді:
Трі сто гарла най кріча:
Жівійо па жівійо на Войньїча5) !

б.

У Вербаше6) на ульїці, 
Стойа крашньи катонаці. 
Ййдні стойа, другі грайу, 
Трёді Пульского стауйану: 
Ельййн а Иульскі Аґош7) ! 
У Вербаше на ульіді,

Стойі Гаджі8) на стольіді.
А льудзе ше пріправелі, 
Стольіцу з ньім віурацелі.
А Пульского віславелі: 
Ельййн9) а Пульскі Аґош! 
Стойі Гаджі смутні, ньивеселі,

2) тут називають себе виразно Русинами; 2) оциганить, виведе
в поле; 3) тож нуже; 4) без; 5) опозицийний кандидат, Серб родом;
жівійо — най жиє; 6) Вербас — село; в ньому живуть також Русини
(як висше); 7) Пульський — син звістного, мадярського політичного діяча
і ученого, Франда ІІульського, приятеля Кошутового, що помер минулого
року; він належить до партиї ліберальної (урядової) і послує до тепер;
8) Гаджі — родом Грек, богатий доктор, кандидат опозидийної партиї,
поставлений проти ГІульського, перепав, видавши на вибори дуже багато 
гроший ; 9) най жиє.

Записки Наук. Той. ім» Шевченка т. XXII. 6
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Же столицу под ньім віурацелі. 
Шедла Гаджі свого коньа, 
ГІойдзе дораз до Зомбора.
Стойі Гаджі у Зомборе:
Цо же будзе тераз зо мньи? 
Вельо езрі потрошелі*

А Гаджійа відрільилі!
Вербасці ше прістроййлі, 
Та Пульского поставелі. 
Пульскі стойі па правіці, 
Ньи бріґа му за худобу, 
Цо йім будзе на надныці,

в.

Шйдземе мі до табора, 
До табора, до такого, 
П,о ма коньа шедланого.

Пульскі, Пульскі, шедлай коньа. Льудзе, льудзе, добре будзе, 
Во зш чардаш ешкут2) будзе. 
У Вербаше прі двох церквох,

Йак воньі ше позберальі,
Будзе давац йисц, під на досд. 
Шсце пісмо аж до Пешту,

На коньічкі пошедальі, 
На конычкі пошедальі,

Же Войньіча льудзе ньн сцу. 
Пісце пісмо і до дара,

Та до Тлёйті1) поставальі: Же льудзе ньйсду Кармана3).

г.

Тота мала громада,
Да льивіда преулада,
Та Лелбаха1) вібралі.
Лелбах ньй сцел ґу правіді,
Льим пріставал ґу льивіді,
Бо сановал худопшчіну,
Кит ирішла з надньіді.
Ві, худобо, ньи прістаньце,
Поспреводзід ше ньи дайце.
Бо уж ва-псох колкі2) маде,
А на право пріставаце.
Кид будзеце рок або два на право, 
Будзеце мац самі колкі на шійі поуйазапо.

До нньших народів Бачванські Русини прихильні; що най
більше, то з Сербів, званих там Рацами, люблять собі деколи по
кепкувати. Значно більше люблять насьмівати ся з Циганів, 
тому про них кружить велике число анекдотів. Та той насьміх 
є майже все невинний, а служить лишень для введеня Русина 
в добрий гумор. За те на Жидів дивлять ся Русини Бачван
ські —  як і в нас — згірдливо, а коли говорють про них, то не 
без злоби.

*) Glied; сільський судя; 3) кандидат на посла, як і Войнїч; 
тут мова про те, щоби иовалити його кандидатуру; 4) посол; 5) гальстух.
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Прикладом упорядкована відносин национальних між мішаним 
населенєм, може послужити Коцура. Найбільше число живе там 
Русинів —  тілько що Німців і Мадярів разом —  по тім Нім
ців, вкінци Мадярів. Всі вони спільно заложили собі читальню 
і касино. В тій читальни містять ся книжки мадярські, німецькі 
і руські. Останніх, звістно, дуже мало, бо й де їх мали там 
взяти при таких відносинах, які тепер істнують! Так само що 
до часописий. Між руськими (якими то руськими!) є : Листокъ, 
Наука (уніварська) і Православная Буковина. Всі члени касина 
платять однакож вкладки, а ніколи не приходить між ними до 
суперечки на тему: Ми не читаємо тих а тих часописий, тож 
викинути їх; ми за них не будемо платити! Веї собою 
вдоволені. На предсїдателя касина вибирають по черзі одного 
з кождої нациї; за умову вибраному кладуть лишень знане всіх 
трех мов. Пасом відступають вправдї від тої умови, але діє ся 
то за згодою всіх членів.

Подібно уладжена громадська господарка. Кожда нация 
має радних відповідно до свого числа. Війта (бірова) вибирають 
по черзі кожда нация свого. Раз є війтом Русин, раз Німець, 
раз Мадяр. Томуж що Русинів є там тілько, що Німців і Ма
дярів разом, то Русин війт урядує шіс.ть л іт , а Німець і Ма
дяр кождий по тр и  роки.  Коли-б так ще і руська мова була 
управнена в письмі —  розуміє ся лиш в тім селі, де живуть 
Русини —  то не можна би собі нічого більше бажати. В прак
тиці, в житю, відграває руська мова в Коцурі ролю інтернацио- 
нальної мови. Веї Німці і Мадярі! розуміють там по руськи. За 
те звичайно Німці не розуміють по мадярськи (розуміє ся, ви
їмки суть также), а Мадяри по нїмецьки. Коли отже зійде ся 
Німець або Мадяр з Русином, не говорють инакше як по руськи. 
Що більше: Німець з Мадяром коли хочуть порозуміти ся, а не 
знають посполу своїх мов, порозумівають ся по руськи. При тім 
мушу зазначити, що Мадяри так красно говорять ио руськи, що 
ніхто по бесіді не пізнав би, чи се Мадяр, чи Руеин. Німця 
натомість вже легко пізнати, особливо при вимові звуків б і д і т, 
тай иньших, що у нього не мають великої ріжницї.

З того видно ясно, що Бачванським Русинам було би дуже 
легко мати також с вою в л а с н у  школу ,  як мають її Німці, 
Мадяри і Серби. Вони і мають її, але лишень de nomine, 
de facto вона мадярська. Так, було би легко, але до того 
треба, щоби інтелїїенция була руська, а не мадярська. На жаль 
до тепер руськість тота була у неї „темна вода в облацїх*. По
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сім, думаю, буде зовсім зрозуміле, чому я настаю на те, щоби 
ми виховали інтелїїенцию Угорським Русинам: бо вона аж тоді 
чула би себе руською і робила би в користь Русинів, а не в ко
ристь иньших наций.

Скажу тепер дещо про народну т в о р ч і с т ь .  Бачванські 
Русини знають дуже багато прозових оповідань,. між якими велике 
число займають казки, леїбнди, новелі і анекдоти. Особливо 
в Коцурі найшов я таких оповідачів і так багато, як ніде інде, 
хоть вже доси в неоднім селі був і записував. Томуж і немалий 
був минї жаль, коли я по м і с я ч н і м  побуті мусів вже з того 
села відходити, не маючи змоги довше затримувати ся, і може 
на все запропастив не одну перлину народньої творчоети не 
записавши її.

Під напливом пісень сусїдних наций руські виходять що раз 
більше з ужитя. Всі молоді сьпівають тепер найбільше сербські 
п існ і; руських, особливо давнїйших, знають лиш дуже мало. 
Я записав їх коло півчварта сотки; з них буде найліпше видно, 
що вони що раз більше забувають ся. Одні без початку, другі без 
кінця, иньші вирвані з середини з якоїсь пісні. Дуже мало є ці
лих. Мова їх е знов доказом, чи вони витвору тамошнього, чи 
прибрані звідки. В многих піснях нерівноети, ба навіть значні 
прогалини. Одначе замітна там і тепер пісенна творчість. Я поми
наю подані мною вже повисше пісні; наведу натомість ряд дру
гих, що по своїй раповатости відразу вказують на недавнє утво
рене. З часом вони вигладять ся і будуть більше інтересні. Най
більше пісень творять в Керестурі і майже всі наводжені мною 
звідти походять. Цікаве те особливо, що всьо незвичайнїйше 
в селі мусить зараз бути уложене в пісню. Так приміром, я при
їжджу до Керестура. Сиджу тиждень, два, три —  сходжу ся 
з людьми, всі цікаві, що я роблю, чого хочу, за чим їжджу. 
Я розказую. За якийсь час одна моя оповідачка, коли я прийшов 
до неї, сьпівае мені пісню (очевидно не дуже вдатну) зложену 
на мене. Відки її знаєте? питаю. Дівки на улици1) сьпівали. 
Хто її зложив ? Не знаю. Тим способом всі важнїйші особи в селі 
осьпівані в піснях. Я подаю їх тут, замічуючи, що то не всі, 
навіть мною записані, а що говорити ще про незаписані.

J) В Галичині виходять вже з уживана вечірні сьпіви дівчат по 
улицях; в Бачцї вони в повній силі. Скоро зайде сонце, починають ся 
сьпіви і тревають довго в ніч. Задля красних мельодий прислухував ся 
я їм все дуже радо.
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а) Пісня, зложена про мене.

Тот иан з Гальідійі, вон ноуті*1) спісуйи, 
Доґ ноуті, та ноуті, а вец пріаоветкі*). 
Кид му ньишка пріповеда,
А вон ше йий п іта: Чі ві вельо знаде ? 
Льим себе думайце, до найведе знаде! 
Йула байберова3) вона льим сто знала, 
Вона льим сто4) знала, утсад  му дала. 
Йула байберова шче надумала,
Да шті'рі, льйбо пейд упісац му дала. 
Ньіна5) Йапканы'на6) вона так думала, 
Же вона будзе знад, го льим і за мешац, 
А вона так знала: ййдно до поладньа.
А ведка гварела: Паньи, йа ньи годна.
А андьа7) Ількова8) вона так ше стройі, 
Жо вона панові ноуті погутбрі.
Йай паньи, йай паньи, до же ві думаде, 
Же ві тельо вельо ноуті спісуййде?
Чі з нас шміх робіце, чі ві нас хвальіде, 
Жесде тельо вельо ноуті напісалі?

б) Пісня про учителя, що заклав хор.
Кирестурскі пан учітель, вола ше Каменда, 
То учітель добрі, медзі льудзмі чесні,
Добре учі дзеді тоті до найвекші.
Ньи бійи, ньи ганьбі, льим йіх научуйи, 
Хторе раз ньи пойдзе, дораз го шгрофуйи. 
ІІан Каменда то учітель слауні 
Кид бі ше сдел женьіц,
Мал бі рускі дзіукі штірі-пейд богаті! 
Учітель Каменда! ві то барс схібелі,
Жесде Джуджарову дзіуку ужац ньи сделі; 
А одед бі йий дал, дораз ферталь9) жемі! 
Моглі пан Каменца ужац і зо салашу, 
Дудашову дзіуку, то шче богатшу.
Пан Каменда сделі вібрад ііпче крашшу! 
Пан Каменда, учітельу добрі,
Да ньи ві сам сделі,
Табі гармонійу10) ньи препровадзелі.

г) пісні; 2) казки; 3) Юля Молнар, оповідачка; байберова —
голярева; 4) сто пісень; 5) молодша жінка так кличе старшу; 6) Мария
Янкань; 7) андьа — те саме що нїна; так кличуть старших жінок мо
лодші члени родини; часом значить те слово тілько, що наше невістка;
8) Ганя Рамач, оповідачка; 9) ферталь землі коштує тепер в Бачдї 5000 зл .;
10) гармонійа — хор, який заложив сей учитель на спілку з дяком. .
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Наш пан дзі'йак нові учел хлогіі та і жені, 
Пан Каменца ше подиьалі подучовац дзеці. 
Вічіталі себе осемнац дзіучата,
Оддзельйлі себе двацец і двох хлапцох, 
Барс попрібералі гармонійу з гласом.
Кид уладіка1) нрішол, барс ше му льубело, 
Же у Кирестуре такі глупі льудзе,
Тераз научелі, гармонійа будзе.

в) Пісня про бійку двох учителів.

Цо ше стало у Кирестуре нове,
Бо ше побілі маґістрове.
До карчмі, до Вільч/йа2), там ше посходзелі, 
ІІрі стольи шедзелі, а так ше вадвелі.
Учітель пан У...... та і К..... Шандор
Так ше повадзелі, цо ше аш иобілі.
лжал пан У...... погар,
Руцел К..... і просто аж до главі,
Iló ньім креу чурела, аш по Його тварі. 
Знайу льудзі, знайу, же ше учітельі білі,
То пбвесц ньи знайу, же чі ше судзелі,
Чі ше дайак добре самі намірелі.
ІІошол наш пап У...... сам до Варадіна3),
А К..... Шандора охабела жена.
Ноййднал кочіша4), так за жену бежал:
Кйд бім йу здогоньил, та бім йу зарезал.

г) Пісня про потаруша (писаря).

Кпрестурскі пан нотаруш добре шор провадзі, 
Кид ґу ньому пойдзе ньи поучені члбвек,
Бон го добре порадзі.
За тоту ствар льудзе бі го барз льубелі,
Альи праві вароскі дом, та го льудзе омержелі, 
Бо дванац форінті на хіжу, на ферталь жемі. 
Вецей плаціц наруцелі.
Наш нотаруш Кирестурскі слауні,
Позаайу го і у Кулі, цо найвекші ироукаторе5).

єпископ з Крпжевця, Юлїян Дрогобецький; 2) імя коршмаря;
3) в Керестурі називають Варадином місто Новий Сад; пішло то звідти,
що по другім боцї Дуная просто Нового Саду стоїть твердиня Петро- 
Варадин; видно, що вона вбила ся більше в память людий, як саме 
місто Новий Сад; Петро-Варадин не належить вже до Бачки, але до
Сриму; 4) візника; 5) адвокати.
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д) Пісня про лікаря.

Кирестурскі пан доктор добрі чловек,
Добре льудзі порадзі,
Кид го иьи волайу ґу хорому,
Та ше з льудзмі новадзі1) :
Иакі вісде льудзе, ві інше ньи знаде,
Кид вам дахто хорі, до Кудурі бегаде!* 2)
А льудзе ше вігварйайу,
Хторі йак найльйпші знайу.
Ийдні отповедза:
Мі пан дохтор, мі ньіїдзе ньи булі.
Другі отповедза:
Пан дохтор, ві ше ньи гньівайце,
Бо ві от хорого за свойо льікі вельо зактеваце.

е) Пісня про дяка.

А тот III... скоркар3) дзійацтво ньи достал,
Давал олдомаші4 5), же зна шпівац крашші;
Ш... заґоййні6), льубі льудкі жені,
Свойу бабу мержі, же му йак пес шмёрдзі.
Тота його баба, шмердзі му йак жаба,
Бера вон йу ньй сде, та ходзі, дзе сам сде.
А от Коріт...6) забрал ПІ... банкі,
Вішколовал дзеді, за то бабу мерзі.
Гайде, Ш.. ні, гайде, знані ті, йак ше райбе7)
Кит ді баба шмердзі, райбай сам на дзеді.
Ньи дзба ЇЇІ...Ш, ньи дзба, гоч будзе уше райбац: 
Ужал богату бабу, ньи будзе ше старац.

ж) Пісня про пароха.

Тот наш парох старі, вон барс справедливі, 
Вон започал льудзом, йак бі швета оптрімовад. 
Настал ауґуст, кит тлачітба,
Прішло швето Преображенши.
Гварі Л.... машіністім:
Йутро мойо вітлачіне.
Преображенійи слауне швето!

*) посварить; 2) в Коцурі жив старий вже лїкар, більше досьвід-
чений, тож йому більше вірють, як молодому керестурському, тому й ча-
стїйше ходять до нього за порадою; особливо люблять його за те, що
він записує самі дешеві ліки, понайбільше домашні; 3) швець; 4) могоричі;
5) товстий ; так звалась дякова жона, нїм віддала с я ; 7) пере; кажуть,
що як дяк посварить ся з жоною, тоді сам ш>ре, бо вона не хоче,
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Іду до церкві льудзе обльичені1):
Кирестурскі парох ідзе дому од машіні с польа, 
Ші'цко от праху окурёні!
Льудзе ше з нього натмевайу:
Подзме і мі до польа дацо робіц,
Кид наш парох благородні,
Може і шме на машіні жіто тлачіц.

з) Пісня про капеляна.

Дзіуче, дзіуче, цо ту робіт, 
Коло фарі2) ше преходзіш? 
Ходзім, чекам капланечка,
Бо йа його фрайиречка.
Бо йа його фрайиречка,
Цо воп бочка мойо льічка.

і) Пісня про побите учителя.

Конопе, конопе, зелене конопе,
Вер то наші дзвері ньіхто ньи заклопе.
Аньі ньи ваклопе, аньі ньи завода,
Аньі ше ньи піта, чі йи Йулка дома.
Дома сом, дома сом, дома ме гльидайце,
Льим ті паші дзвері сціха отвірайце.
Сціха сом отверал, сціха сом заверал,
Прі мойий мільйнкей ^злапац ме мушелі.
Шандора магістра3) прі Йулішкі білі.
Ньи за то го білі, пре коньі, пре волі,
Льйм го за то білі: з Йульку на посцельі.

Крім сих досить рапавих пісень мають Бачванські Русини 
ще й иньші, між котрими подибують ся правдиві поетичні перли. 
Наводити тут їх всїх не можу, відкладаючи се до окремого, 
більше специяльного видавництва. За те подам кілька пісень, 
що вкажуть, як наші поселенці радять собі, коли хотятъ сьпівати, 
а питомі пісенні мотиви не надають ся до даної хвилї; тодї 
запозичають вони потрібні піснї, звідки лиш можуть: з Бого- 
гласника, від Галицьких або Північно-угорських Русинів, від 
Словаків, Сербів, Поляків, Румунів і Мадярів. Тому що я не
обізнаний з румунською та мадярською народною поезиєю, не

х) убрані; 2) попівство, попівський дім; 3) Александра — учителя.
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можу вказати на прототипи Бачванських руських пісень, що 
зайшли з тих мов, з других наводжу по одному прикладу, за- 
значуючи, що мова пісень ще не перероблена зовсім на диялект 
поселенців.

а) Церковна пісня.

Хрістійане по усем світьі пойте весело, 
Вознесла сьа дьіва сйата вйньі на нёбо. 
Вознесла сьа зо славойу, еьіла на свой трон, 
Од него же невірних свойіх не іжёнет вон.
Ох Маріио, матко божа, сушчайа у небі,
До возданой благодати од оца тебі.
Удьілй нам місто у небі прі тройньі твойий,. 
Гді дарствуйиш зо сіном свойім.
Радуйте сьа таіже вірні, місто ожидайит вас, 
Койа жадна сйла зёмпа не возмет од вас. 
Льубне ґдові і шіроті возльубіт Бог нас, 
Роставі нас на правіцу, йак прійде той час.

б) Галицька пісня.

Под дубінойу, под зеленойу,
Сідьіл голупка з голубінойу.
Сіділі во парі, цьіловалі сьа,
З білімі крідламі обівалі сьа.
Надішол стрілец, застрільіл голупка: 
Голупка застрільіл, голубіцу улапел. 
Сіпал водіцу, давал пшеніцу:
Голупка ньй йи, аньі ньи пійи.
Ой ти голупку, чом ньи йпш, ньи пійиш, 
Льим под дубінойу плакаті ідеш?
Йак йа знам йісті, йак йа внам піті,
Такі світ красні, йа не мам с кім жіті.
У мойім дворе сто пар голубі,
Та себе віберай, хторі ці ше льубі.
Уж йа ходьіла, уж йа гльидала 
Ньіма такйго, йак мой мілёго.
Бо мой міленькі, цернобрінёнькі,
0чка чарнёнькі, крідёлка шівёнькі.
Іц ті голупку, іц ті по польу,
Та себе віберай свой верну пару.
Буду льітаті, буду ходіті,
Ііокльа йа буду на світу жіті.

Заппскп Наук. тов. ім. Шевчепка, т. XXII,
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в) Марамороська пісня.

Над гору вісбку голубі льитайу:
Рбкі мбйо младі, йак ше мі меньайу!
Стбйі верба коло воді, до йа йу садзела,
Ньит ту того і ньи будзе, кого йа льубела.
Бо кого йа льубім, тот мі за пльицамі,
А кого ньи льубім, тот мі пред очамі.
Льитал орел коло мбрьйа, та станул мньи вблад: 
Чі мньи будзе мбйа міла ешчі рас спомінад. 
Спомінай мѳ мбйа міла, го льим раз на дзень,
Йа де будзем спомінад кажді дзень.

г) Словацька пїсня.
Около Іванкі вода чече,
Цб же тебе мілі жена рече?
А добі мі рекла? Ньи ббйім ше. 
Зродзелі ше таркі за горамі, 
Пойдземе мі на ньіх з легіньамі; 
Вбньі буду таргад,
Мі будземе ламад 
О конарамі.
ІІошол бі йа до вас кажді вечар, 
Пред вашіма двермі велькі мочар. 
Ііблож міла дручкі,
ІІбйдзем помальучкі,
Кажді вечар.
ІІбшол бі йа до вас, кид бі йа сдел. 
Штал бі йа од вас, до бі йа сдел : 
Тбто дзіуче шварне,
Цо ма очка чарні, 
їбто  бі йа сдел.

д) Сербська пісня.

Роділа мі вішеніца віше од рода,
Пбд ньу седі млад Господар, млада їоспбйа. 
А пред ньіма чаша віна і оґледало1)
Нийпду се, напійу се. оґледайу се.
А над ньіма шара птіда шаре крілбма, 
Чуйим Като, чуиим злато, шта птіца велі. 
Птіда велі і жумбері, да йа се женім,
Да йа узмем ббльу млату, неґо гата сі ті :
А па душо, а йа злато, йа ті ньи бранім. 
Ййдно дерво край Дунайа, дру"ге край мбрйа: 
Док се бні дерва зіду, бнда сом твбйа.

')  зеркало.
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в) Польська пісня.
Ті пойдзеш гру по я 1), а йа дольіном,
Ті преквітньиш ружом, а йа лелійом.
Кид мі помрете, ховай; пас дайце.
На нашо кріжі влаті льітері,
Златі льітері, жоуті нумёрі 
Вібіц нам дайце.
Хто тамад будзе ісц, будзе ше пітад,
Хто тім гробе льйжі? Ружа преквіта.
Би льйжі там, льйжі, вельіка льубосц,
Вельіка льубосц і шіцка шіросц,
Шіцка прійазносц.

Бачванські Русини відріжняють два роди пісень: „швбцкі“ 
і „сйаті“. Між дослідними відріжнюють ще ніснї „крачуньскі“, 
себто колядки. Всі „сьвяті“, побожні пісні походять від нас, 
а попереписувані з Богогласників. Рукописів з побожними пі
снями, з описом страстий Христових, з божим листом —  кру
жить між Русинами, особливож в Коцурі дуже багато. Там нахо
дять ся навіть такі люди, що в зимі не роблять нїчо друге, 
лиш переписують. Я був у двох таких переписувачів і оглядав 
переписаний псалтир (з пояснюванями), євангелія і др. Письмо 
їх так хорошо представляє ся, що не можна собі красшого ба
жати; та чи виплатить ся шкіра за виправу? Оден є такий чо
ловік, що переписує на замовлена: я видів зладжену ним на 
замовлене книгу зо страстями і піснями. Переписував її ділу 
зиму і взяв 15 зл. за свій труд. Як видно, не дуже доро
жить ся.

Весїля у Бачванських Русинів, а властиво весільні обряди, 
хилять ся щораз більше до загину. У Керестурі ще заховані 
деякі обряди, хоч не багато; ціле весїля треває там оден 
день. У Коцурі натомість і тілько не треває, а кінчить ся зви
чайно в касинї —  на взір швабський — вечерою і танцями. 
Тому й правдиво весільних пісень удало ся мені записати звідти 
лиш кілька; зрештою сьпівають по вбсїлях всякі пісні, які прий
дуть кому на думку, розуміє ся „швбцкі“ . За кілька літ не буде 
певно і того.

Бачванеькі Русини дуже побожні. Многі зміж них їздили 
до Риму; деякі їздили аж до Єрусалиму... Суть між ними і нро- 
сьвічені люди і інтелїїентні. Та є і такі темні —  а особливо 
старі баби —  яких рідко де подибати. Коли я приїхав до Ко- *)

*) горою.
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цури і почав записувати казки, рознесло ся зараз по селі, що 
я записую „ціїанства“ і за то ще плачу. Рознесло ся надто, що 
я не хочу нічого писати, що е в книжках, лиш таке, що люди 
знають самі від себе, що одні другим передають. Старі баби 
зараз почали пояснювати, що то „ньи дббре“. Та я нічого про 
те не знав. Аж пішов я з коцуреьким сотрудником о. Вадаським 
до одної баби, котрої син мав знати много казок. Я лишив ся 
на улици, а о. В. пішов звідати ся, чи є парубок вдома. Його 
як раз не було, а була його баба. Каже вона: Я не позволила 
би йому йти говорити. Та чому? питає о. В: Бо то нечисте. Та 
чому нечисте? Чому він не хоче нічого „сьвятого“ записувати, 
ані того що в книжках, лиш самі „ціїанства?*. Щоби ви мені 
що казали, то я не повірю, бо я знаю, що то Антихрист ходить, 
та людий на зле наводить. Небавки буде конедь сьвіта...

Приходжу на другий день до стрия о. В. По часі входить 
якась баба. Питаю її, чи не знає яких давних пісень. „О чом 
бі йа ньи знала! відповідає. Знам, альи вам ньи пбвем, жёбісце 
мньи і сто форінті на дзень плацёльі. Та чом? питаю. Бо то 
„ньичісте“. І  починає говорити, що вже знає, що я Антихрист. 
Нїчо не поміг навіть такий арїумент, що якби я був Антихрист, 
то не ходив би вкупі з католицьким сьвященником, котрий певно 
мене пізнав би. „Ві можёце шідкіх епрёвесц“, відповіла баба. 
-Себто: я можу й католицького сьвященника отуманити.

Іду знов улицею, стоїть громадка людий, мужчини і жен- 
щини. Вони вже чули про мене, тож мене перші зачіпили на 
розмову. Я почав говорити. Надходить знов баба; слухає трохи, 
а потім зовсім на серийо просить мене, щоби я перехрестив 
ся. Кажу: Ньи зрббім тбто. Чом? питає баба. Бо ві думаце, же 
йа Анціхріст; мбже то і прауда, йа прежёгналбі ше і муіпел 
бім дбраз скапац; а йутро Паланчаньі1) ма мі ёшчі пріповёдац; 
йа за дньйшка ньи заплацел йбму, йакбім скапал, хтббі му за- 
плацел? А вон худббні члбвек, цйлі дзень премарньил бі за 
ньіч... Присутні в сьміх, а баба на те лиш головою покивала, 
тай пішла.

Таких історийок нритрафлювало ся мені більше в часі ван- 
дрівок. Мене уважали за шпійона московського (в Марамороши) 
і водили навіть до політичного уряду, де ненатурально зараз 
виказав, хто я. Уважали мене, особливо Жиди, за аїента торго
вельного і допитували ся, чи я не продаю машин, хмелю і т. и.

') оповідач.
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Уважали мене за Жида і нераз, коли я переходив через село, 
питали: А ти Жиду, з ^тки? Уважали мене за попа —  я ходив 
тоді в довгім кожусі —  і питали: Ви глядаете фари? Уважали 
мене за Угорського Русина що вертає з Америки (в Земплинї) 
і питали ся: Ви гамерицькі? Коли я собі зажартував і казав, 
що „гамерицький“ баби допитували ся зараз, чи я не був разом 
з їх чоловіками?1) На многнх місцях уважали мене за еміїра- 
цийного аїента і приходили до мене купувати карти на „дам- 
шіфи“. (То було в часі еміїрациі до Бразилії). На многих мі
сцях (Уні, Замплин) уважали мене за Рудольфа. Коли-б на мі
сця моїм був якийсь дурисьвіт, бувби мав нераз нагоду добре 
„обловити ся“, особливо, де мене за Рудольфа мали, або коли 
приходили карти на дамшіфи купувати. Але що більше: я хоть 
вияснював, що я не еміїрацийний аїент (а навіть відраджував 
від еміїрациї до Бразилії), що я не Рудольф, селяне не вірили, 
а говорили, що вони добре знають, хто я ; вони знають однакож, 
що я не можу перед ким будь виявити, хто я. Навіть в Кере- 
стурі уважали мене за Рудольфа і то знов баби. Раз сиджу в одній 
хатї і пишу піснї, що одна молода женщина говорила. Аж ту 
приходить її стара мама. Сїдає коло вікна і нічого не мовить, 
лиш все пильно позирає то на мене, то на образ на стїнї, на 
котрім була змальована цісарська родина. Потім каже до своєї 
доньки: Ей, що говориш такі дурницї панови; ти ліпше розпо- 
відж, як то в нас бідаки жиють, щоби пан знав; може би він 
що на те порадив. Я кажу, що я не годен нїчо порадити тій 
біді, бо се не від мене залежить і т. д. Баба не дала переко
нати ся. Вкінци відходить; за нею виходить донька, як то є 
в звичаю і у нас. Каже її мама: „Ти не знаєш хто то? Я тобі 
скажу: То Рудольф. Я добре придпвила ся йому, він зовсім по
дібний до того, що на образі“. (Я тоді мав коротко притяту 
бороду). Так отже я був вже не одним, та ніколи не думав ви- 
аванзувати, на.самого Антихриста, як в Коцурі!

Що Бачванські Русини справді просьвічені —  поминувши 
старі баби —  се видно з того, що вони мають свої каси по
зичкові, каси на випадок смерти (у Бачинцях в Сримі), мають 
по селах лікарів і учені акушерки, до котрих в разі потреби

3 Земшшну йде дуже много Русинів до Північної Америки 
на роботу; вони лишають жінку, дїти вдома і йдуть самі; як що заро - 
блять., ио трох, чотирох роках, вертають назад.
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удають ся, а не так, як в горах, де йдуть на випадок слабое ги 
до ворожбитів, намість до лікарів. Се показує ся і з того, що 
вони мають і питають радо книжки —  понайбільше сербські або 
церковні. Многі з них тримають часописи і то навіть по кілька; 
часописи ті звичайно сербські або словацькі, бо про руські нема 
що говорити, а „псездо-руські“ не варта нічого, на що мені' 
самі селяне —  по тамошньому нарасти або паври —  жалували 
ся. З того показує ся найліпше, як потрібна часопись народна 
для Угорських Русинів. Така часопись мусїла би займати ся по
літикою і то в першій лінії угорською, а в другій взагалі сла- 
вянською. Тоді могла би числити на більші симпатиї народа. 
До веденя такої часописи найшов би ся навіть редактор, Угор
ський Русин, що видавав би її в Пештї, але йому треба би було 
запевнити удержанє і то не на рік, бо він станувши раз редак
тором руської часописи, не міг би більше надїяти ся по евен
туальнім її упадку на яке місце в Угорщині', котре дають Ма- 
дяри. Оплатило би ся компетентним людям над тим подумати.

Не можу тут замовчати про оден факт вельми характери
стичний, а то як Бачванські Русини задивлюють ся на русько- 
польську політику. Угорські Русини не мали ніколи нічого спіль
ного з Подяками, а тим меньше Бачванські. Здавало би ся, 
що вони до Поляків повинні бути прихильними як до в с і х  
и н ь ш и х  с л о в я н с ь к и х  н а р о д і в .  Тимчасом діє ся зовсім 
инакше: Бачванські Русини ненавидять Поляків так, як жаден 
другий нарід, навіть несловянський. На доказ того наведу от що. 
Кілька літ належало поважне число Бачванських Русинів (з Кере- 
стура, Коцури, Вербасу) до товариства Просьвіти. Нараз пере
стали всі бути членами. Канцелярия Просьвіти удавала ся до 
них кілька разів писемно за поясненями, але не дістала відпо
віді!; внеилала книжки, але книжки її звертано. .

Я дізнавши ся про се, постановив тепер розвідати ся, що 
то таке стало ся. На мої питаня відповіли бувші члени таке: 
Ми переконали ся, що Просьвіта хилить ся до Поляків —  то 
було 1893 року —  тому не хотіли бути її членами! А як вони 
переконали ся? Одна мадярська часопись помістила допись яко
гось угорського сьвященника, москвофіла, де були пописані несо- 
творені річп про Галицьких Русинів, а між иньшим і про Просьвіту, 
що вона бере річно 100.000 субвенциї від правительства за те, 
щоби ополячила Русинів і т. д. Ту статю передрукували і иньші 
їазети; Бачванські Русини читали те і тим способом „переко
нали ся“ про ополячуване Русинів Просьвітою.
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Про диялєкт, яким говорють Бачванські Русини, не буду 
тут говорити подавши чимале число текстів на нїм записа
них. Замічу однакож, що деякі інтелїїентні Русини підносили 
зовсім поважно гадку, що для них треба би писати на їх дия- 
лєктї, писаня-ж тоті читали би не лиш вони, але й Русини го- 
рішних, західних комітатів, що говорють подібно як вони, та 
числять до 200.000. Правда, чому-б не розвивати ся дия- 
лєктови. Але хто мав би ним писати? До тепер не було ані 
однбго руського лїтерата, щоби знав той диялєкт. Припустім, 
що їх нараз появить ся десять і вони стануть писати. Та якаж 
є надїя, що і по них будуть наелїдники? Яка є надія, що 
вони зможуть вижити з самого писаня, коли Русини в пів
нічних комітатах і бідні І не дуже люблять читати? Наша літе
ратурна мова не кладе зрештою таких трудностий Русинам, що 
говорють сим диялєктом, щоби її аж не розуміли. Коли можуть 
читати словацькі і сербські їазети та книжки і розуміти їх, 
чому не могли би зрозуміти і наших руських? А читаючи їх, 
научили би ся не одного, тай зближили би ся більше до нас, 
чим тепер.

Скажу ще кілька слів про Назореїв, Нововірцїв або, як їх 
в Бачцї прозивають, Буїерів1).

Секта Назореїв не давна, бо основана доперва в нашому 
етолїтю. Її оснував Самійло Генрик Фрелїх, що жив від 1803 р. 
до 1857 р. З Німеччини і Швайцариї розширила ся вона по 
Европі, а особливо по Угорщині і Сербії. Під впливом Мадярів 
і Сербів дістала ся також між руських кольонистів, хоть не вко
рінила ся в них сильно. Вона споріднена найбільше з подібними *)

*) Хто хотів би докладиїйше поінформувати ся про сю цікаву секту, 
того відсилаю до отсїх праць Biographie von Job. Jakob Wirz, Ein 
Zeugniss der Nazarenergemeinde von der Entwickelung des Reiches 
Gottes auf Erden. Barmen, 1862. — Ewald Dresbach, Die protestan
tischen Sekten der Gegenwart im Lichte der heiligen Schrift, Barmen, 
1888. — Zeugnisse und Eröffnungen des Geistes durch Joh. Jakob 
Wirz, heilige Urkunde der Nazarenergemeinde, Barmen, 1863— 1864. — 
Ein A bschnitt aus S. H. Fröhlichs Lebensgeschichte, Chicago, 1880. — 
Schwetschke und Sohn: Die Secte der Nazarener in Ungarn. Deutsch 
von G. Schwalm, Braunschweig, 1890. — П. Димич, О назаренима, 
Бел. Кикинда, 1881. — О Назаренима. При^атѳльско писмо Душаяа Пе
тровича, пароха Надальског. (Српски Сион, 1892, ч. 32—34. — Наза- 
ренство, ньегова исторщ'а и суштпиа. Наиисао Владимир Дияитрщевич. 
У Новой Саду 1894 і богато цныиих.
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собі сектами: пієтистичною, гернгутсько-пієтистичною, баптист
ською, анабаптистською, менонїтською і українською штундою.

Підставою віри назорейської секти є саме сьвяте письмо 
і то головно Новий Завіт. Цілу церковну традицию і всьо, що 
основане на традициї, вони відкидають. Не признають про те 
тайн, з виїмкою хресту і причастя. Сьвященників не називають 
инакше, як фарисеями, книжниками, грішними наймитами, чорто
вими трубами. Дуже часто люблять цитувати про них слова 
з євангелия Марка: Стережіть ся книжників, що ходять в довгій 
одежі по улицях, та вимагають, щоби їм кланяти ся. Або кажуть: 
Пастир церкви повинен душу свою положити за повірене стадо, 
а не панувати над ним, як то чинять ваші попи.

Хрещеня дїтий не признають Назореї. Вони хрестять тілько 
дорослих. Хрест відбуває ся ночию або в ріці, або в озері. 
Особа, що хоче хрестити ся, і що має хрестити, розбирає ся 
цілковито і входить в воду до пояса. Хто хрестить, виголошує 
три рази „хрестить ся і т. д .“ і занурює хрещеного по кождому 
разї під воду. Пасто сьпіває ся в часі того якісь піснї.

Причащають ся хлїбом і вином, але не признають в ньому 
жадних змін: хлїб остає ся хлїбом, вино вином.

Тайна подружа є у них лиш обрядом, формальностю. По- 
друже відбуває ся у них дуже цікаво. Задля браку місця не 
наводжу однакож його опису.

Назореї учать, що кожда особа повинна старати ся про своє 
сиасеня, а не шукати помочи в других. З тоїж причини не ві- 
рють, щоби наші сьвяті могли подавати яку будь поміч людьом 
на земли, а люди живі людьом померлим. Тому дальше не при
знають жадних сьвятих у себе з виїмкою одного Бога і не по 
чптують жадних мощий.

В приватному житю уважають загально Назореїв за чесних 
людий. Особливо імпонує простому народови рід аскетизму у На
зореїв. Вони ухиляють ся від всяких забав і весіль, уважаючи 
їх за великий гріх; в кождій радости підозрівають чортівську 
лапку на чоловіка. Сьміх не має у них місця; курити і пити 
не можна їм. Сьпівати сьвітські піснї —  уважає ся також вели
ким гріхом. Натомість сьпівати духовні піснї — то велика за
слуга. Звідти походить, що Назореї дуже красно сьпівають при 
своїх богослуженях і обрядах. Мені оден руський кольонист казав, 
що хотїв би перейтл в Назореї лиш тому, що при похороні за- 
сьпівали би йому красно.
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Назорейське богослуженє відбуває ся дуже просто1). Вони 
молять ся, сьпівають, читають сьвяте письмо і поясняють його. 
Звичайно е між ними хтось такий, що трохи більше обзнакомлений 
з сьвятим письмом, як иньші. Такий чоловік говорить, що йому 
Бог обявив ріжні тайни, що він пізнав їх і що може на їх під
ставі пояснювати письмо. Додам при тім, що церква назорейська 
не ріжнить ся нічим від звичайної селянської хати, хіба що не 
має образів і непотрібних меблів. Вона поділена на дві части: 
В одній сидять всі женщини, в другій всі- мужчини.

При сьпіві послугують ся Назореї книжкою, що зве ся: 
„Нова Харфа Сиона. Збирка nojaHba и славопоіа за скупштине ве- 
pyjyTbHX у Христа. Друго поправльено изданье. Нови Сад, српска 
штампарща дра Светозара Милетитьа, 1886“. (Всіх пісень 255). 
Мені робили руські Назореї зовсім серіозно пропозицию, аби 
я перевів для них на бачвансько-руський диялєкт „Гарфу Сіона“, 
а вони мені- добре заплатять. Я натурально- подякував за пропо
зицию, і порадив їм звернути ся до кого иньшого, бо щоби 
такий перевід добре зладити, треба бути поетом.

По при добрі прикмети мають Назореї богато сьмішних. Так 
приміром коли я давав їм деякі книжки читати, що мав з собою, 
вони не хотіли, арїументуючи, що хто читає сьвяте письмо, тому 
не треба більше нїчо читати; з нього можна чоловікови всього 
навчити ся. Мої арїументи, що в сьвятому письмі нема і слова 
про много дуже важних річий, які нинї загально уживані, як 
машини і т. д. їх не могли переконати. Прийшло до того в на
шій розмові, що Назореї заявили мені", немов то ще перед по
топом істнували желїзницї, телєїрафи і т. д. а люди тепер від
кривають їх лиш на ново на підставі сьвятого письма, не вина
ходять однакож нічого, що ніколи перед тим було незнане.

Дуже цікава поява між Назореями, що вони не признають 
жадних ріжниць национадьних. Кожда нация у них однакова, 
а , кождий Назорей може зачислити себе до якої подобае ся- йому 
нациї. На питане, хто він, відповідає: Я Серб, я Русин, я Н і
мець, я Мадяр і т. д.

Тілько уваг подаю я тепер про Назореїв; низше наводжу 
одну жартовливу пісню, що говорить про них незвичайно іро
нічно. Пісня записана в Керестурі. *)

*) Я був на такій богослуженю в Керестурі.
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„By/е р і“.
А тот Зора1) льиніві,
Правѳл валькі Томашбвей дольіні.
А йак булі тоті валькі готові,
Та йім оуці зґажелі.
Прідалі йіх аж до Кулі2) до суду,
Же воні муровац церкву буду.
А у Кулі таке право досталі,
Жебі воні свойі валькі чувалі.
А йак була тота церква готова, 
Заволалі себе до ньий Белова3) :
Белоу будзе йот стол льйгац,
А Фіцері4) будзе льудзох зволовац. 
Хто сце стануц за Буґйра,
Най ше йаві до Фіцера:
У р е ш 5) п а л ь и ц  тот крайні,
Запіше це тот Фіцері ґирбаві6).
Тот Медьйші7), тот Медьйші канонік, 
Васіль Вайбер8) церкоунік.
Васіль Мійоу9) уладіка,
А капельан будзе сушет Пе опіка10).
А тот Чакан11) дзвонар будзе,
На гачніку12) дзвоніц будзе.
А Голові*13) мудерец,
Бон найвекші меджі ньіма маґарец14). 
Вон ше жені уверел,
Свойо кньішкі Дудагаові15) удзёльил. 
Дьідо мінар16) Буґир будзе,
Гоч мінарство ньагац будзе.
Тота баба Пештікова,
Кид ньи пойдзе ty Буґиром, та йй хора; 
Киш ше пойдзе іу  Буїйром помодльіц, 
Дораз може до Лалітьу17) пёшо ходзіц. 
А тот Петро маґістроу18),
Вон льпм такі меджі ньіма йак дісноу19). *)

*) селянин; *) Куля — місто; там суд першої інстан. для Кере- 
стура; 3) імя пса; 4) селянин; 5) вріж; 6) горбатий; 7) селянин; 8) се
лянин; •) селянин; 10) селянин; и ) селянин; 12) очкур; 13) селянин; 
14) осел; 15) селянин; 16) мельник; 17) соло; ,8) учителїв; 19) свиня.


