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Теперь я си заспіваю,
Теперь ми ся хоче.
Теперь моюй головоньці
Них то не клопоче.
Теперь собі заспіваю,
Теперь ме є воля.
Не стоить ми за плечима
Моя лиха доля.
Теперь собі заспівайме,
На сюм ярминочку.
Бо Буг знас, де будеме
На другу зимочку.



Антон Годинка -  дослідник історії русинів

(1864-1946)

Антон Годинка народився 7 лютого 1864 року в сім’ї 
греко-католицького священика у селі Ладомер Земплин- 
ського комітату (нині -  Словаччина, с.Ладомиров). По
вних відомостей про його початкову освіту нам поки не 
вдалося виявити. Але ми знаємо, що найперші пізнання 
письма і книг здобував спочатку у рідній оселі, а потім у 
початковій школі с.Сокирниця, що тоді входило до Ма- 
рамороського повіту, а зараз -  це -  Хустський район 
Закарпатської області України. Гімназіальну освіту здо
був у Мараморош-Сігсті й Ужгороді.

Відповідно до сімейних традицій і під впливом оточу
ючого середовища А.Годинка і сам почав був готуватися 
до високої церковно-богословської діяльності. Після гім
назіальної матури навчався у духовній семінарії Му
качівської єпархії, успішно оволодіваючи першоосновами 
богослов’я. Велику сумлінність, працелюбність і талант 
його тут скоро запримітили духовні наставники. Вони і 
направили А. Годинку, в 1882 році, на навчання до Буда
пештської Центральної теологічної Академії, де, як 
знаємо, поруч з богословськими предметами немало ча
су відводилося вивченню мов і філософії. Саме в цю пору 
і пробудилася в А.Годинки велика зацікавленість до 
історичних наук. Поруч з теологією, він відвідує заняття 
на кафедрі філософії, де слухає лекції з слов’янської 
філології, працює в архівах. У 1887 р. публікує свою 
першу наукову працю, присвячену руху єретиків у 
Боснії.

Після завершення студій теології у Будапешті, А.Го
динка їде до батьків на Мараморощину в с.Сокирниця
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Хустського району, де пробув майже цілий рік, активно 
вивчаючи історію слов’ян і літургію греко-католицької 
церкви, захоплюється простонародною розмовною мо
вою русинів. У 1888 р. А.Годинка знову в Будапешті, 
працює науковцем бібліотеки Угорського національного 
музею, упорядковує різні слов’яномовні рукописи. Слід 
сказати, що А.Годинка був знавцем кількох мов. Окрім 
простонародної русинської, а також угорської мови та 
латині, добре володів церковнослов’янською мовою, як і 
російською, сербською і німецькою. Усе це, як і сумлінне 
ставлення до роботи, спричинилося до того, що в 1899 р. 
він був направлений, з призначенням йому державної 
стипендії, у Віденський Австрійський історичний інститут, 
де займався дипломатією, палеографією й слов’янською 
філологією. Зараз він значно активізував свою наукову 
діяльність. Став учнем найбільш відомого в ту пору сла
віста Ватрослава Ягіча й прилучився до великої родини 
славістів Австро-Угорщини. На думку Ласло Сіклаї, саме 
завдяки впливу Ягіча А.Годинка і проявив дослідницьку 
пристрасть до філологічних наук й історії слов’янських 
народів. Докторську дисертацію на тему "Джерела і пер- 
вий період історії Сербії" А.Годинка захистив у 1891 р.

Необхідно сказати і про те, що під час перебування у 
Відні А. Годинка познайомився з Лайошем Таллоці -  
відомим угорським ученим-славістом, директором 
архіву австро-угорського Міністерства фінансів. Таллоці 
тоді вивчав угорсько-південнослов’янські зв’язки епохи 
середньовіччя. До своїх широкомасштабних досліджень 
залучив й А.Годинку, призначивши його в 1891 р. на 
посаду наукового працівника архіву. Однак, уже через 
рік, в 1892 р., А.Годинка стає науковцем Імператорської 
Королівської Конфесійної бібліотеки у м.Відні, де пра
цював аж до 1906 р. Правда, між тим, у 1895-96 рр. йому 
доводилося побувати в науковому відрядженні в м.Римі 
на стипендію ім.Форстера Угорської Академії Наук.
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Робота в Імперській Королівській бібліотеці збагатила 
А.Годинку новими архівними джерелами, спонукала йо
го до поглибленого вивчення історії слов’ян та їх зв’язків 
з сусідніми народами. Ним була відрецензована значна 
кількість книг з ссрбо-хорватською тематикою. Тісно 
співпрацюючи з Ягічем і Таллоці, він виявив й опуб
лікував слов’янські літописні першоджерела про за
селення угорцями своєї території -  теперішньої Бать
ківщини. Уклав цінний джерелознавчий збірник під 
назвою "Архів хорватських прикордонних фортець", 
який (збірник) і по сьогодні не втратив своєї наукової 
вартості. Адже у ньому вміщено немало важливих доку
ментів з історії боротьби слов’ян з турецькими понево
лювачами. А.Годинка мав намір видати цей збірник у 
трьох томах, написав і передмову до першого його тому, 
який побачив світ лише у 1923 році. На жаль, II і III томи 
цих важливих історичних джерел так і не вийшли дру
ком, зберігаються нині в рукописних фондах архіву 
А.Годинки в м.Будапешті. Безперечно, різнобічними бу
ли наукові інтереси А. Годинки. Вищезгадуване сти
пендіальне перебування ум. Римі він використав не лише 
для збору матеріалів по слов’янській і греко-католицькій 
проблематиці, але і для написання досить об’смистої 
праці "Опис римських архівів і бібліотек", яка, на нашу 
думку, й сьогодні є просто незамінимим першоджерелом 
для істориків і філологів.

У 1905 р. сталася ще одна важлива подія в житті цього 
великого вченого. За працю "Історія угорсько-слов'ян- 
ських контактів до 1526 року", багату на фактичні 
джерела й оригінальні судження, йому було присвоєно 
звання приват-доцента філософського факультету Буда
пештського університету. Оттак у богатющому на нау
кові обрії життєписі А.Годинки появився й викладацько- 
педагогічний, до якого він прилучився з усією 
пристрастю і дійшов до вершини. У 1906 р. став

7



професором Братиславської академії права, викладаючи 
тут історію угорської культури. А в 1918р .- завідуючим 
кафедрою угорської історії на філософському факультеті 
Братіславського університету. У 1920 р. отримує зап
рошення до Празького Карловського університету. Од
нак, разом зі своїми учнями, він переїжджає спочатку до 
Будапешта, а потім Пейча. У 1923 р. очолив кафедру 
загальної історії Пейчського університету, згодом, у 
1918/1919 рр., 1926/1927 рр., обирався тут деканом 
філософського факультету, а в 1932 р. -  ректором. У 1935 
р. виходить на пенсію, переїжджає з сім’єю до Будапеш
та і продовжує наукову діяльність. У 1940-43 рр. -  голова 
"Подкарпатського Общества Наук". Помер 15 липня 
1946 р. в Будапешті. Користувався А.Годинка великим 
авторитетом серед науковців, освітян і громадськості. За 
видатні заслуги у науковій діяльності в 1920 р. був об
раний членом-коресподентом, а в 1933 р. дійсним членом 
Угорської Академії Наук. Науковий трактат з приводу 
присвоєння йому високого звання академіка був 
проголошений 12 червня 1911 р.

Безперечно, у період братіславської та пейчської 
професорсько-вузівської роботи можливості система
тичних архівних пошуків в А.Годинки значно зменши
лися. І тут були об’єктивні причини. Робота на кафедрі 
ставила нові завдання, які цей учений і педагог викону
вав з честю. Нові статті друкує у "Західно-угорських 
новинах" і в "Греко-католицькому віснику". Ного пуб
лікації зіграли важливу роль при написанні історії 
Братіслави і Пейча як університетських міст. У цю пору 
А.Годинка опублікував дослідження про невмирущу 
пам’ятку слов’янства -  літописи древнєкиївської Русі, на 
сторінках яких немало місця відведено й первоначальній 
історії угорців. На нашу думку, ця історія, поруч з дво
томною "Історією Мукачівського греко-капголицького 
єпіскопату", посідає одне з видних місць не лише в нау-
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ковому доробку А.Годинки, але й у всій історикографії 
Карпатського краю.

Любов до рідного краю, теологічне вчення і Відень 
були тими факторами, котрі визначально вплинули на 
формування особистості А.Годинки як вченого. Він сис
тематично вивчав історію Підкарпаття, русинів і грско- 
католицької церкви. Відшукав велику кількість 
оригінальних першоджерел, скрупульозно опрацьову
вав їх, належно оцінюючи труди своїх попередників. 
Працював у багатьох архівах -  в Угорському держав
ному архіві, в Марошвашаргельському архіві у 
Трансільванії, в архівах Мукачівського, Естсргомського 
і Егсрського єпіскопатів, в архівах лелсського конвенту, 
у великих архівах різних комітатів, у Маріоповському 
архіві ім.Василівн, у дуже багатих архівах Відня, Риму, 
Братіслави.

Перші друковані праці А,Годинки про русинів з ’явля
ються у 1896 р., а потім -в  1900 р. Його праці на цю тему 
увійшли до цінного серіалу книг під назвою "Австро- 
угорська монархія у писаннях та картинах". Просто
народною русинською й угорською мовами А. Годинка 
тут подав досить детальний опис будинків, їх інтер’єру, 
а також знарядь праці тощо; власноручно виконав до 
цього різні рисунки і замальовки. Слід сказати, що дос
лідження такого характеру в ту пору було новаторським.

Важливою віхою у науковій спадщині А.Годинки с, 
бузумовно, уже згадувана праця "Історія Мукачівсь
кого греко-католицького спіскопату", яка появилася в 
1909 р. після його ж окремих статей і повідомлень на цю 
тему. А.Годинка на великому фактичному матеріалі вис
вітлив не лише роль історії церкви на Закарпатті, але й 
ряд важливих економічних і культурних проблем, по
в’язаних з історією краю, подав досить детальну харак
теристику русинській історіографії. Ретельно вивчав до
стовірність грамоти, виданої мукачівським князем
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Федором Корятовичем в 1360 р. Як вдумливий науко
вець, відомий своєю принциповістю й обгрунтованістю 
наукових висновків, А.Годинка мав намір видати напи
сану ним історію Мукачівського єпіскопату, а також чо
тиритомне зібрання важливих архівних джерел цієї 
єпархії. Але друком з ’явився лише перший том, наукова 
вартість якого безперечна.

Підготував до друку А.Годинка й джерелознавчі ма
теріали з історії базиліканського ордену, які мали вийти 
в Польщі. Але у роки першої світової війни вони, на 
жаль, безслідно зникли. Зібрав учений і немалу кількість 
матеріалів про парафії Мукачівської єпархії, узагальнив 
цінні матеріали з історії Токайського греко-католицько- 
го приходу, які згодом видав Іштван Янош. Написав А. 
Годинка й оригінальну статтю про Маріоповчську чудо- 
творчу ікону.

Наукова діяльність А.Годинки була надзвичайно пло
дотворною і багатогранною. Він задумав підготувати і 
видати повну історію русинів свого краю, охаракте
ризувавши їх суспільний устрій, економіку, культуру. 
Активно збирав, вивчав і аналізував архівні джерела 
цього характеру. Але задум свій учений здійснив далеко 
не повністью, майже всі ці його заготовки, аналізи й 
узагальнення залишилися в рукописному вигляді.

А.Годинка дбав про те, аби праці інших авторів про 
життя, побут і культуру русинів були опубліковані та
кож угорською мовою. Так, будучи ректором Псйчсько- 
го університету, він домігся, що книжкове видавництво 
і типографія університету випустили у світ відому працю 
Шандора Бонкали.

Наприкінці 20-х років XX століття А.Годинка заці
кавився життям американських русинів, збирає мате
ріал, пише про них статті, установлює тісні контакти з 
греко-католицькими і русинськими культурними 
об’єднаннями Сполучених Штатів Америки. Статті
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А. Годинки друкувалися в американському руському віс
нику, що виходив у Пітебурзі.

У період між двома світовими війнами (1918-1940 рр.) 
А.Годинка не припиняє вивчати минувшину свого отчого 
краю. У м.Ужгороді та Жовкві (Польща) друкує нові 
матеріали про життя русинів, про " грамотность і уче- 
ность наших священников до єпископа Л.Бачинського" 
(1732-1772-1809 рр.) и шкільні справи на Закарпатті, 
про переписку Мануїла Ольшавського з ігуменом 
Маріоповчського монастиря (1700-1743-1767 рр.) та ін. 
У цих працях знову і знову проявилися найкращі риси 
А.Годинки як вченого, скурпульозного збирача, видавця 
і справжнього цінителя важливих архівних документів, 
як знавця історії церкви, графіки і палеографії, куль
тури і мови свого народу.

А.Годинка належав до учених, які постійно перебу
вали у пошуках не лише нових дослідницьких об’єктів, 
але й нових підходів до їх науково-аргументованого 
аналізу. Виконуючи праці на архівних джерелах, він 
порвав з романтично-ідилічним розглядом минувшини 
русинів, прагнув до правдивого висвітлення історії Му
качівського єпіскопату, духовно-церковного життя на 
Підкарпатті. Був добре обізнаний з півстолітньою бо
ротьбою угорських греко-католиків за узаконене впро
вадження в церквах молитовних обрядів на рідній мові. 
З цього приводу в 1900 р. він склав і відіслав римському 
папі Льву XIII пам’ятну записку-заяву про надання до
зволу на запровадження угорської літургійної мови 
А.Годинка був конфратером ордену ім.Василіян. В архіві 
Маріоповчського монастиря зберігається немало листів, 
які засвідчують його дружне ставлення до монахів цього 
ордену. Він готував до друку найважливіші архівні доку
менти базиліканського ордену, у зв’язку з чим вів актив
ну переписку з ігуменом Маріоповчського монастиря Ле- 
онтіном Долгі й ігуменом Мукачівського монастиря
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Глібом Кінахом. Опісля Гліб Кінах, наслідуючи ці ко
рисні починання А.Годинки, виявив цілу низку важ
ливих документів з історії угорського базиліканського 
ордену й опублікував їх у м.Жовква.

Знаменною подією в житті А.Годинки було 26 січня 
1942 р. коли щойно утворене Підкарпатське наукове то
вариство обрало його своїм першим головою, віддаючи 
йому данину високої шани. На цій почесній посаді він 
перебував до 1943 р. А.Годинка тоді вже був немолодою 
людиною, але він продовжував активно трудитися на 
громадській і науковій ниві, аби піднести авторитет То
вариства, захистити культурну і наукову спадщину ру
синів. Як авторитетний науковець сприяв випускові 
періодичних видань. До першого номеру двомовного 
журналу "Зоря-Гайнал" пише передмову. А у сьомому 
номері вміщує статтю "Наші клерики в Тирнаві от 1722 
до 1804 рр"  Появлялися його статті і в "Литературной 
неделе". Інтерпретований список найважливіших праць 
А. Годинки вміщений у "Загальній бібліографії Под- 
карпаття", яку уклали М.Лелекач та І.Гарайда, а ви
друкувало в 1944 р. "Подкарпатское Общество Наук".

Таким чином, із вищесказаного можна зробити вис
новок, що А.Годинка-вчений великоїерудиції, з широким 
науковим діапазоном. Автор величезної кількості іс
торичних, церковно-духовних і публіцистичних праць. 
Вдумливий збирач і видавець архівних джерел. Але, на 
жаль, за його життя була опублікована лише незначна 
частина ним знайдених й опрацьованих важливих архів
них матеріалів. До останніх днів свого життя він 
працював над своєю багатющою рукописною спадщи
ною, щоб привести її у належну систему і підготувати до 
друку. Над її упорядкуванням продовжував трудитися й 
відомий угорський історик-сходознавець Йожеф Перені, 
після чого, на прохання рідні А.Годинки, вона була 
передана на збереження до відділу рукописів Угорської
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Академії Наук. Доступ до неї став можливим з 1964/65 
років. Багаточислснну особисту бібліотеку А. Годинки 
закупив у 1946 р. Інститут Історії Угорської Академії 
Наук.

Слід сказати і про те, що поруч з великою кількістю 
оригінальних документів, різних копій, об’смистих 
праць і статей та кореспонденцій, в архіві А.Годинки 
УАН знаходяться і записи народних русинських пісень 
А.Годинка готував ці пісні до друку під назвою "Сто 
наших співанок”. З юних років А. Годинка виявляв й 
опрацьовував різні підкарпатсько-русинські мовні пам’ят
ки. У 1922 р. закінчив укладати русинсько-угорський слов
ник на 7500 дієслів з їх угорськими еквівалентами. Назва 
словника -  ”Глаголииця', у його підзаголовку -  "ебирка 
всіх глаголов пудкарпатсько-русинського язьїка. 
Собрав, упорядив, передословіс написав Тоній Романув”. 
Факсиміле цього оригінального словника було підготов
лене автором цих рядків до друку і видане в 1991 р. у 
м.Ніредьгазі греко-католицьким конфесійним вищим 
навчальним закладом.

У рукописному архіві А.Годинки й праця, присвячена 
історії кирилицького друку в Угорщині -  проблемі, важ
ливі аспекти якої цікавили вченого протягом багатьох 
років. У 1940 р. він розпочав готувати до видання ки- 
риликою велику добірку архівних документів, але і цей 
задум йому завершити не судилося. Здійснити його на
лежить, вважаємо, нинішньому поколінню вчених, які 
цікавляться історією Підкарпаття, його культурою, 
фольклором. Залишив А.Годинка немалу кількість ста
тей на русинській мові, а також доповідей, різних заго
товок і конспектів. Публікація їх теж була б корисною 
справою.

Іменем А.Годинки названа одна з вулицьу м.Ужгороді 
в 1992 р. як і в Угорщині у м.Токай. Про А.Годинку 
написав вірш молодий український поет П.Мідянка й
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опублікував його в газеті "Подкарпсипська Русь" (1992 
р.). Наприкінці 1991 р. художник Антал Борші виготовив 
бронзовий плакстдіаметром 85 мм з портретом А.Годин
ки. Такі, власне, основні штрихи до життєпису А.Годин
ки як громадського діяча, вченого і педагога, об’смистий 
і цінний науковий доробок якого ще чекає на дослід
ників.

Іштван У дворі
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СПІВАЦЬКІ 
ГУСЛЯЦЬКІ п і с н і

Через тиждень хвора бьіла, 
Бо робота бьіла.
А в неділю видужала, 
Бо гудака вчула.

Співають у Хусті
ЗАГРАЙ МИНІ, ГУДАЧИКУ!

Заграй мині, гудачику,
Бо ся другі строять.
-  Не заграю, рибко біла, 
Бо ся пчольї роять.

Рояться у понеділок,
Роять у вівторок.
Подивлюся у пчолинок -  
Є кимакїв сорок.

Та гусляше, гусляиіику,
Яло ти ся грати,
Яло ти ся на водицю
Штири волкьі гнати.

А хто тебе, гусляшику, 
Научив гусляти?
Айбо тебе на гусляїиа 
Породила мати.
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Та гусляше, гусляшику, 
Та як знаєш густи. 
Та буду ти при вечери 
Кучер икьі скубе ти.

Заграй, заграй, гудачику, 
Як сам розумієш, 
Ручкьі бьі ти покривило, 
Видно, што не вмієш.

Заграй мині, гудачику, 
Та й попереберай, 
Та в шовкову ширіночку 
Ручейкьі повтерай.

Заграй мині, гудачику,
Друбнои новтиці, 
Винесу ти паленочкьі, 
Не з рікьі-водіщі.

У Бочкові
НАШ ГУСЛЯЧИК, ЯК ЗАТЯГНЕ

Наш гуслячик, як затягне,
Музика заграє.
Сперед нього дівка біла
В круг ся обертає.

Як одна ся обернула,
Вун щи протігає,
Коло неї хлопець файньїй
Співанку співає.
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Што би тобі, легінику, 
За співанку дати?
Та дай мині, дівчиночко, 
Личко цюлювати.

У Бороняві
ЧУЄ МИ СЯ, МАМКО, ЧУЄ

Чує ми ся мамко, чує
Та й и причуває.
О ж у Йванка пуд деберньов
Мизинець гусляє.

Та у туй то полонині
Звернулася ся кидра,
Пушли гуслі долу водов,
За ними и миндра.

У Бороняві
ОЙ НА ГОРІ ДУБ ДУПЛЯВЬІЙ

Ой на горі дуб дуплявий, 
В мене милий кучерявий.
Кучерями потрясує, 
Бляшку вина розказує.

Міра вина не новина, 
Поцілуй ня, моя мила.
-  Нашто бем тя ціловала, 
Я ти давно' м руку дала.
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-  Напиймеся там, уднука, 
Така студінь, онь ся пукать.
-  Терпи, мильїй, терпи хоть раз, 
Я терпіла за тя не раз.

Онде гуслі, близько скрині, 
Прошу, люба, подай мині, 
Най загуду жалі мои, 
Гуслі мои яворові.

У Нанкові
ТА Я СОБІ ЗАСПІВАЮ

Та я собі заспіваю
Коло кошариньї.
Пуйде голос понад ровінь
Та до Василини.

Та я собі поспіваю
На п ол ю - поволи.
Бо як прийду додомочку
Неємені кольї.

У Грушові
ТУЛЬКО МАЮ СПІВАНОЧОК

Тулько маю співаночок, 
Дала б см на мажу.
Та як буду умирати -
Любкови вдкажу.

Тулько у ня співаночок, 
Бьіло бьі на мажу.
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Та як буду умирати -  
На любка вдкажу.

А тко много та співає, 
Серенчу тот має.
А я буду та співати, 
Вби серенчу мати.

У Монастьірци
МИЛЬІЙ ОРАВ ОРАНИЦІ

М илий орав ораниці,
А я волочила.
М илий співав співаниці,
Та й я ся навчила.

- Т а н е  співай, дівко, дуже,
А й співай помоли.
Та оби тя не учули
Тотьі сирохманьї.

У Вороня ві
ИЩИ’М ОТЬІ СПІВАНОЧКЬІ

Ищи’м от и співаночки
Не позабивала,
Што их мамка ми співала,
Кой ня колисала.

Мене мамка колисала
В дубовуй коробці.

19



А тепер ня залишила -  
Най ня люблять хлопці.

Ой знала я співаночок, 
Ой знала, та знала. 
А як пушла від мамочки- 
ВсГм позабивала.

У Бороняві
ЧИРІП, ЧИРІП, п о т я т о ч к о .. .

Чиріп, чиріп, потяточко,
Через дубровочку.
Та изіло, та испило
З сімня половочку.

Чиріп, чиріп, потяточко,
Синичка, синичка.
Тепер собі заспіваю,
Хоть єм невеличка.

Воробчик ми ой виснує,
А синичка витче.
Та так собі заспіваю,
Як то лем май ліпше.

Тепер собі заспіваю
Хоть єм й уженився.
Оби люде не казали:
-  Дурень зажурився.
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ТА КОЙ СОБІ ЗАСПІВАЮ

Та кой собі заспіваю 
На чужум городі.
Серце ми ся покольїше 
На студенуй воді.

Серце ми ся покольїше, 
Душа повйцує.
Де то моє соколятко 
Днює та й ночує.
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КОЛЯДКЬІ

"...Но священики и учителя да 
научать школьников на приличньїя 
пісни и да надзирают, чтобьі 
благовійно они колядьі отправляли"

А. Годинка
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Газді

ЦИ СПИШ, ПОЧУЄШ, ГОСПОДАРЕЧКУ

Ци спиш, ночуєш 
Господаречку,

Бог тебе.
Бог тебе кличе
На порадочку, 
Честньїй газдочку
До себе!

Говори з нами,
З колядничками

Бог тебе.
Бог тебе кличе
На порадочку 
Честньїй газдочку
До себе!

Далі -  Колядник звідать:
-  Гей, пане газдо, 
Ци мож веселити?
Газда, або хоть хто

другий отвічас: Мож!

-  Колядник:
Кому сщеному? (т.е. колядовати).

Отвіт: (єдно, імя, напримір) 
Иванови!

Колядники дале співають:
Пошов Иванко 
Гуслі лупати, 
Не в наш ом...
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Мараморош 
ЧІЙ ЖЕ ТО ПЛУЖОК НАЙРАНШЕ ВВІЙШОВ?

Чій же то плужок найранше вийшов? 
Бриніли, брьініли волойки, 
А всі чотире во золоті!

Иванув плужок найранше ввійшов, 
Бо свят ий Спас волойки напас. 
С вят ий М ихаил воли напоив.
Пророки яли, вольї запрягли, 
С вят ий Микита занюс затьїка. 
Сам господь Бог за плужком ходить, 
Присвята Діва їстоньки носить: 
-  Оріть лем, синки, ой довгі нивки, 
Будем сіяти жито, пшеницю. 
Буде житенько, як очеретець, 
Буде пшениця, як тростениця, 
А будуть женці, самі дівченьки. 
Будуть вязалники, самі молодчики. 
Будуть снопоньки, як дробен дожджик, 
Будуть купоньки, яко звіздонькьі, 
Будуть стоженьки, як місяченькьі. 
А што снопочок, хліба бохоночок, 
Ш то колосочок, то пирожочок, 
Ш то зерняточко, то проскурочка, -  
Все ж тото буде панови газді.
Вінчуєме вас щастьом, здоровльом 
И  сев колядков.

По сьому береза (перший колядник) каже 
(а не співають) вінчовання:

На щастя, на здоровля, на вік довгий, 
На пробьіток добрий,
Сесі святки пересвятковати. 
Других радостно дочекати.
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Студснос 
ИД СЬОМУ ДОМУ, ИД ВЕСЕЛОМУ

Ид сьому дому, ид веселому, 
Чотьіри, чотьіри вулкьі 
Все в золотечку звеніли.

А чий ми все тот плужок оре? 
Васильку в тото плужок оре. 
Хто же ті мені воликьі гонить? 
Пресвятьій Юрик воликьі гонить, 
А святьій Петро за плужком ходить. 
Сам Бог небесний все розсіває. 
Божая Маря та поволочус, 
А Божа Мати їстонькьі носить, 
їстонькьі носить все Бога просить: 
-  Ой уродь, Боже, усяке насіння, 
Єдно насіння -  яру пшеницю, 
Друге насіння -  білу скороздру, 
Третье насіння -  сивое жито. 
Яру пшеницю -  Богу на ефіру, 
Богу на ефіру -  на святу дору. 
Білу скороздру -  пиво варити, 
Пиво варити -  Бога хвалити.
Сивоє жито -  все на челядку, 
Честньїй газдику на имя Васильку. 
На Вашім мості врічньїим гості. 
Вьіяви личко на оконечко.
А кедь не вьіявляш, нас не обавляй.

ИД СЬОМУ ДВОРУ, ИД ВЕСЕЛОМУ

Ид сьому двору, ид веселому,
Гой, дай Боже!

Як у рук, так о п’ ять мьі ся загостили.
Ци дома, дома газда наш Фома?
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Ой мьі вже знаєм, же вун є дома, 
Бо сидить собі на кунци стола. 
На кунци стола, стола яворова, 
А на тум столі три кубкьі стоять. 
У сднум кубку солодок медок, 
А в другум кубку багрове пивце, 
А в третьом кубку зелене винце. 
Солодок медок на святьій вечур, 
Багряне пивце у святому Руздву, 
Зелене винце людьом на закон. 
И він чують го.

Газдині, хозяйкам

ПО ГОРІ, ГОРІ, ЯРА П Ш ЕН И Ц Я

По горі, горі, яра пшениця, 
Ой, дай Боже!

Ой жала ж єї а молодиця, 
Молодиченька на имя Марія. 
Надойшов же & ней завидь-завидько, 
Позавидовав же, гей, на пшеницю, 
Ой на пшеницю, на молодицю.
На молодицю, на имя Марію:
-  Завидь-завидько, не завистуй же! 
Кобьі тьі прій шов в неділю рано, 
Як мене мати яне вбирати, 
Золотьій перстень на білі ручки.
Ой червен чобот на мои нужки,
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Тонкий завоець на головочку.
Червен чоботки стискають ножки, 
Злотьі перстенци ручечки світлять, 
Тонкій завоець головку тисне.
Ой над Дунаєм, над береженьком, 

Ой, дай Боже!
Стоить ми, стоить світленька нова, 
Світлонька нова, гей, оріхова, 
А в той світлонці соми столове.
Поза столове сидять особи, 
Сидять особи все ремеснички. 
Все ремеснички, соми швецове. 
Ой ладять, ладять червен сафіян, 
Ой газдиночці, на имя Марія.

Ой, дай Боже!

Легіньови

ОЙ ИЗ-ЗА ГОРЬІ, ИЗ-ЗА ВЬІСОКОЙ

Ой из-за горьі, из-за вьісокой 
Радуйся, радуйся, земле, 
Син Божий ся народив.

Ой йшло ми там воронне стадо, 
Ой гонив стадо пиш ний легіник, 
П иш ний легіник, красньїй Иваник. 
Навертав стадо на золотьій муст, 
Лом ся учинив насеред моста. 
Взялися мости заламовати, 
Взялося стадо замачовати, 
Я вся Иваник барз турбовати,
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Барз турбовати, та й жалковати: 
-  Не так. жалую всього стаденька, 
Як я жалую сивця -  не сивця. 
Сивця -  не сивця, сивого коня.
Ш то помислами листенько читав, 
Та копитами біл камінь лупав, 
Біл камінь лупав, церков муровав, 
Церков муровав с трьома верхами, 
С трьома верхами, с трьома окнами. 
Єдньїм ми окном, чом засвітало, 
Другим ми окном, чом зазаріло, 
Третим ми окном -  сонічко сходить. 
А у райські дверці сам Христос ходить, 
Сам Христос ходить, служебку служить, 
Служебку служить соборовую -  
За здоровлячко нашого Йванка.
Рости величок, як чоловічок, 
Утцю, матре на потішочку. 
А добрим людям на порадочку. 
Вінчуєме тя.

Є В МЕНЕ ПОЛЕ БЛИЗЬКО ДОРОГЬІ

Є в мене поле близько дороги 
Гой, дай Боже!

Там плужок оре в чотири воли.
А за ним ходить то наш син Василь. 
Приходить & ньому його пан отець:
-  Ой ори, синку, із древна нивку, 
Посієм у ню пшеничку яру.
Вроди же, Боже, серебро стебло, 
Серебро стебло, женцьови зерно. 
Сбереме женцьов, молодих хлопцьов,
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А в’ язаночок файньїх дівочок. 
Оберемо вози на три обози, 
Завеземе их на край Дуная, 
Там змечеме стог, як у небі звізд, 
Завершиме го сивим соколом. 
Сив сокол сидить, в Дунай ся дивить. 
В Дунай ся дивить, с визов говорить: 
-  Ой визо, визо, славная рибо, 
Дабьі нам бити с тобов укупі! 
Ой будеме ж ми в пана Василя, 
В пана Василя там на обіді, 
Ой тобов, визо, стрільби костити, 
А мнов, соколом, стрільби перити. 
Та на здоровля, пане Василю,

Гой, дай Боже!

Студснос 
ЗАКАЗАВ СОБІ КОНЯ СІДЛАТИ

Заказав собі коня сідлати
Грай, коню, коню, 
Грай підо мною.

Запалив собі а й три свічечки. 
При єдній свічці та сам ся вбирав, 
При другій свічці коника сідлав, 
При третій свічці сам ся вьібирав:
— Туди, коночки, поза водочки. 
Ой приїхав він та яв ся у двір. 
Виносять йому три відра срібра, 
Він то не бере, та й не дякує. 
Вигонять йому білоє стадо, 
Він то не бере, та й не дякує. 
Вигонять йому чотири коні,
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Вивозять йому вози ковані. 
А у тих возіх панна молода, 
Панна молода, яко ягода.
Ой він тото взяв, ид собі обяв, 
Ид собі обяв, та й подяковав. 
Наш легиночку, чесний Иваночку, 
Вінчуєме тя с щастям, здоровлям. 
В городищ зілье, в мясніщь весілье.

ЗАЯВ ИВАНЦЬО БІЛОЄ СТАДО

Заяв Иванцьо білоє стадо
За гори, за гори, гори.
За високі, у зелені мурави. 

Обпасав він ся трояким зільом, 
Трояким зільом та й мармазільом. 
За тим зілійком три трумбеточки. 
Єдна трембітка -  вся яворівка, 
Друга трембітка -  вся мідянівка, 
Третя трембітка -  все сріберная. 
Кой затрумбече все в яворівку- 
Чути го, чути по всіх долинах. 
Кой затрумбече все й мідянівку -  
Чути го, чути, по всіх вершечках. 
Кой затрумбече тау сріберну-  
Чути го, чути та попід ліси, 
Ой попід ліси, та й на нсбесі. 
Ой зачув, зачув голос прелесньїй, 
Голос прелесньїй Господь небесний: 
-  Як би я то знав, хто то трумбетав 
Я бем йому дав півмісячейка, 
Півмісячейка, півсолничейка, 
Півсолничейка, зоричку ясну, 
Зоричку ясну, дівчинку красну.
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Можньїй наш панцю, тьі наш Иванцю: 
-  Обьі тьі так ріс, як у лісі ліс, 
Вітцеві свому на потішочку, 
Мамочці своїй на послужочку.
Вінчуєме тя из усім домом, 
Изусім домом, з  усім обходом.

Дівці. Дівчатам

ЙШЛА ГАНУСЯ ПО ВОДУ РАНО

Йшла Гачуся по воду рано, 
Ой рано, рано, раненько, 
На зорях, зорях, раненько.

З  оріховьіми коновочками, 
Ой із золотьіми покрьівочками. 
Ой на нюй вінець, што є з трьох квітець. 
Де сьте ся взяли буйні вітрове, 
Звіялисьте з  ней золотьій вінець. 
Занеслисьте го на тихьій Дунай.
Ой пушла она до рьіболовець, 
А рьіболовці всі три молодці.
-  Сідайте же вьі в золотьій човен 
Попльїйте же вьі на тихьій Дунай, 
Привезіть мені золотиш вінець, 
Золотиш вінець, што с з трьох квітець. 
Одному буде золотиш вінець, 
Золотиш вінець, што є з  трьох квітець, 
Другому буде золот ий перстень, 
Третьому буде сама молода, 
Сама молода, а як ягода.
Рости величка, як удданичка,
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Утцю, мамці на потішочку, 
А добрим людям на порадочку. 
Вінчусме тя віночком златьім, 
Віночком злотим, легіньом красним. 
В городці зілля, в мясниць весілля, 
За наші труди -  свинячі клуби. 
За фердель вуса -  колядка уся.

Студснос 
ПАСЛА МАРЕЙКА ПАВЬІ НА ЛЕДУ

Пасла Марейка пави на леду,
На леду, на ледуниці,
На студенейкій водиці.

Павойкьі ходять, пирійкьі ронять, 
Марейка ходить, пирійко збирать, 
Пирійко збирать, у вінки звивать. 
А взяла на ся пав’ яний вінок.
-  Де ви ся зняли буйнии вітри, 
Буйнии вітри та из дожджами, 
Та й изкинули павяньїй вінок.
Ой зайшли туди хлопці молодці:
-  Хлопці, йдіть ви, складіть сітиньї 
Складіть сітини та сплавіть вінок, 
Та буде лі вам та заплаточка: 
Одному буде пав’ яний вінок, 
Другому буде сріберний перстень, 
Третьому буде сама молода.
Сама молода, яко ягода.
Рости величка, як одданичка, 
Ой вїтцю, мамці на потішку, 
А добрим людям на порадочку.
Вінчусме тя ицастьом, здоровльом,
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И  сев колядков, колядков нашов. 
Сесі то святка та промешкати, 
Других радостно та дочекати.

ЗАЯЛА МАРЬКА ЧОТЬІРИ ВОЛЬІ

Заяла Марька чотири воли
В кедрові гори.
В шовкові трави, в великі.

Шатічко шила, волки згубила.
Прийшов ид неи а й нянько то єи:
-  Няньку т и  иди, волики найди! 
Ой нянько пушов, волки не найшов.

Заяла Марька чотири воли
В кедрові гори,
В шовкові трави, в великі.

Шатічко шила, волки згубила.
Прийшов ид неи, а й братцьо єи: 
-О й  братцю, иди, волики найди! 
Ой братцьо пушов, волики не найшов.

Заяла Марька чотири воли
В кедрові гори,
В шовкові трави, в великі.

Шатічко шила, волки згубила.
Прийшов ид неї миленький єи: 
-М иленький, иди, волики найди! 
М иленький пушов, волики найшов. 
Ліпший миленький, як брат родненький.

Рости величка, як удданичка, 
Ой утцю, мамці на потішочку,
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А добрьім людям на порадочку! 
Вінчусме тя щастям, здоровльом.
І сев колядков, сесі свята промешкати, 
Другі радосно дочекати!

Рождественньїе

ТА В СЛАВНОМ МІСТІ, А В ВИФЛЕЄМІ

Та в славном місті, а в Вифлеємі 
Радуйся, зрадовалися усі святній!

Пресвята Діва сьіна породила, 
Сьіна породила, в пелени повила, 
В пелени повила, в ясли положила. 
В ясли положила, сіном прикрила. 
Сіном прикрила, найменовала. 
Ясная звізда з востока вийшла, 
З востока вийшла, три цари вела, 
Три цари вела, Царя именовати, 
Царя именовати, што царю за имя дати. 
Дати Царю имя пророк Илія.
Пресвятая Діва то не ухвалила. 
То не ухвалила и не улюбила, 
Не улюбила, до церкви не вступила. 
До церкви не вступила, царям ся не поклонила. 
Та в славном місті, а во Вифлеємі -  
Дати Царю имя святого Петра, 
Пресвятая Діва то не ухвалила.
Та в славном місті, а во Вифлеємі -  
Дати Царю имя Исуса Христа. 
Пресвята діва то ухвалила.
То ухвалила, та улюбила, 
Та улюбила, до церкви вступила, 
До церкви вступила, царям ся в клонила.
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ОЙ ИЗ-ЗА ГОРБІ, С-ЗА НЕБЕСНОИ

Ой из-за горьі, с-за небеснои, 
Радуйся, радуйся, земле, 
Сьін Божьій ся народив!

Сам святьій Юрій коником играв. 
Коником играв, шабельков звивав, 
Шабельков звивав, біль камень лупав, 
Біль камень лупав, церков муровав. 
А в той церковці трой дверецка, 
Трой дверечка, трой вершечка. 
Єдни вершечка ой из сход сонця, 
Други вершечка з-под полуднечка, 
Третії вершечка из заход сонця. 
На єдни входить сам Бог небесньїй, 
На други входить сам святьій Павло, 
На третії входить Божая Мати, 
Божая Мати, проскурниченька.
Сам Бог небесньїй службоньку служить, 
А святьій Павло в дзвоньки дзвонить, 
Божая Мати проскурьі пече, 
Господареви за здоровленько.

Мараморош
Попови,
Панови превеленному

ЦИ ДОМА, ДОМА, ОТЕЦЬ ДУХОВНЬІЙ?

Ци дома, дома, отець духовими?
Ой дома. Не повідають: ой дома!

А што вун діс? Служебку служить.
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Служебку служить коло престоли. 
Ходім и йому заколядуйме, 
Ачей и нам дасть по колядочці, 
Чей нам удправить хоть по служебочці.

Ци дома, дома його кегенька?
Ой дома. Не повідають: ой дома! 

А што вна діє? Колачі пече.
Колачі пече, в комору несе. 
Йдім та и юй заколядуйме. 
Ачей и нам дасть по колядочці. 
По колядочці, по колачови.

Ци дома, дома, ой панчуки их?
Ой дома. Не повідають.’ой дома! 

А што діють? Листочкьі пишуть, 
Листочки пишуть, в хижі ся гріють. 
Йдіть та и ми заколядуйме. 
Ачей нам дадуть по колядочці, 
По колядочці по дукатови.

Ци дома, дома ой донечки их?
Ой дома. Не повідають: ой дома! 

А што вни діють? Хусточки шиють. 
Хусточки шьіють, тими ся криють. 
Йдіть та и им заколядуйме.
Ачей нам дадуть по колядочці, 
По колядочці, хоть по хусточці.

Студснос
НА СВЯТІЙ ГОРІ -  ТРИ НАМАСТЬІРІ

На святій го р і-  три намастьірі, 
Святая, святая тройця,
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Помилуй нас, Господи.
В тьіх намастьірях три престолиньї, 

С вят ая...
Коло єдного сам Бог небесньїй,

С вят ая...
Коло другого всі ученичкьі,

С вят ая...
Коло третього сам пан превеленньїй, 

С вят ая...
Що ж они там діють, служебку служуть, 

С вят ая...
Ой у правій руці — золотьій хрещик, 

С вят ая...
А в лівій руці -  все кадилниця,

С вят ая...
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ПІСНІ ЛЮБКОВИ

МЕНЕ МАМКА ПОРОДИЛА

Мене мамка породила, 
Намастила медом.
Та мене бьі хлопці найшли 
Й пуд студеньїм ледом.

Мене мамка породила, 
Намастила лойом. 
То я вьійду на улицю, 
За мнов хлопці ройом.

Мене мамка впасовала 
Черленьїм прутчатьом. 
Я на хлопцю дяку мала 
Ще мальїм дівчатьом.

Ци у мене молодои
Дверенькьі скрипливі, 
Ци у мене молодои 
Сусіди брехливі?

Я  дверенькьі утворяю,
А сусіда чує,
Она дала селу знати: 
-Т у й  любко ночує.

Засвіти ми, місячику,
На десяту межу, 
Там я свого миленького 
Ище раз увиджу.
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ОЙ МІСЯЦЮ, МІСЯЧЕНЬКУ

Ой місяцю, місяченьку,
Не світи никому.
Лиш мойому миленькому,
Як йде додому.

Світи йому, світи вночи
И розганяй марьі,
А як прийде муй миленькьій,
То зайди за хмарьі.

Ой місяцю, місяченьку,
Зайди за комору,
Най я собі з своим мильїм
Мало поговорю.

Ой місяцю, місяченьку,
И тьі зоря ясна,
Ой світіть там по тум дворі, 
Де дівчина красна.

Вульхувці 
Рскіти 
Річка

ЛЮБИЛА’М ТЯ, ЛЕГІНИКУ

Любила'м тя, легінику,
Любила, любила,
Та на кожду неділицю
Сорочку білила.
Ой пійду я на Майдан, 
На майдані хлопці.
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Тото мій, тото мій, 
Што в білуй сорочці. 
Тонейка ми сорочечка, 
Тонейка, тонейка, 
За дванадцять сороковець 
Рьібка солодейка. 
Изьійіили ся старі люде, 
Яли раховати, 
За дванадцять сороківців 
Рьібочку не дати.

Иза
ТА Я СТОЮ ПУД т о п о л ь о в

Тая стою пуд топольов, 
Дев'ята неділя, 
Та я собі вьістояла 
Білого легіня.
Ой неділя, легінику, 
Неділя, неділя, 
Чом на тобі, легінику, 
Сорочка не біла?
Та не біла, дівко біла, 
Та й не ме білейка, 
Доки мині не вьіпере 
Любка молодейка. 
Та не біла сорочечка, 
Бирівка єй прала, 
Тане ота пелеханя, 
Що ся обоймала.
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В.Бочков 
ОЙ НА ГОРІ БІЛЬІЙ ОВЕС

Ой на горі білий овес,
Не виділа’ м милого днесь.
Ані нині, ани вчера, 
Мушу вмерти до вечера.

Ой на горі овес білий:
-  Прийди до ня вечур, милий, 
Прийди до ня на словечко, 
Поцілуй ня в біле личко!

Ей на горі вувса много,
Половина зеленого,
Пуиїли його хлопці жати.
Не годни му ради дати.

-  Йди, дівко, овес жати!
Немож, мамко, серпик найти!
Йди, дівко, з хлоп цьом грати!
-  Мушу мамку послухати.

Боронява
НА ТУМ БОЦІ ПРИ ПОТОЦІ

На тум боці при потоці
Два прутики гнуться,
Надомною молодою
Два хлопчики & ют ься.
Хоть ся бийте, хоть не бийте, 
Я ваша не буду.
Иванкови’ м ручку дала,
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Иванкова буду.
Вьійди Йванку на стоянку, 
Там де я стояла.
Пуд моими нужечками 
Травичка зув’ яла.
Пуд моими нужечками
Травиця зув' яла.
Стояла я на дубині, 
Стояла, стояла.
Звідали ня легіники:
-  Чи я, чи я?
Не звідуйте, легіники,
Чия я, чия я,
Бо я собі полюбила
Білого Йвана.
Та с Тереблі до Дулова
Бігала Кочія.
Аж не буду Иванкова,
Не буду нічия.
Ой у млині на геренді
Йван пудписався.
Аж за нього, мамко, не йду- 
Шуга не уддамся.

Вульхувці
ЗАРЬІЧАЛА КОРОБОЧКА

Зарьічала коровочка
Ружанка, ружанка.
Не видати, не чувати
Сокола Иванка.
Йде Йванко на каменець,
А косичку має.
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Осина му, як го люблю, 
Онь серце ми в’ яне.
Ой солодкьій муй Иванку, 
Як тя дуже люблю.
Забьіла’ м тя позначити, 
Видав тя загублю.

Боронява
ДАЙ МИ, МАМКО, КОНОВЕЦЬ

Дай ми, мамко, коновець
Най йду на водицю.
Та най собі хлопця ввиджу.
Того, як косицю.
Яка ото коновиця
Без нового денця?
Сшила бем ти, хлопче, ряндя
З свого полотен ця.
Сшила бем ти, ряндя, сшила,
Та я ти го сшьію,
Та обесь ся не потворив
На другу бестию.

ВАСИЛЮ, ВАСИЛЮ

Василю, Василю.
В городці ти сію.
Не стругай поличкьі,
Не дури дівочкьі.

Бо маленькі здуриш,
А великі любиш.
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Твердо тя проклянуть:
-  Нигда ся не ожениш.

ШИРІНОЧКО ШОВКОВАЯ

Ширіночко шовковая, 
Як ми в тобі файно.
Бодай здоров, хто тя купив, 
Молодий Михайло!

Ой Мигалю, Мигалику, 
На тобі ружечкьі, 
Боліла ня та и буде 
За тобов душечка.

Михайле ти, молоденький, 
Михайлику любий, 
Купив бесь ми в подарунок 
Катранець голубий.

Річка
ТЬІ ПЕТРИКУ, ВЕРТЕПЛИКУ

Ти Петрику, вертеплику,
Не ходи до мене,
Будуть люде говорити,
О ж ти любиш мене.
Закувала зозулиця
За дев'ятим звором,
Не йди до ня, білий хлопче,
Бо ми буде сором.
Пила мила паленочку,
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Та и пернісочку, 
Тілько за нас бесідочок, 
Ги в мори пісочку. 
Коло млина ясенина, 
Голуби несуться. 
Моя мила нич не винна, 
Люде набрешуться. 
Віє вітер, віє вітер, 
Онь дубину ламле, 
Така на мні брехня стоить, 
Що ми серце в'яне. 
Така на ня брехня стоить, 
Як на рибі луска, 
Ой вийду я з той брехні, 
Як из води гуска.

Нанково
ОЙ МИГАЛЮ ТА МИГАЛЮ

Ой Мигалю та Мигалю, 
Што я най ділаю?
Пушла за ня бесідочка
Пониже Токаю.

Ой Мигалю та Мигалю, 
Што чинити маю.
Нізким ми ся порадити 
Хоть най умираю.

ТА ЗАСВІТИ, МІСЯЧЕЙКУ

Та засвіти, місячейку, 
Та й ти красна зоре.
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Та на тоту поляночку, 
Де мій плужок оре.
Оре плужок красньїй плужок, 
Оре там Данило.
Кажуть мені їсти нести, 
А мені не мило.
Оре плужок красньїй плужок, 
Оре там Олекса.
Кажуть мені їсти нести, 
А я вже віднесла.
У вьісокуй полонинці 
Туман налягає.
Люблю хлопця молодого, 
Буг ми помагає.
Бьіла любов, бьіла, 
Щи не така буде. 
Мало сьме ся полишили, 
Вбьі забьіли люде.

Боронява
ЛЮБЛЮ СОБІ, ЛЮБА МАМКО

Люблю собі, люба мамко,
Гадку та й натуру,
Же єм собі виникала
Біленького Юру.

Та дубику зелененький,
Дубику, дубику,
Ой не раз ня попсовали
За тебе, Юрику.

Ой не раз ня пожовали, 
Та й хотіли бити.
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Оби с тобов не стояти 
Та й не говорити.

Т ане  буй ся, біла дівко, 
Булш ото не буде. 
Оби тебе через мене 
Псовали злі люде.

Та дубику зелененький, 
Коріня дти в воді.
Дайме собі, більш хлопче, 
Руку на розводі.

Та я йду попуд дуба,
Ой помагай, дубе, 
Уже моя дорожочка 
Попуд тя не буде.

ПРИХОДИЛИ, КАЖЕ, ОЧІ

Приходили, каже, очі 
Соколови сночі.
Самий соків сидів у ня 
Майже до півночі.
-  Чого т и  ся, соколочку, 
Додомочку пазиш,
В тебе мати не мачоха, 
Вечерю не втратиш.
В тебе мати не мачоха, 
Отець соколочок...
-  Не замикай, мамко, двері, 
Прийде наш синочок.
Айбо прийшов мій синочок -
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Уже день біленькьш.
-Д авай , мамко, вечеряти, 
Дуже'м голодненькьій.
-  Не говори, мій сьіночку, 
Изомнов на збьіткьі, 
Ци тьі прийшов голодненькьій 
Від своєи рьібки?

НЕ РУБАЙ, НЕ ЩАКАЙ ЗЕЛЕНОГО ДУБА

Не рубай, не щакай 
Зеленого дуба.
Не имай, не вбнимай, 
Кедь єм ти не люба.

Не рубай, не щакай, 
Най ся зеленіє.
Не бери прегорду, 
Най ся постаріє.

Брьіду річку, брьіду,
Річечка ріняна.
Змочило ся плаття,
Аннице білява.

И  я брьіду річку, 
На березі буду.
Глядай собі, любьій, 
Про мене и другу.

Глядай собі, глядай
Пусту, задаремну, 
Ш то мені сь даровав -  
Назад тобі верну.
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Не рубай, не щакай 
Очима одверки. 
Ходили та й будуть 
ДоАнньї женихьі.

ЗАКІМ БЬІЛА ДІВЧИНИЦЯ

Закім бьіла дівчиниця -  
Не бьіло ми парьі.
Бо так за мнов хлопці ишли, 
Як чорненькі хмарьі.

Ой закі я бьіла дівков, 
Дівков та молодов, 
Ой шуміла, ой дудніла 
Земля та пудомнов.

А коли я уддалася, 
Бідна молодиця.
Та не шумить, та й не дуднить 
Пудомнов землиця.

Ой на горі чорна вульха.
Кобьі’м бьіла ище дівка.
Ой ож бьі’ми гуси пасла, 
Щи бьім бьіла дівка красна.
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Любці
Теребля

КОЙ ЄМ ЙШОВ НА ЦАРИНУ

Кой см йшов на царину 
Ковати, ковати, 
Уд товдьі єм зачав любку 
май дуже кохати.
Кой єм йшов на царину 
Косити, косити, 
Уд товдьі я зачав любку 
Май дуже любити. 
Та так не є любитися, 
Як в літні неділі, 
Коли в церкви, то ид воді 
Та всей на бесіді.
Ой кой стану из білявков 
Зачну говорити.
Товдьі зачнуть та вороги 
Криво ся дивити.
Та говорять за тя любко, 
О ж не знаєш гребе ти.
Лиш ож знаєш из легїньом 
За ручку ся вести.
Коби сь не тьі, біла дівко, 
Та й не твои очка, 
Я б єм не йшов темнов нучков 
Та через поточка.
Я полюбив білу дівку 
Марійку, Марічку.
Та я бем за нив перейшов 
Каламутну річку.
Ой я прийшов до білявкьі,
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Став пуд оболичка.
Я  з білявков та говорю, 
Вже сходить зоричка. 
Лиш. тото ми мало біда, 
О ж буду дрімати.
Айбо хоть ми жаль не буде, 
Як буду вмирати.
Ой та кобьі тотьі літа 
Тричі в годі бьіли
Товдьі бьі ся мьі з білявков 
Та наговорили.
Та двоє 6ьі писарики
Не переписали,
Што мьі двоє из білявков 
Перещебет али.

ПРИЙДУ ДО ТЯ У НЕДІЛЮ

Прийду до тя у неділю, 
Найду тебе, як лелію.

Катеринко моя, 
Чорнобрьівко моя.

Прийду до тя в понеділок, 
Найду тебе, як барвінок.

Катеринко моя, 
Чорнобрьівко моя.

Прийду до т яв самий второк, 
Найду в тобі красот сорок.

Катеринко моя, 
Чорнобривко моя.

Прийду до тя у середу, 
Найду тебе, як березу.

Катеринко моя.
Чорнобривко моя.
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Прийду до тя на четверь, 
Найду тебе так, як теперь.

Катеринко моя.
Чорнобрьівко моя.

Прийду до тя у п'ятницю, 
Найду тебе, як косицю.

Катеринко моя.
Чорнобрьівко моя.

Прийду до тя у суботу, 
Илишу тя, як сироту.

Катеринко моя.
Чорнобрьівко моя.

ЧОРНЬІЙ КАНТАР, СИВЬІЙ КУНЬ

Чорньїй кантар, сивьій кунь, 
Женив бем ся, Боже муй.
Куплю собі віялку:
Ружу челлену мадярську.
Челлена ружа горіла.
Пуд нив мила сиділа.
Искрьі на ню падали, 
Хлопці за нив плакали. 
Решетом водьі носила 
Челлену ружу гасила.

Воронява
ВЧОРА БЬІЛА НЕДІЛИЦЯ

Вчора бьіла неділиця, 
Нині понеділок,
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Росте зілля з-пуд каміння -  
Хрещатий бервінок.
Не стелися бервіночку 
Такий зелененький, 
Не женися, молодчику, 
Такий молоденький. 
Куди’м ходив, походжовав, 
Легинь молоденький, 
Стелив ми ся попід ніжки 
Явір зелененький.

Вульхівці
ТА МАРІЧКО, БІЛЯВИЧКО

Та Марічко, білявичко,
Біле деревечко.
Чому стоиш, не говориш
Ни одно словечко.
-  За нас люде говорили,
М и ся не творили.
Де ся зийшли -  постояли,
Та поговорили.

ОЙ КОБЬІТЬІ, МАМКО, ЗНАЛА

Ой коби ти, мамко, знала,
Яке любов може.
Давно била сь ми казала:
-  Женися небоже!
Ой коби ти, мамко, знала, 
Што любов уміє.
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Як за милу загадаю, 
Серце у мні мліє.
Ой тьі гадаш, моя мамко, 
О ж любов дурниці, 
Любов гірше серце вьіпйе. 
Як колопні птиці 
Хто за любов та не знає, 
Най ня ся питає.
Любов гірша від болести, 
Хто в ній ся кохає.
Хто за любов та не знає, 
Порадьте го люде, 
Бо мині вже від любочки 
Погибочок буде.

Бороняво
ЛЕТЯТЬ ГУСИ ПОНАД РУСИ

Летять гуси понад руси,
А качатко на став.
Та усі ся поженили,
Я сарака зубе тав.
Та котрі ся поженили,
Втьі ся пожурили,
А качта на Дунай
Піря погубили.

Та котрі ся изобстали,
Тотьі веселенькі.
А качата на Дунай
Плавають маленькі.
Та усі ся поженили,
Та й попаровали,
Ай лиш мені молодому
Стару бабу дали.
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Чекайте ви, добрі люде, 
Лиш до понеділка. 
Буде моя стара баба, 
Я ки ваша дівка. 
Коби баба у чепаку, 
Кобьі баба в вінку, 
О на би ся не міняла 
За молоду дівку.

ОЙ НА БУЦІ РЕЗИДІЯ

Ой на буці резидія,
На дубі лелія.
Та най сидить про Андрія
Сорока Гафія.

Гафіє ти сіроока,
Йдім до потока.
У потоці білі хлопці 
Зелена толока.

У Бочкові
ТЕЧЕ ВОДА РІЧЕНЬКАМИ

Тече вода річеньками,
Плаче мила слезоньками.
-  Не плач, мила, не журися, 
Я молодий, не женився.

А як буду женитися, 
Прийди мила дивитися.
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Коли буду вінчатися, 
Прийди мила прощатися.

Дам я пива наварити, 
Горілочки напалити.
Тебе, мила, запросити, 
Конець стола посадити.

-  Твоє пиво ми не мило, 
И паленка твоя гурька.
Де дти, милий, вірні слова, 
Што ти не муй, я не твоя.

-  Твои браття тебе били, 
Оби ми ся не любили.
Твои сестри проклинали, 
Оби ми ся не побрали.

Твоя мати чарувниця, 
Великая розлучниця, 
Розлучила ня с тобою, 
Як рибоньку из водою.
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ВЕСІЛЬНІ ЛАДКАННЯ

ЗАЙГРАЙМЕ АНГЕЛОЧКИ

Зайграйме ангелочки
У золоті гуселочки.
А дівочці ид вінцьови, 
Ид любому посадцьови.

По дворови снасця.
Ой дай, Боже, щастя.
Занесено зілля
З гори, на подвірья. 
Та до молодої, 
Голубки сивої.
-  Вгадай, молоденька, 
Што се за зіллєчка?
- Т а я  угадаю,
Бо я зілля знаю.
А тото є зілля
З гори, на весілля, 
Хрещатьій бервінок, 
На щасливьш вінок.

ОЙ ЗНАТИ БЬІ НАМ, ЗНАТИ

Ой знати бьі нам, знати, 
Тко має йти в сватьі.
Тисяча налічено,
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Бервінком назначено.
Бервіночком зелененьким, 
А вівсиком пристиглейким.

КОМАРАТКО МОЯ

Комаратко моя, 
Позич ми кабата.
Оглядники прийдуть, 
А я не прибрата.

Комаратко моя,
Вже ся розьійдеме, 
Вже зелені вінці 
Вити не будеме.

В ПОНЕДІЛОК РАНО

В понеділок рано 
Сонечко виходить, 
Пресмутненька Анця 
По хижочці ходить.

Ходить она, ходить 
Од кута до кута.
Мати ся ї звідать:
-  Чом тьі, дівко, смутна?

-  Як бьі я не мала 
Пресмутненька бьіти, 
Кедь вьі ня хочете
З той хижочки збьіти.
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ВЕЗУТЬ ЛАДУ И ПЕРИНИ

Везуть ладу и перини, 
Дує вітер з Верховини.
Дує, дує вшелиякий, 
Богдай не дув нигда такий!

КОЛИСЬМЕ ВІНОЧКИ в и л и

Колисьме віночки вили -  
Мід-горівочку мьі пили. 
А колисьме довивали -  
То винцесьме попивали.

Горі, сонічко, горі,
Вийтеся, вінці, скорі, 
Ой скорі, не скоренькі, 
Кобисьте щасливенькі.

ЖУРИЛИСЯ СУСІДОНЬКЬІ

Журилися сусідонькьі,
Журилися люде,
Же на моюй головоньці 
Віночок не буде.

Як на мою головочку
Віночок поклали.
То за мене сусідонькьі
Брехать перестали.
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А ДО ЦЕРКВИ ЙШЛА

А до церкви йшла, 
Як ружа черв єна.
А из церкви ввійшла, 
Як трава зелена.

А до церкви єдна, 
А из церкви двоє. 
Радуйся, мамко, 
То твои обоє.

Ввійди & нам, мамочко, 
З хлібом и колачом.
Мві тобі ведемо
Дівку і зо зятвом.

ВТВОРЯЙ, МАМКО, ЛІСКУ

Втворяй, мамко, ліску, 
Веде сені невістку.
Ой пой, мамко, світи,
Та то твои діти.

Мамки не однои, 
Та обоє твои.
Дівку св ввікохала,
Зятя св дочекала.
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НАША МЛАДА НЕВІСТА

Наша млада невіста 
Та десь така виросла?
-  У няньковум садочку 
Талем зароботочков.
Наша млада прекрасна, 
А як зоря та ясна.
Отець з дівков танцює, 
Аж ся сам Бог радує.
Мати з дівков танцює, 
Й Пречиста ся радує.
Брат из сестров танцює, 
Вся ся свальба радує.
Сестра з сестров танцює, 
Цілий світ ся радує.
Як молоді танцюють, 
Всім ся серця радують.

ПОЛЕТІЛИ ВЖЕ Й ОРІХИ

Полетіли вже й оріхи 
3-пуд солом’ янои стріхи. 
По земли ся катулявуть... 
Свашки паленки жадавуть! 
Хоть паленки, хоть вина, 
Лем би била гостина.
-  Ой ви, свашки, шебеташки, 
Подавайте бесідашки!
Не знаєте говорити? 
То доме вам помий пити!
-  Та помии ми не п’єме, 
А лем вино то червене!
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-  Повідала нам сорока, 
Нап'єтеся ви з потока!

ЧОПНАРЮ, ЧОПНАРЮ

Чопнарю, чопнарю, 
Не знаю, чопнарити, 
Бо нам не наливам 
Повні погарики.

А я молоденька
Рада би випити, 
Хоть и зорівчини 
До самои липки.

Погарчику ясний,
Який єсь прекрасний, 
Як до тя налиють 
Та ся на тя смію.

НА ГОСТИНІ’М БЬІЛА

На гостині'м била, 
Паленк^м не пила. 
Они ми не дали, 
Бо чести не мали. 
А я не просила, 
Бо єм ся ганьбила. 
Треба би вас треба 
Та до левчі дати, 
Жеби ся навчили 
Погар доливати!
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ВЕСЕЛА ХИЖОЧКА

Весела хижачка, 
Доки в нюй дівочка. 
Як дівочка пуйде 
Смутна хижа буде. 
Пониже Нанкова 
Бучки розсохаті. 
Мала-м трьох фраиров, 
Єден не женатьій. 
Єден не женатьій, 
Хоче ся женити, 
Не дайму, Богоньку, 
Дівча вьіпросити. 
Пониже Нанкова 
Водиця ся точить, 
Як не с фраира, 
То до неи скочиш. 
Співаночки мои, 
Де я вас подію? 
Вьійду на поляну, 
Там я вас розсію. 
Буде там миленький 
А волики пасти, 
Буде співаночки 
Ид серденьку класти.
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БАЛАДНІ

У Студснім
У СІМ СЕЛІ, У ЯСЕНІ СТАЛА СЯ НОВИНА

У сім селі, у Ясені стала ся новина.
Бо найстарша Марієчка породила сьіна.
А як його породила та й його повила,
У тім часі, у тім разі, на Дунай пустила.

Зайшли тудьі рибарикьі рьібочкьі имати, 
Найшли тото білой дітя, яли раховати. 
Найшли тото білой дітя, яли раховати:
-  Уже би нам ой дівочкьі в громаду збирати.

Усі дівкьі, як леліткьі, перед пана йдуть, 
Кажда собі на головці по вінкови несуть.
А найстарша Марієчка иззаду ступає, 
А на своїй головиці віночка не має.

-  А чому тьі, Марієчко, свій вінок не взяла?
-  Головка ня изболіла та см и зв'язала.
Хопив єїрідньїй татко попід сїбоки -  
Розмахнув нев, розхитав нев у Дунай глибокий.

Пльїни, пльїни, Марієчко, та як твоє дітя, 
Переплеснеш тихьій Дунай, а там їмитеся.
Та попльсла Марієчка, а там утонула:
-  Абьісьте ня не имали, сама вьіпльсну я.
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ЯВІР, МАМКО, ЯВІР, ЯВІР

Явір, мамко, явір, явір, 
Під явором жито, 
Айбо під тьім явориком 
Легіника вбито.
Ай ци вбито, мамко, вбито, 
Затягнено в жито, 
Та шовковов ширіночков 
Личейко завито.
Зайшла тудьі молодиця
З чорньїми очима.
Найшла в житі легіника
Та й розголосила.
Зайшла туди біла дівка,
Дівка щи не така,
Та підняла кьітаєчку, 
Та поцюльовала.
Взяла його за ручейку: 
-Вст ань, легіньку, горі.
Бо твуй коник по дворови 
Погрьізує собі.
-  Няй він собі погрьізує, 
Нич мені до нього, 
Коли мене порубали, 
Хлопа молодого.

УМРУ, МАМКО, УМРУ

-  Умру, мамко, умру, 
Нигда жив не буду.
-  Не вмирай, синочку, 
Про сдну дівочку.
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Дівка буде жити, 
А тьі будеш гнити. 
Постав, сьінку, постав 
Корчмочку на ріни, 
Будуть люде ити 
Паленочку пити, 
Ачей прийде дівча. 
Дівка жовтооча. 
Йшли люде, ишли, 
Та лем не йшло дівча, 
Дівка жовтооча.

-  Умру, мамко, умру, 
Нигда жив не буду.
-  Не вмирай, сьіночку, 
Про єдну дівочку. 
Дівка буде житії,
А тьі, сьінку, гнити, 
Ай, постав тьі сьиіку, 
До Бога церковцю, 
Будуть люде ити 
Богу ся молити. 
Ачей прийде дівча, 
Дівка жовтооча.
Ишли люде, ишли, 
Богу ся молили, 
Талем  не йшло дівча, 
Дівка жовтооча.

-  Умру, мамко, умру, 
Нигда жив не буду.
-  Не вмирай, сьіночку, 
Про єдну дівочку. 
Дівча буде жити,
А тьі будеш гнити.
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Постав, сьінку, постав 
Млиночок на воді, 
Будуть люде ити 
Пшеничку молоти. 
Ачей прийде дівча, 
Дівка жовтооча. 
Йшли люде, ишли, 
Пшеничку мололи, 
Лем не прийшло дівча, 
Дівча жовтооча.

-  Умру, мамко, умру, 
Нигда жив не буду.
-  Не вмирай, сьіночку, 
Про сдну дівочку, 
Дівча буде жити,
А тьі будеш гнити.
-  Йди, мамко, иди
У вьішньїй садочок-  
Там коло сливочок 
Пусти голосочок:
-  Ох умер тьі сьінок... 
Дівка воду брала, 
Голос вьіслухала.
Воду не зачерла -  
До хижі ся вергла:
-  Йой, йой, моя мамко, 
Умер муй Иванко.
-  Иди дівко, иди, 
Лем ся красно вбери.
И кедь умер -  бери свічку, 
А кедь не вмер -  возьми хустку.
-  Гурькос ми вберанійко 
Умерло ми коханійко. 
Прийшла она молоденька,
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Стала собі на дверейка, 
Така красна, як зорейка,
-  Боже, Боже, што ся діє, 
Што ся вінок зеленіє.
А личко ся румйаніє? 
Та Иванко ся исхопив. 
Дівчину ид собі хопив:
-  Солодка ми ластовочко, 
Кажи мені хоть словачко.

ИЗ СУБОТИ НА НЕДІЛЮ

Из суботи на неділю
Новина ся стала,
Коль молода дівка біла
Хлопця вчаровала.

Коли го вна чаровала
Кликала до хати:
Ходи сюди, більш хлопче, 
Щось ти маю дати.

Прийшов легінь молоденький,
Та сів на порозі.
А вна йому чари дала
Б пшеничнум пирозі.

В єднум розі у пирозі
Сухую калину,
В другум розі у пирозі
Сліпую гадину.
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У Бороняві 
ПОСТЕЛИ МИ, ЛЮБА МАМКО, 

БІЛЕНУ ПОДУЖКУ

Постели ми, люба мамко, білену подужку, 
Та й поганяй, та й посилай по Маруньку душку. 
Прийшла, прийшла Марусейка, у порозі стала.
-  Ближче, ближче, Марусейко, буди ми ласкава.

Розчини ми, біла дівко, щось ми учинила, 
Бо вже мині невесела ни нучка, ни днина.
-  Рада бим ти, Иваночку, & личку сь притулити. 
Ш то’м вчинила, не розчиню, не мож розчинити.

Ци т и, Йванку, с коня упав, ци т и, Йванку, вбився, 
Ци т и, Йванку, у Марійки чарув поживився.
-  Та я, мамко, с коня’ м не впав, ни, мамко'м, не

вбився,
Лиш я, мамко, у М арійки чарув наживився!

Та пой сюди, рудний брате, буду ти казати, 
Котру дівку вірно любиш, не йди той до хати. 
Ой не йди юй та до хат и та й не лігай спати, 
Бо в такум ти вна чари дасть, що не будеш знати.

У нашои Марусейки у долоні плещуть, 
А нашому Иванкови деревище тешуть.
У нашои Марусейки вінки уплітають, 
А нашому Иванкови в дзвони ударяють.

У Вульхувцях
ИЗСЕРЕДЬІ ТА НА ЧЕТВЕРЬ

И з середи та на четверь 
Новина ся стала:
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Учарила біла дівка 
Вдовиного Йвана.

Та як його уч арила -
Серце го зболіло.
Та як прийшла його мати -  
Такой обомліла.

Ой иди тьі, люба мамко, 
Дай легінюм знати.
Най ся прийдуть легіникьі 
Вд мене удклоняти.

Та прийшли ті легіникьі 
Та й зайшли до хатьі.
-  Ой мьі прийшли, Иваночку, 
Вд тебе ся прощати.

Та сідайте, легіникьі,
Буду вам казати:
-  Котру дівку дуже любиш -  
Не йди той до хатьі!

Та иди тьі, люба мамко, 
Дай дівочці знати, 
Най ся прийде біла дівка 
Уд мене прощати.

Та прийшла ді біла дівка, 
Стала за порожок, 
Та й пущала дрібні слезьі 
На вдовин порожок.

Як тя будуть, Иваночку, 
До гробика везти -  
Та буду я подарунки 
Ой за тобов нести.
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У Краснум Бистрі 
У ВОВЧІМ ТА СЕРЕД СЕЛА

СТАЛА СЯ НОВИНА

У Вовчім та серед села стала ся новина. 
Багачка там утровила вдовиного сьіна. 
Як она го утровила -  серце го зболіло. 
Як то його мамка вчула из жалю зомліла.
-  Мамко ж моя, мамко мила буду тя просити, 
Пуйди т и  ми по братчикьі, хочу ся вклонити. 
Прийшли його браття, прийшли, стали собі в гангу:
-  Через што тьі з  світа йдеш, братчику Иванку? 
-Брат т я, я н и з  коня не впав, ни я, браття, вбився, 
Лиш я, браття, удмилои чарів наживився.
Не у тои’м наживився, сй хата д горі, 
А й у тои’м наживився -  на вдворній коморі. 
Тадьтьігадаш, братчикунаш, штовна тебе любить, 
А вна тебе, братчику наш, як гадина вкусить. 
Та коли ж тя гад укусить суть від нього ліки, 
Коли ж дівка очарує -  пропав єсь навіки. 
Вечерниці, чарівниці, по вас не ходити, 
А й дівки ті половиці лиш бьі не любити.

ОЙ ВВІЙШОВ Я, МОЛОДЕЙКЬІЙ, 
ДО ВЬІШНЬОЇ ХАТЬІ

Ой вийш ов я, молодейкьиї, до виш ньоїхат и:
-  Ци мож би тя, біла дівко, від старих узяти?
-  Ой мож мене, молодейку, від старих узяти, 
А й треба ми, легінику, троя зілля дати.
-  Суть у мене, біла дівко, три коні у стайні, 
Я одного усідлаю -  та й долу лугами.
Та прийшов він молодейкьій та зачав копати,
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Прилетіла ластівочка, стала щебетати:
-  Не треба ти, легінику, ніякого зілля, 

Тебе дівка счаловала, у дівкьі весілля.
Та пійшов він на весілля мало ся давити, 
Дають йому добрі люде мед-горівку пити.
-  Не хочу я, добрі люде, мед-горівку пити. 
Лиш пустіть ня на два слова з дівков говорити. 
Ой прийшов він ид дівчині та й яв говорити:
-  Дівко моя молодейка, ци мож тя набити?
-  Не треба ня, легінику, не треба ня бити,
С тамтьім см ся побожила, з  тобов буду жити.
-  Ой знає т я песся мати, з ким ти будеш жити, 
Изотну дти головойку, пійдеш в землю гнити.
У зеленій полонині мушка забреніла, 
Уже дівці молодейкій голова злетіла.

ЦИ ЧУЛИ ВЬІ, ДОБРІ ЛЮДЕ

Ци чули вьі, добрі люде, таку новиночку,
Порубали у дуброві білу Марій очку.
Коли єї та рубали, она ся просила:
-  Не рубай ня, Олексію, вірно'м с тобов жила.

Кой нярубаш, Олексію, дай братцьови знати, 
Обьі прийшов рудньїй братцьо тіло поховати.
Ай як прийшов рудньїй братцьо, а став під оконце, 
Марієчку обертають личейком на сонце.

- А  що тьі ся, Марієчко, а й так провинила, 
Твоя кровиця червоная землю пропарила?
-  Тікай, тікай, Олексію, до крайпеи хатьі!
-  Пане-брате, товаришу, не дай ня имати!

72



-  А що тобі, Олексею, кровця на подівку?
-  Пане-брате, товаришу, я порубав дівку.
-  Пане-брате, Олексею, тото не робота, 
За Марійку, білу дівку, йдеш до Сигота.

-  До Сигота ня не дайте, туй ня порубайте, 
А з Марій ков, білов дівков вйедно поховайте. 
Хоть уєдно, хоть не вйедно, вйедно головами, 
Обьі бьіла бесідиця і там межи нами!

В Бороняві
ТА Я ВВІЙДУ НА УЛИЦЮ

Та я вьійду на улицю
Та зачну гадати:
Ци до сей, ци до той
Старостика слати?
Не треба дти, більш хлопче,
Старостика слати.
Треба пуйти в полонинку
Три зілля копати.

Та я пуйшов в полонинку
З трьома кониками.
Та й найшов єм три зіллічко
Пуд полонинками.
Найшов, найшов троє зілля
Та й зачав копати.
Прилетіло зозулятко
Яло щебетати:

-  Нашто тобі, більш хлопче, 
Троякоє зілля?
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Тебе дівка зчаловала,
У  дівкьі весілля.
Та сів овун на коника,
Та вернувся дому,
Та не казав жодне слово
Ни мамці, й никому.

Та й прийшов вун, молоденький, 
Та й зустав у сінях -
Ой то правда, вірна правда, 
У хаті весілля!
Однов руков легіничок 
Три зіллічко дає, 
Другов руков легіничок 
Саблю винимає.

Та як саблю легінь вьіняв, 
Сабля задзвеніла.
А дівчині головойка
В долину злетіла.
Ой дівчині головойка
Стала на долині:
-Н а й  не буде, дівчинонька, 
Ни тобі, ни мині.
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СМУТОВІ

У Кос.Поляні
ЗАКУКАЛА ЗОЗУЛЕЙКА

Закукала зозулейка, 
Вдавилася бростьов. 
Ні за чим я не жалую, 
Лиш за молодостьов.

Зозулейка закукала,
У гай полетіла,
Люба моя молодосте 
Десь ми ся поділа?

Люба моя молодосте, 
Десь ми ся поділа?
У  Поляні, в пустум селі 
Мізерія з’ їла!

ОЙ НА ГОРІ, НА ДОЛИНІ

Ой на горі, на долині, 
Широк листок на калині. 
Иіце ширшьій на яворі 
Стоить мила на розмові.

- Д е  тьі, мильїй, пребьівасш, 
Што за мене не гадаєш?
-  Пребьіваю при Дунаю, 
Я  за тебе все думаю.
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Коби човен и весельце 
Ночовав бим у т я, серце, 
Ани човна, ни повода, 
Мушу ночовати дома.

ЧОМУСЬ НЕ ПРИЙШОВ

Чомусь не прийшов, 
Чомусь не прийшов, 
Коли мт я кликала. 
Ци сь коня не мав, 
Ци сь сам не хотів... 
Мамка не казала?

И коня єм мав, 
И сам єм хотів, 
И  мамка веліла.
Найменша сестра, 
Богдай не зросла, 
Сіделце стулила.

Межилабор
ОЙ НЕ УДТЬІ ВІТЕР ВІЄ

Ой не удтьі вітер віє,
Удки мини треба
Виглядаю миленького
С пуд чужого неба.
Кажіть, зорькьі, кажіть ясні,
Де ун пребиває.
Серце хоче вість подати,
А куди -  не знає!
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Кедь ун вірно мене любить -  
То я му приснюся.
Хоть и сонний, угадає, 
Як за ним журюся.
Кажіть, зорьки, кажіть ясні, 
Де ун пребиває.
Серце хоче вість подати, 
А куди -  не знає!

Та най наша любов згине, 
Наше любованье, 
Ачей має в нашуй земли 
Добре спочиванье.
Кажіть звізди, кажіть ясні, 
Де ун пребьіває.
Серце хоче вість подати, 
А куди -  не знає!

У Дусині
А ШТО ТЬІ СЯ, БЕРЕЗЕНЬКО...

А што ти ся, березенько, 
Онь так похилила.
А што ти ся, біла дівко, 
Онь так зажурила.

Ти ся хилиш, березенько,
Ож листя не маєш,
Ти ся журиш, біла дівко, 
О ж хлопця кохаєш?

Не хили ся, березенько, 
Уцвітеш ярь другу,
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Не журися, біла дівко, 
Навхтема твуй буду.

КУДЬІ ХОДЖУ, РУЧКЬІ ЛАМЛЮ

Кудьі ходжу, ручкьі ламлю
Умру, мамко, умру:
Не вповім ти нигда правду, 
Кого дуже люблю.

А й кой собі, люба мамко, 
Сердечко попрошу, 
Я  свуй вінок зелененький 
До осени ношу.

Чекай дівко до осени, 
Лиш до осеночки.
Та будуть ти изнимати 
Д горі плетяночкьі.

У Кос.Полян
ОЙ БОЖЕ МІЙ, МИЛОСТИВИЙ

Ой Боже мій, милостивий,
Яка я нещасна.
У всіх дівок свічкьі горять,
У  мене загасла.

У всіх дівок свічки горять,
А моя не горить.
Всі газдують людські діти,
Мене душа болить.
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ГАЙОМ ЗЕЛЕНЕНЬКИМ ВОДА ТЕЧЕ

Гайом зелененьким вода тече, 
На яворі соловей щебече: 
Же дівчина мила, 
Віночок увила
З бервіночку.

Слезьі проливала, кулько вила, 
Иувитий на воду пустила:
— Йди ти, віночку, 
Красний з бервіночку 
За миленьким.

Ей гаю муй темний, зелененький, 
Повідж правду чисту, де миленький, 
Ци го порубали, 
Ци ачей узяли 
до неволі.
Голос чути в гаю, в середині,
Аж ся стало страшно туй дівчині:
-  При граді Солноку, 
Положив головку 
Твуй миленький.

ЯК Я СОБІ ПОГАДАЮ

Як я саобі погадаю
За давнии літа.
Так ня слези убливають, 
Што не вижу світа.
Як я собі изгадаю
Давну давниночку,
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Скажу собі зав’ язати 
З хустям головочку.

Журивісся, нудивісся, 
Як мене любити, 
А тепер ся журиш, нудиш, 
Як мене лишити!
Та або ня, любцю, люби, 
Або мене лиши.
А хоть мои очинята 
На папери пиши.

Закукала зозуленька, 
Кукала вна біла,
Иншу милу любку маєш, 
Я  сама виділа.
Иншу милу, любцю, маєш, 
На правді ся маєш, 
Прийде така годиниця, 
Што ня изгадаєш.

Любивісь ня, муй миленькьій, 
Тому є пувгода.
Не стала ся ти в пробьітку 
Жадная пригода.
А як єсь яв, муй миленькьій, 
Иную любити, 
Яла ти ся пригодиця 
Всяка находити.
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ВІЄ ВІТЕР, ВІЄ СТРАШНО

Віє вітер, віє страшно,
Аж дерева гнуться.
Ой як болить моє серце, 
Онь і слезьі ллються.

Йдуть літа в лютом горю.
Та й купця не бачу.
Само тогдьі є полегша, 
Як собі поплачу.

Слезьі щастю не поможуть,
Серцю легше буде,
Хто щаслив бьів хоть часочок,
Нигда не забуде.
Ой віруй ми, моя мила,
Што тя люблю щиро.
Што без тебе нич на світі
Неє мені мило.

Немило ми нич на світі,
Немило, немило.
Уд коли ся моє серце
Любити навчило.

Цільїм серцем, цілов душов
Любити тя буду.
Личко твоє рум’ яноє -  
Нигда не забуду.

У Тсрсблях
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ШИРОКОЄ БОЛОТИЩЕ

Широкоє болотище вода забрала,
Ой любив я дівчиноньку-мати не дала.

Жаль, жаль, жаль ми буде, 
Возьмуть єи инші люде, 
моя не буде.

Йеден веде за рученьку,
А другому жаль,
Третьому ся серце коле -
Же єи не взяв.

Жаль, жаль, жаль ми буде, 
Возьмуть єи инші люде, 
моя не буде.

ПОД ДУБИНОЮ, ПОД ЗЕЛЕНОК)

Под дубиною, под зеленою, 
Сидів голубок з голубиною.
Сиділи в парі, ціловалися, 
Сивьіми крилами обнималися.

Надьійшов стрілець з темного луга.
Розбив, розлучив пару голуба.
Голубку имив, голуба забив.
Сьіпле юй пшеничку, дає й водичку.

Голубка не їсть, голубка не пйе, 
Пуд дубиноньку плакати йде.
-  Чом же тьі не пйеш, чом же тьі не їж, 
Лем пуд дубиноньку плакати йдеш.

-  Як же я їсти маю и пити, 
Такий світ красиьій неє с ким жити.
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-  Ой маю бо я сімсот голуба, 
Вибери собі, котрий ти люба.

-  Вибирала я, ой шукала я,
Не найшла и того, собі милого.
Муй бив сивенький, чорнобривенький.
На личку рум’ яний, сивокриленький.

У Бороняві
ПОХИЛИВСЯ ДУБ НА ДУБА

Похилився дуб на дуба,
Вереза пудперла.
-  Не плачте ми, малі діти, 
О ж мати умерла.

Не плачте ми, малі діти,
Не находіть тугу,
Коби скоро сесю вднесли,
Приведу вам другу.

У  вас, няньку солоденький,
Друга жона буде,
А в нас малих сиротятох
Булш мамки не буде!

Ой вам буде друга мамка
Головку чесати,
М и  будеме сиротята
Сами ся вблікати.

Та вам буде друга мамка 
їст оньки давати.
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Мьі будеме, сиротята, 
Слезьі прожерати.

Та вам буде друга мамка 
Постілку встеляти, 
Мьі будеме, сиротята, 
По кутах дрімати.

ТЕЧЕ РІЧКА БЬІСТРЕЙКАЯ

Тече річка бьістрейкая, 
Тече річка бьістрейкая, 
На ній лавка тонейкая, 
На ній лавка тонейкая, 
Шла бем на ню а ся бою, 
Аж упаду, та ся втоплю.

Татка неє -  та не хопить, 
Татка н еє - та не хопить, 
Мамка каже: "няй ся топить”. 
Мамка каже:" няй ся топить", 
Тото дівка бездольниця, 
Та няй пльїне, як водиця",

їчте, рьібкьі, тільце моє, 
їчте, рьібкьі, тільце моє, 
Кой такоє пустейкоє, 
Кой такоє пустейкоє. 
Та й водицю попивайте, 
Сироточку споминайте.
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ПАНЩИННІ

ПРИЛЕТІЛА ЗОЗУЛЕНЬКА

Прилетіла зозуленька 
Та й стала кукати:
-  Ба што я вам, добрі люде. 
Маю сказовати.
Як уж гайі зеленіли, 
Я  до вас вертала. 
Сіла-м собі на дереві, 
Мало спочивала, 
Та й дораз см великий гук 
За собов зачула.
Поглянула-м, што там гучить, 
Онь см ся спугнула.

А свобода всю панщину 
Перед собов гнала.
Загнала їв  темнілісьі, 
Оби там пропала.
А за нею бїжуть пани, 
Ялися тужити:
-Вертай ти ся, панщинонько, 
Не є з чого жити!

-  Самі-сь те ня управили, 
Я  тому не винна!
-  Не знали-сьме же так тяжко 
На хліб заробляти.
Думали-сьме, щи ся з тобов
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Даколись вітати.
Не знаєме молотити, 
Жонки наші жати, 
Просиме тя, прийди назад, 
Будем тя кохати.

До трактирні не мож ити 
Картяти, гуляти, 
Бо кишеня уж порожня, 
Неєуткьі брати.
Наш орендаш уж не хоче 
Грошей позичати, 
Простий газда у ж не йде 
На довг попивати.

НЕ Є ТЯЖКО ТАК НИКОМУ

Не є тяжко так никому, 
Як тим бідним біднякам. 
Усе роблять, усе годять 
Тим превражним панам.

Од неділі до неделі, 
Кажуть, тяжко робити.
Не встигаєш, у суботу -  
Б ’ють превражі нас пани.

Не обідав -  нич не дбають, 
Наказують в поле йти.
Не вечеряв -  лягай спати -  
Завтра рано вставати.

Лекше чорту, хоть і чорту 
Цілий рочок служити.
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Як проклятому панови 
Єден місяць робити.

ОЙ МАМОЧКО, МАМКО

Ой мамочко, мамко, 
Вус ям нас тьі мала. 
А служити до панув 
Лем мене-сь оддала.

Тяжко ми ся жиє, 
Пані ня все біс.
У кучі ночую, 
Талем голодую.

А робити, мамо, 
Треба непрестанно.
Ще й платня мізерна, 
Вьісохла-м, як терля.

Бери ня, мамочко, 
А бери ид дому.
Не можу терпіти 
Я життю такому.

КОЛИ МУРОВАЛИ БІЛУ МАКОВИЦЮ

Коли муровали білу Маковицю, 
Гонили на панське, гонили на панське 
Бідну удовицю.
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Єдну неділеньку газду поховала, 
Другу неділоньку, другу неділеньку 
Сина на світ дала.

В три дні по породі на панське сй гнали, 
На панське єй гнали, на панське сй гнали, 
Покоя не дали.

На панське ся брала, горенько плакала, 
А в своих слезоньках, а в своих слезоньках 
Синочка купала.

На єдной ручечці синочка тримала, 
А з другов ручечков, а з другов ручечков 
Каміння давала.

Муруйте, мурари, білу Маковицю,
Не ганьте на панське, не ганьте на панське, 
Бідну удовицю.

Каміння давала, горенько плакала.
Горенько плакала, озеро глядала,
В котрум би навіки, в котрум би навіки 
Сина искупала.

-Плавай, синку, плавай, в тихому озері, 
Не зазнав ти отця, не зазнав ти отця, 
Не зазнаиі й матері.

Будеш, ти в озері, як рибка плавати, 
Я пуд Маковицьов, я пуд Маковицьов -  
Слезами вмиватись.
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КАЗАЛА’М ТИ, ІВАНОЧКУ...

Казала1 м ти, Іваночку,
Глядай собі фраирочку,
А я собі побратима 
Из пониже Дебрецина.

Глядай, бо я собі найшла, 
Коли’ м сиві вулки пасла. 
Сиві вулки ще й теличку, 
Милий муй ти, Василичку.

На горі дощ, а ще й млачка, 
Оддається вже й біднячка, 
Хотьхудобна, тасподобна...
А багачка, як омачка, 
Як та жаба сивочорна.

ОЙ ЛЕТІЛА ПАВА

Ой летіла пава, 
На воротах стала. 
А в місяцю фебруарі 
Панщина пропала.

Ой пушла та панщина 
Дебрями й горами.
Заплакали всі пани 
Друбними слезами.

Ой пропала панщина, 
Аж гори тряслися. 
Заплакали всі пани:
-  Панщино, вернися!
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-  Я вже не вернуся, 
Треба бьіло знати. 
Як людей вважати, 
Люд бичаловати!

Ой бичаловати, 
А не катовати!
Йдіть самі, вражі паньї 
В поле жьіто жати!
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РОЗБУЙНИЦЬКІ

СИДИТЬ ПИНТЯ У ТЕМНИЦИ

Сидить Пинтя у темници,
Пише листа на таблици,
Пише, пише, пописує,
И на мамку одказує:

-Йди, мамко, пожалуй ня, 
Сто злат маєш, викупи ня!
— Кедь мам за тя сто злат дати -  
Не буду тя сьіном звати!

Сидить Пинтя у темници,
Пише листя на таблици, 
Пише, пише, пописує
И на утця удказує:

-Йди, няню, пожалуй ня, 
Сто злат маєш, викупи ня!
— Кедь мам за тя сто злат дати -  
Не буду тя сьіном звати!

Сидить Пинтя у темници, 
Пише листя на таблици, 
Пише, пише, пописує
И братови удказує:

— Йди, брате, пожалуй ня, 
Сто злат маєш, вьїкупи ня!
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-  Кедь мам за тя сто злат дати, 
Не буду тя братом звати! 
Сидить Пинтя у темници, 
Пише листя на таблици, 
Пише, пише, пописує
И  сестрици удказує:

-  Йди, сестро, пожалуй ня, 
Сто злат маєш, викупи ня!
-  Кедь мам за тя сто злат дати, 
Не буду тя братом звати!

Сидить Пинтя у темници, 
Пише листя на таблици, 
Пише, пише, пописує 
И на милу удказує:

-  Йди, мила, пожалуй ня, 
Сто злат маєш, вьїкупи ня!
-  Аж бем красно розпродала, 
Сто злат бем за тя дала!

ПОПІД БЕСКІД ЗЕЛЕНЕЙКЬІЙ

Попід Бескід зеленейкьій 
Йде Добош молодейкий, 
На ніжейку налягає, 
Топірцьом ся підпирає. 
У пальчики посвистує 
На хлопчики покликує:
-  Ей хлопчики, бо рахівські, 
Збирайтеся до купійки 
Бо идеме до Штефана.
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Бо в Штефана красна жона:
-  Ци спиш люба, ци ночуєш, 
Йде Добош, ти не чуєш? 
Пущай мене в коморочку!
-  Не пущу я, мій любочку, 
Неє зелінь Штефан дома, 
Бо він пішов до ИЛьвова. 
Ой ключики куповати 
Каменочку утворяти.

На чім Добош двері втворив, 
На тім Штефан в нього впалив.
-  Ой хлопчики бо Рахівські, 
Беріть мене на топірці 
Несіть мене в чорну гору, 
Дем ся родив — там няй умру. 
Та там мене закопліте, 
Хрещик мині не кладіте.
Вбьі ся люде не вмовляли, 
Де витязі погибали.
Сріблом, златом поділіться. 
Та йдіть домів, поженіться. 
Розбивати не будете, 
Бо розуму не маєте.

ЙДЕ д о бо ш  м о л о д е й к ь ій

Попід Бескид зеленейкий 
Йде Добош молодейкьій 
На болту ся підпирає 
Кров из нього все капає.
Чорний ворон залітає 
Та тоту кров попиває.
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Йде Добош та сумує, 
Та из хлопці бесідує:
-  Хлопці мої, небожата, 
Де будеме спочивати? 
Коло гаю спочивали, 
Свіжу воду попивали. 
Хлопці трудні та поснули. 
Кликав Добош, та не чули. 
Устав Добош, посвистує, 
Та на хлопці покликує:
-  Хлопці мої, та молоді, 
Уставайте швьідко скорі, 
Уставайте, хлопці, рано, 
Вдувайтеся файно, ладно. 
Та до дівкьі будеме йти, 
Бо хочу з нив говорити:
-  Ци спиш, дівко, ци ночуєш, 
Йде Добош, ци тьі чуєш?
-  Ой сплю, Добош, та й ночую, 
Гойкаш, Добош, я то чую. 
-Пущай, дівко, нас до хатьі, 
Мьі идеме розбивати!
-  Не пущу вас, мої любі. 
В мене двері, ой, желізні. 
В мене й двері, ой, желізні. 
А замочкьі ще й оцільні.
-  Нич не годні замкьі твои, 
Кедь я вложу плачі свои.
И як Добош плечі вложив, 
Оцільові замкьі зломив.
Став Стефанко за дверейка, 
Пустив кулю до сердейка. 
А Добош ся одраз сховзнув, 
Хлопцюм собі однак гойкнув:
-  Наскрюз куля полетіла... 
И сила го полишила.
Начав смутно говорити, 
На смерть себе готовити:
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-  Хлопці, несіть ня пуд бука, 
Наша буде там розлука. 
Найде ся лік и уд гада, 
Лиш уд чарув -  шуга-нигда. 
Возміть злато, поділіться, 
По світови розьійдіться. 
По світови розьійдіться, 
Йдіть дому, поженіться. 
Йдіть дому газдовати, 
Не варт єсьте розбивати. 
Не учіться, любі пити, 
Є вам з чого ладно жити!

У Вульхувцях
У ЗАГАТСЬКУМ, ДІВКО, ВЕРХУ

У загатськум, дівко, верху,
Межи зворинками.
Розбуйника постріляли
Йвана з кулями.

Ой та того постріляли
При зеленум бучку.
Білі плечі поранили
Понад праву ручку.

Та уставай, біла дівка, 
Ой час ти вставати.
Час бьі того легіника
У  землю пускати.

Встала она, молоденька,
В середу до дниньї, 
Та й погребла легіника
У  сьіреньку глину.
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Тав п’ ятницю, тав суботу
У посліднюй днині
Дзвонять дзвоньї, ІЇють органьї 
Білуй легінині.
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ВІВЧАРСЬКІ

ВІВЧАРИКУ, МОЛОДЕЙКЬІЙ

Вівчарику, молодейкий, 
Ци всі твои вівці, 
Бо я єдну пізнавала 
В краю, в полонинці.

-  Ци ти мої, дівка біла,
Вівці раховала,
Що ти, дівко, мою вівцю 
В краю спізнавала.

- Т а я  твої, вівчарику, 
Вівці не рахую.
В полонині сіно гребу, 
Усе тоту чую.

- А  я туйки, в полонинці, 
Коло овець сиджу.
На иніиих ся не вдивляю, 
Все лиш. тебе виджу.

-  Вівчарику, молодейкий 
Сучи ми волоки, 
Будеме ся любовати
За чотири роки.

Несучи їх, иссучи їх, 
Б и били тонейкі.
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Будеме ся любиточки, 
Зоксьме молоденькі.

Иссучи їх, иссучи їх, 
Бьі ся не пірвали 
Будеме ся любиточки, 
Бьі люде не знали.

Ищи я їх не збувала -  
Уже ся пїрвали, 
Щи’ м вівчоря не любила, 
Вже люде зознали.

На Исках
ТА МУЙ ВУВЧАРЬ ЛІСОМ ЙДЕ

Та муй вувчарь лісом йде, 
Мальовані дрьіва везе.
-  Продай дрьіва мальовані, 
Купи чіжеми кьірдовані.

У п’ ятницю їх куповав, 
У суботу їх пудковав.
А в неділю до службоньки 
Своюй милуй подаровав.

-  Носи, мила, носи, носи, 
Та й за мене Бога проси.
- А  я чіжмьі износила 
За тя Бога не просила. 
Тотьі чіжмьі не носучі, 
Подерлися в них онучі.
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У ВИСОКІЙ п о л о н и н і

У високій полонині 
Стоить болотечко. 
Щи ми било вівці пасти 
Хоть є дно літечко.

Щи ми било вівці пасти, 
Та не женитися.
З високоі полонини
В село дивитися.

Є у мене сіянічко
З самої смеречки.
Суть у мене робітничкьі -  
Біленькі овечки.

-  Вівці мої, мурешисті, 
А кози цапури.
Кібем я ся пудцарапав 
Та піду в катуни.

Ой вівчарю, вівчарику, 
Солодка жентиця.
Як ти вівці виздихають -  
Твоя шибениця.

Ой вівчарю, вівчарику, 
Покинь вівці пасти.
-  Не покину, хоть погину, 
Навчивем ся красти.

Та укравем два баранця
А третю ягницю.
Та вже мені збудовали 
В Сиготі темницю.

У Студенум
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Чия тото ягнечейка -  
Попова, попова. 
Та вже мені у Сиготі 
Темничка готова.

УВЧАРЬ УВЦІ НАГАНЯЄ

Увчарь увці наганяє,
Я  ся Богу молю.
-  Прийди, прийди, увчарику,
На вечерю мою.

Вечерицю зготовила,
А сама не їла.
Миленького ой так ждала, 
Онь ся розболіла.

У Бороняві

На Исках
ЙДЕ в ів ч а рь  д о л і с е л о м

Йде вівчарь долі селом
В широкім ремени.
Несе дівкам подарунок -
Сьірика у жмени.

Та я зьійду с полонини,
Дома ся у женю.
Таку собі жону возьму,
Що стане в кишиню.
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Взяв бем тебе, біла дівко, 
Айбо сь дуже мала.
Ищи бесь ся у нас дома 
Й  за стіл не придала.

Та проклята зелепуга, 
Зелена, як трава
У колиску повелика, 
А вівчарю мала

У Бороняві
ЙДУТЬ в у ц ь к ь і с  п о л о н и н ь і

Йдуть вуцьки с полонини, 
Ягнятка за ними.
А козятка в три шорини,
Козарь межи ними.

Я не буду вувці пасти
Лиш. самі баранці.
Заверну їх в поточину
Та пуйду до Анці.

Я  не буду вувці пасти
Лиш самі ягниці.
Заверну їх в поточину
Та пуйду до Миці.

ТА Я ПІДУ У ВОЛОВНЮ

Та я піду у воловню,
Та в воловий сиджу.
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Та овечки повертаю, 
Все милейку виджу.

Вівці мої мурешисті, 
Напольї з баранки.
Хто вас буде вівці пасти, 
Я  порубав пальці.

Я щи свої білі пальці
Погою, погою.
Та щи свої білі вівці 
На міру надою.

Вівчарику, вівчарику, 
Щось у літі діяв?
Чом єсь собі, вівчарику, 
Нигде нич не сіяв!

У Річках
ОЙ ПІДУ Я В ПОЛОНИНУ

Ой піду я в полонину, 
Стану на гот ару.
Вівчарь вівці загоняс
В новейку кошару.

Пасе вувчарь, вувці пасе
В зеленуй залуці.
Тулько в нього сембрелиці -  
Перстенець на руці.

У  високій полонині 
Є вувчарюв много.
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Йти бьі ми подивити, 
Ци там не є мого.

У Вульхувцях
УД КОЛИ НЯ НАГАНЯЛИ

Уд коли ня наганяли
В гори і в долину,
Уд тогдьі я, люба мамко,
На поперек тьіну.

Та кобьі я ластовочка
Я  бем поленула.
Я бем свому миленькому
Вувцьки завернула.

Ой вівчарю, молодейкьій,
В серци ми бьівасш.
Щастя бесь мав, миленький мій, 
Чом ня не сватаєш?

-  Бо тьі ищи, біла дівко,
Малейка, ги ягня.
Не будеш ми бировати г
Уставати до дня.
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КАТУНСЬКІ

У Вульхувцях
ТА КОЛИ НЯ ВІДОБРАЛИ

Та коли ня відобрали на того вояка, 
Та заплакав нянько, мамка, та й любка сарака.

Йдуть хлопці у катуни, за ворота стали, 
Ой не є там багатського, соми сирохмани. 
Багатські ся викупують, та йдуть газдовати. 
А сиротьі — сирохманьї -  войну войовати.

Та пуйду я а в касарню, та стану гадати, 
Кулько маю ременічка перепуцовати!
Ременічко’м випуцовав, кабат замащений, 
Йде капларь из поличков, я вже засмучений.

У Бороняві
ОЙ ТАДЬ НЕ ПЛАЧ, БІДА ДІВКО

Ой тадь не плач, біла дівко,
О ж на войну йду,
Ой дуйде те плаканічко,
Доки з неи прийду.

Тадь не плач ти, біла дівко,
Заплачеме вбоє,
Коли будуть гет рубати 
Волосічко моє.
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ЗАКУКАЛА ЗОЗУЛЕЙКА

Закукала зозулейка
На шині, на шині.
Повезлося соколятко
В новейкій машині.

Я  калину погьінаю,
Калина не гнеся,
Як на любця погадаю -
Серце ми здригнеться.

Побий, бідо, желізницю,
Та й сі колеса.
Бо вна мого миленького
До Босньї повезла.

НА ГОРІ БУБНУЮТЬ

На горі бубну ют ь,
Пуд горов танцюють.
Иванувські хлопці
В гусарі вербують.

Най они вербують
Одкола, довкола,
Уже не звербують
Мойого сокола.
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У Бороняві
ТА ВИРОВЕ, БИРОВИКУ

Та бирове, би ровику,
Половина пана.
Постілочка постелена, 
Порошком припала.

Що я тобі, бировику,
А й діяв, та діяв.
Що тьі за мнов, бировочку,
Мотузи чко т ігав!

Кой не знаєш, бировику,
Де мотуз я діти.
Йди дому, заріж жону,
Та повішай діти!

ТА ДІВЧАТА, ЛАСТУВЛЯТА

Та дівчата, ластувлята
Будьте здоровенькі,
Бо мьі йдеме у катуньї, 
Хлопці молоденькі.

По капусті, по кочаню
Коника попасу,
Узяли ня у катуньї
Из першого класу.

Та ищи ня не вдобрали,
Лише пудписали, 
Та вже мині на білявки 
Лиш водиці лляли.
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ТА КОЙ МЕНЕ УДОБРАЛИ

Та кой мене удобрали 
На того вояка, 
Уддавайся, біла дівко, 
За кого ти дяка.

Та коли ня удобрали
На того вояка.
Та так мамка не плакала, 
Як любка сарака.

Та тм не плач, біла дівко, 
Заплачеме вбоє, 
Коли будуть убтинати 
Волосічко моє.

Не журися, біла дівко, 
Кой я ся не журю.
Через плече більш ремінь, 
Та так машерую.

У Горінчові

ОЙ КОЛИ НЯ ЛЮБА МАМКА

Ой коли ня люба мамка в череві носила, 
Тогдьім ми ся в Мукачові сорочечка йшла. 
А коли ня люба мамка в купели купала, 
Тогдьі ми ся в Мукачові сорочечка прала.

Кому, мамко, кому кошулицю шиєш?
-  Тобі, сьінку,тобі, тьі на войну йдеш.
Не шьій, мамко, не шьій нитками тонкими, 
Не поливай, мамко, слезами друбньїми.

107



Мамко моя мила, їм я хліб комісний, 
Бо я, мамко, ношу царський мундур світлий. 
Як тебе лишити, мамку бідну, стару, 
Што маю чинити, ой Боже, незнаву.

Мене годовалась при моюй малости, 
А тебе тко буде при твоюй старости.

У Бороняві
МЕНЕ МАМКА ПОРОДИЛА

Мене мамка породила, 
Ой люлю, та люлю. 
Мене мамка породила 
Хлопця на катуну.
На катуну, на катуну, 
Ой на катуночка.
Оби на ня приставала 
Комісна сорочка.

У Бороняві 
ТА Я ЙДУ У КАТУНЬІ

Та я йду у катуньї, та на дівку кличу:
-  Ой ти дівко Боронявська, на кого тя лишу?

Ой пуйду я у катуньї, у тотьі гонвіди, 
Та полишу білявочку на всі страшні біди.

Ой йду я у катуньї, бировьі ведуть ня, 
Бідна моя головонько, видав не вернуть ня.
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Будь здорова, файна рибко, обесь жила много, 
Обесь других любила, лиш мене самого.

Напиши ми, білий хлопче, на білум папери, 
Оби’м знала прочитати, де ти на квартери.

Напиши ми, білий хлопче, на білум листочку, 
Оби’ м знала прочитати, ци щи сь на світочку.

У Бороняві
Річках

КОЛИ’М ЙШОВ У КАТУНЬ!

Коли'м йшов у катуни,
Дівка булі брала.
Та я тото’ м юй наказав, 
Оби ня чекала.

— Я би’м тебе, білий хлопче,
Чекала, чекала.
Коби тебе у войночці
Сабличка не стяла.

-  Не азотне, не изотне, 
Ни комісна пушка.
Бо Маріка, бо Маріка -
Тото моя душка.
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У Всл. Бичкові
ПРОКЛИНАЛА МАТИ СЬІНА

Проклинала мати сина
В неділю до служби:
-  Што ти, синку, п'єш, гуляєш, 
Напив бесь ся нужди.

-  Ой ти мамко моя стара, 
Не проклинай мене.
Ведуть коня з стерна поля,
Сідлають пуд мене.

Ведуть коня з стерна поля,
Коня вороного,
Висадили на коника
Хлопця молодого.

Та як його висадили,
Сабелку до боку.
Чисарик ся подивляє:
То жовнірь, нівроку.

БО КОЛИ НЯ УДБЕРАЛИ

Бо коли ня удберали -  
На стулчик^м сидів. 
Так ня слези убливали, 
Же'м світка не видів.

Дали мене до ружочки,
ДоЛевчи, доЛевчи, 
Т ая хлопець молоденький 
Не маю серенчі.
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Та катуне, та катуне, 
То мало фасуєш, 
Вд пувночи, до пувночи 
Шилбак машируєш.

ДЬІШЕ ВІТРИК, ДЬІШЕ

Диш е вітрик, дьіше, 
Калинков кольїше.
Бо вже мені мій миленький 
Третій листок пише.

Єден мені листок пише, 
Вби’м ся не журила.
А другий ми листок пише, 
Вби’м файно ходила.

А третій ми листок пише,
Вби’м ся не віддала, 
Оби’ м его молодого
З войночки чекала.

У Бороняві 
У Исках

ОЙ ИЗ ПЕШТУ ДО БУДИИА

Ой из Пешту до Будина мостьі положені,
Пушли хлопці в волосічку, удтьі пострижені:
— Ой чісарю, чісарику, великий наш пане, 
Што будете роби тон ькьі, як нас не постане?
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Ой чісарю и королю, нашто нас вербуєш, 
Малий маєш ти магазин, чим нам погодуєш:
-  Буду я вас годовати гречанов половов, 
А буду вас виправляти фраіщюськов дорогов.

М и француза звоюсме, а пруса убйєме, 
Та щи ми ся, люба мамко, додому вернеме. 
М и пуйдеме, товаришу, пуд німця, пуд німця, 
Та будеме бродиточкьі в кирви до колінця.

ОЙ ЧІСАРЮ, ЧІСАРИКУ

Ой чісарю, чісарику, 
Вчини серцю волю, 
Пусти, пусти до касарні 
Рідну мамку мою.

Вїшла мамка до касарні, 
Щире заплакала:
-  Де ся, синку, коса діла.
Щ о’м сї кохала?

-  Не звідуй ня, моя мамко, 
Де ся коса діла.
По дворови зеленому, 
Як из гуски, піря.

Айбо тото не пїрічко,
Моє волосічко,
Тобі, мамко, твердий жальок, 
Людьом веселічко.
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У Драгові
ЗАКУКАЛАЗОЗУЛИЦЯ

Закукала зозулиця
На новуй возарни.
Ой так нітко не заспівать,
Як любко в касарни:
-  Ой коли ня удобрали
Та до того войська
Гурько за мнов заплакала
Дівчина волоська.
Плаче, катун, плаче катун
Чорньїма очима,
Сабелька му на столику,
Мундур за плечима.
Дівко біла, дівко біла,
Не бануй, не бануй.
Бо я йду у катун ьі,
Тьі собі повандруй.

У Вороняві
ПУШОВ ЛЮБКО У КАТУНЬІ

Пушов любко у катун ьі,
Стане фиреликом,
Зажене ми ширіночку
Навперед тьіждником.

Пушов любко у катун ьі,
Наказує мині:
-  Так ся, любко, добре справуй, 
Як мелничка в млині.
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Што вун мині наказовав,
Ото било дарьмо,
Котрий прийшов, тот измолов, 
Хоть пузно, хоть рано.

Та вже мині єдно, мамко, 
Хоть пузно, хоть рано.
Уже мині на сердечку 
Веселости мало.

ОЙ У ПОЛИ ВЕРБА

Ой у поли верба, 
Коло ней вода.
Там дівчина, воду брала.
Сама, єдина.
Жовн яр до води -
Дівка уд води:
Чекай, чекай, дівко біла, 
Даш конюм води.

— Як я маю стати, 
Конюм води дати, 
Зимна роса, а я боса, 
Не можу стояти.
-  Розгорну я жупанчук, 
Та й нужки зав' ю.
Чей ня пан Буг запоможе, 
Черевички куплю.
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ДУМАТЬ, МИЛА, ДУМАТЬ

Думать мила, думать, 
Же я травку кошу, 
А я по тамборі 
Сабелочку ношу.

Сабелька не моя, 
Пана чісарова, 
Кедь ся з нив урубам -  
То серенча моя.

МАМКО МОЯ СТАРЕЙКАЯ

Мамко моя старейкая,
Мамко моя мила, 
Та ти мене не в щасливі 
Пеленкьі повила.

Нещасливі пеленочкьі, 
Нещасливьій куп ель. 
Нич не вчиню, лиш ся втоплю, 
Як надьшде крутіль.

Волілась ня, моя мамко, 
В купели втопити, 
Ніж ня мали офіцірьі 
За вушка крутити.

Нещасливі одиниці, 
Нещасливі часьі. 
Та що мене вьідобрали 
Из першої класьі.
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У Липшанськуй Поляні
ПОПУД МОСТОМ РЬІБА З ХВОСТОМ

Попуд мостом риба з хвостом, 
Зашуміла з листом.
Та я втікав з регименту.
С цимбориком Митром.

Та бирове, бировичку,
Дай ми квартилочку, 
Бо я втікав з регименту 
Через білявочку.

У Річках
СТОИТЬ ЯВОР НАД ВОДОЮ

Стоить явор над водою,
На воду схилився.
На вояка, неборака,
Вояк зажурився.

Не хилися, яворику,
Ти щи зелененький,
Не журися, воячику,
Ти щи молоденький.

Не рад явур хилиться,
Вода корінь миє,
Не рад вояк журиться
Серденько му гине.
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У Нанкові
ЙДЕ н я н ь о  н а  я рм а ро к

Йде няньо на ярмарок,
Сиві воли гонить.
Прийде синок из войночкьі
Низько ся поклонить.

Прийшов синок из войночки,
Низенько вклонився:
-  Не журися, любий няньку,
Я вже ужинився.

-  Де с, сине, твоя жона,
А моя невіста?
-  Через плече більш ремінь, 
Сорочка кумісна.

ОЙ КОЛИ НАС ВІДОБРАЛИ

Ой коли нас відобрали
В тотьі канонірі.
Та дали нам пуцовати
Два коники білі.

Ой коники’м випуцовав,
Кабат замащений.
Стоить капраль из паличков, 
Я вже засмучений.

-  Ой капрале, капралику, 
Матір твою в душу.
Який єсь ми невеличкий, 
Слухати тя мушу.
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Ой тадь як я, капралику,
Виросту, виросту,
Та я тобов, капралику,
Положу до мосту.

-  Ти до того, легінику,
Не доріс, не доріс,
Обесь мене, капралика,
Та до мосту доніс.

Та я уйшов до касарні,
Та почав гадати:
Ба котроє ремінічко
Навперш пуцовати.

Ремінічко випуцовав,
Кабат замащений,
Стоить капрал ис паличков,
Я вже засмучений.

Ой капрале, капралику.
Та я твою душу.
Який єсть ми невеличкий,
Слухати тя мушу.

Ой тадь як я, капралику,
Виросту, виросту,
Та я тобов, капралику,
Положу до мосту.

-  Ти до того легінику
Не доріс, не доріс.
Обесь мене, капралика,
До мосту та доніс.
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У Річках
МЬІ КАТУНЕ, МЬІ КАТУНЕ

Мьі катуне, мьі катуне,
Щ о из нами буде?
На тім піску погинеме,
Де водьі не буде.
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АМЕРИЦЬКІ

Як до Америки
Мене одпустили,
Гроші пожичили, 
Мене виправили.
Родичі бідують
Туй на маковици,
Блудний син гайнує
Там по Америки.
Ей покай ся, покай,
Грішний чоловіче,
Уд тебе помочи 
Чекають родиче!

Алскс-Павлович, 
Думка сьіна Маковици, 

Там за морем, в Амсрици.

НЕ ДАЛИ МИ ПОЛЮБИТИ

Не дали ми полюбити
Молоду Марійку.
Та я продам сиві волки, 
Та йду в Америку.

Ой родино, родинище,
Ци жаль ти не буде, 
Як я пуйду з свого села 
Межи чужі люде?
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ТА НА РІЦІ КАЧЕНЯТА

Та на ріці каченята,
На ріці, на ріці
Поможи ми, пане Боже,
Бити в Америці

Ей коби-м крильця мала,
Як у ластовиці
Нікуди бем не літала,
Лем до Америки.

ДОБРЕ В АМЕРИЦІ

Добре в Америці,
Кедь йде робота.
Красно ся облечеш,
Як прийде субота.

Красно ся облечеш,
Красно ся умиєш,
А нич ся не стараш,
Ж е&т и в полі гниє.

На полях не гниє,
Вода тя не бере,
Усьо д’ ти довезуть
До гавзу фермере.

Фермери довезуть,
Гроші не питають,
Аж сімнадцятого,
Коли педу дають.
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АМЕРИКА, АМЕРИКА...

Америка, Америка 
Та дуже невдобна.
Робить у нюй руський народ, 
Як тота худоба.
Америка, Америка:
Яка ти немила: 
Не одного чоловіка 
З жунков розлучила.

А в неділю пораненько 
Дзвони задзвонили.
А ми, бідні, в чужум краю 
Слезами ся вмили. 
Задзвонили на станцій 
Дзвони жалобненько, 
Тужать люди в Америці, 
Плаче их серденько.

Лишив няня, лишив маму 
Й молоду дівчину.
А сам пушов в Америку 
Та мало не згинув.
Лишив жунку, лишив діти, 
Лишив родну мамку.
А сам пушов в Америку 
За довгув фурманков.

Коби мати такі крила. 
Вби ся вверх пуднести. 
Одвідав би тата й маму, 
Ще й родиніи сестри. 
Коби море не глобоке 
А й хвиля не била,
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Одвідав бьім жунку й діток, 
Всю свою родину.

ЯК Я ЙШОВ З АМЕРИКИ

Як я йшов з Америки ид дому, 
Стрітив я ся з камаратом на морю. 
-Здоров, брате, камарате, штокове? 
Ци не ходять'д моюй жоні панове?

-  Ой не ходять, она ходить за нима, 
Аж ся за ньов сіре поле розвивать. 
Она каже, што без тебе прожне, 
Што заженеш, то з панами пропис.

СЕРЕД ТОЙ АМЕРИКИ

Серед той Америки
Корчма мурована.
Пиють пиво легіники 
До білого рана.

Пиють пиво легіники
Та ся догваряють, 
Чому они в Америці 
Невдобно ся мають.

-  Ой та тотьі долларики 
Тяжко заробляти.
Сімсот сягов попуд землю 
Треба нам копати.
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Попуд землю, попуд землю, 
Попуд чорні скали.
Т ам и стали такі слабі, 
Як хробачки мали.

Таци так нам пан Бог судив,
Бисьмеся мучили, 
Бисьме світла сонячного
Довго не виділи?

Ще й лампи нам ясно світять, 
Англик же говорить:
-Ладуй, ладуй, русин, кари, 
Колька тя не вломить!

Як не вломить — най не вломить
Та головка болить,
А й кров тече вже из ручок, 
Хто ми их загоить?

Най исчезне, святий Боже,
Море широкоє,
Оби прийшло загоити 
Соколятко моє.

ДОБРЕ ТОБІ, МОЯ МИЛА..

Добре тобі моя мила
В постели лежати.
Мені треба вже в час рано 
До роботи стати.

Як я встану до роботи -  
Фабрика фунгує,
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А як прийду на роботу -  
Бос мене звідує:

- А  чому ти, русиночку, 
Все так пузно ходиш?
З роботи тя извольняю, 
Бульше ми не робиш!

Т ая хлопець молоденький, 
Я  на нич не збаю, 
Та я собі повандрую 
Та до свого краю.

-  Русиночку молоденький 
Ти ще побануєш, 
Щпоровані тоти центи 
Скоро покельтуєш.

-  Там є мила в руднум краю, 
Я до неи йду.
Радоватись долларикам 
Без неи не буду.

-  Казала!м ти, білий хлопче, 
Казала, казала,
Не иди ти в Америку, 
Богдайся зорвала.
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ПОСМІШКОВАЛЬНІ 
ГУМОРИСТИЧНІ

У Бороняві 
Исках

СИДИТЬ МЕДВІДЬ НА КОЛОДІ

Сидить медвідь на колоді
Ногавиці крає.
Колода ся покивує,
Вун колоді лає.

-  Ой колодо, колодочко,
Бодай єсть не згнила,
Кой тьі мене, молодого, 
Пуд себе вбалила.

Сидить медвідь на колоді
Ногавиці крас.
Колода ся покьівує,
Він колоді лає:

-  Ой богдай тьі, колодище,
Нигда не зогнила.
Щ о тьі мої ногавиці
В воду намочила.

Та ней лай тьі, медведику,
Ни гнилуй колоді,
Буде тобі і колода
Даколи в пригоді.
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Сидить медвідь на колоді, 
Ногавиці крає.
Колода ся погинає, 
Вун колоді лає.

-  Колодо ти, колоди ще, 
Богдай ти не згнила, 
Што ти мене, медведика, 
Пуд собой звалила.

НАВАРИЛА, НАПЕКЛА

Наварила, напекла, 
Ба для кого -  для Петра. 
Не є Петра, лише Гриць, 
Шкода моих варениць.

ЙШОВ ГРИЦЬ ИЗ ВЕЧУРНИЦЬ

Йшов Гриць из вечурниць 
Темненької ночи.
Сидить гуся на болоті,
Витріщило очи.
Я  на гуся: "галя, галя", -  а гуся не сіло, 
Кой би била не паличка, 
Било би ня йзіло.
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ЛЮБИВ МЕНЕ ЛЕМАЧОК

Любив мене лемачок, 
Хотів мене взяти. 
Купив мені серпенику. 
Волав мені жати.

Я  узяла серпенину 
Та вергла за себе.
Не жала я коло мамкьі, 
Не буду и в тебе.

КІРЯВ ГАЗДА ГАЗДИНЮ

Кір яв газда газдьіню 
Но городу за диньов.
Гей, гой, газдо, покаймеся.
Йдім дому, порадьмеся, 
Што бьі пропити.

Пропив газда кепеняк, 
А газдьіня пенделяк.
Гей, гой, газдо, покаймеся, 
Йдім дому, порадьмеся, 
Што бьі пропити.

Пропив газда когута, 
А жона му -  пітята.
Гей, гой, газдо, покаймеся, 
Йдім дому, порадьмеся, 
Што бьі пропити.

Пропив газда сивулю, 
А газдьіня -  кошулю.
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Гей, гой, газдо, покаймеся,
Йдім дому, порадьмеся,
Што бьі пропити.

Пропив газда порося,
А газдьіня і котя.
Гей, гой, газдо, покаймеся,
Йдім дому, порадьмеся,
Што бьі пропити.

Пропив газда корьіто,
А газдьіня -  и сито,
Гей, гой, газдо, покаймеся,
Йдім дому, порадьмеся.
Што бьі пропити.

Пропив газда сорочку,
А газдьіня -  и бочку.
Гей, гой, газдо, покаймеся,
Йдім дому, порадьмеся,
Што бьі пропити.

Пропив газда и черес,
А газдьіня -  и овес.
Гей, гой, газдо, покаймеся
Йдім дому, порадьмеся,
Што бьі пропити.

Пропив газда і хату.
А газдьиія -  й лопату.
Гей, гой, газдо, покаймеся,
Йдім дому, порадьмеся,
Што бьі пропити.

Пропив газда і телек,
А жона м у - и петек.
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Гей, гой, газдо, покаймеся. 
Йдім дому, порадьмеся, 
Што бьі пропити.

Слухай, жоно, знаєш што, 
Пити не с вже зашто.
Гей, гой, газдо, покаймеся, 
Йдім дому, порадьмеся, 
Што бьі пропити.

Каятися вже пуз но, 
Забрав корчмаш всьо добро. 
Гей, гой, газдо, не каймеся, 
Не йдім дому, не радьмеся, 
Што бьі пропити.

Не будеме вже пити, 
А й у ковдьі ходити.
Гей, гой, што діяти, 
Йдім у світ та жебрати. 
Што бьі прожити.

ОЙ ПУГНАЛА БАБА ДІДА

Ой пуг пала баба діда
На студену воду, 
А дідо ся забавив там 
Бабі на незгоду.

Прийшов дідо, принюс воду,
З бабьі насмівався,
Баба діда -  тріс в голову, 
Дід пообертався.
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Нашто нам ся, бабко моя,
На пустоті бити,
Йдім, йдім на лотокьі,
Будеме ся мьіти.

Пуйиїла баба май навперед,
Та й умивалася,
Дідо бабу іитурк иззаду,
Баба втопилася.

А дідо став над водою,
Мало пожурився:
-  Кобьіх дуждав до неділі
Чей бьіх уженився.

А як прийшла неділонька,
Дід розвеселився,
Та й заручив білу дівку,
Красно уббритвився.

Йде дідо на вінчання
Попри тоту воду,
Де ся баба утопила
Дідови на вгоду.

А як дідо повінчався,
Гудак в гуслі ріже,
Веде дідо молодицю,
Баба з води лізе.

Ой чекай ти, муй дідику,
Будем говорити,
Тепер єм ся викупала,
Будем красно жити.
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ТАМ ПУД БЕРЕЗОНЬКОВ

Там пуд березеньков, 
И пуд черешеньков. 
Сидить сідьій дідо 
Из дівчиноньков.

Я  старого молю, 
Я  старого прошу: 
-Пуст и мене, діду, 
Я гуляти хочу.

Каже старьій, в гущу 
Я  тебе не пущу.
Бо тьі ищи молода, 
А там хлопцюв череда.

СІЛА БАБА НА ЛАВИЦЮ

Сіла баба на лавицю
Коло молодого:
— Поцюлюй ня, легінику, 
За півзолотого,
-  Ой я тебе не цюлюю, 
Тьі бабонько стара, 
Хоть бьі сь мині у рученькьі 
Три золоті дала.
Бо у мене рьібка біла,
Чорні очи має,
Коли на ня попозирать -  
Царство ми ся здає.
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У Исках
НЕ МОГЛА СЯ УДОВИЦЯ

Не могла ся удовиця
Хліба доробити.
Заставила та медведя
За плугом ходити.

А вовчища, бурмачища
Вольїкьі гонити.
А й лисицю, молодицю, 
їстоньки варити.

А меде їдь ся як розиграв,
Чепігьі поламав,
А вовчище, бурмачище
Вольї у звір нагнав.

А лисиця, молодиця
Гонці показала.
Тепер тьі ся, удовице,
Хліба доробила.

У Исках
КУДЬІ й д е ш , м о л о д и ц е ...

Кудьі йдеш, молодице,
Ци на торговицю.
Купи собі чоботята,
Мені ногавицю.

Молодая молодице,
Не баламути ня.
Не хочеш ня ціловати,
Та я звербую ся.
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Молодая молодице, 
Молода невісто.
Кой не будеш ея любити -  
Запалю д’ ти місто.

Не ходи ми попід хижу, 
Не глядай ми біду.
Як дітину приколишу-
Сама’ д тобі пійду.

ЧАС ДОДОМУ, ЧАС

Час додому, час,
Не треба ту нас.
Буде мене мой муж бити,
А нікому боронити.
Час додому, час, час, час,
Час додому, час.

Из корчми йду,
Як пчола гуду.
А за мною, молодою
Йдуть хлопці чередою
Та й цимбали б  ють, б'ють, б  ють, б  ють, 
Тав цимбали бють.

Ой ти, мужу, муй,
Утворяй двур свуй.
Йде твоя милененькая
Из корчмоньки п'яниненькая.
Ци будеш юй рад, рад, рад, рад,
Ци будеш юй рад?
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Ци я ти не рад, 
Ти муй виноград.
Лягни собі та пруснися,
Як устанеш поправися,
Та все буде лад, лад, лад, лад, 
Та все буде лад.

Комари гудуть,
Спати не дають.
Прикриюся головою, 
Ячмінною соломою.
Та най они тнуть, тнуть, тнуть, тнуть, 
Та най они тнуть.

И ШУМИТЬ, И ГУДЕ

И шумить, и гуде- 
Дробен дожджик паде. 
А тко мене молоденьку 
Та й додому поведе.
Ой узнав се козак 
На солодкум меду:
- А  я тебе, молоденьку, 
И додому поведу.
— Не хочу я тебе, 
Не веди ти мене.
Бо я маву злого мужа, 
Буде бити мене.
Набук, хлопці, набук, 
Бо чорт мужа несе.
Як увидить мене з вами 
Аж го зима потрясе. 
Та най го так трясе,
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Ги вода лугами, 
А я собі молоденька 
Погуляву з вами.

Вульховці 
Воронява 

УД СУСІДА НЕ Є ПЛОТА

Уд сусіда не є плота
А й біда, та й біда, 
Не дають ми полюбити
Ближнього сусіда.

У сусіда свальба бьіла, 
Я  на нюй не йграла. 
Богдай ся та дівчиниця 
Сім раз оддавала.

Як сусіда не любити, 
Кой сусідець близько.
Уд сусіда та до мене 
Перелазець низько.

ОЙ УМРУ, УМРУ

Ой умру, умру,
Жити не буду,
Прикличте ми тотьі люде, 
Што я їх люблю.
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Попа, ба й дяка, 
Та й церкувника. 
Абьі я їм удповіла 
Свого газдувства.

Попови я дам
Чотьіри вольї, 
Обьі мині удслужили 
Файні проводи.

А тобі, дяче,
Сліпу кобьілу, 
Обесь мині переспівав 
Цілу псавтьірю.

Церкувнику дам 
Полотна на стан.
Обьі мині вун дзвонити 
Та не перестав.

Тобі корчмарю — 
Храпаву свиню.
Через твою горівочку 
Из світа йду.

А вам п’ яниці-
Віко пшениці.
Обесьте ня споминали 
Коло скляниці
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ОЙ НА ГОРІ ДУБИНА

Ой на горі дубина, 
Чия лучка -  кумина. 
Гей -  гой, гея -  гой. 
Чия лучка -  кумина.

Йти бьі ся просити, 
Ци дасть лучку косити.
Гей-гой, гея-гой,
Ци дасть лучку косити.

Коси, куме, кулько хоч, 
Лиш ми траву не столоч.
Гея-гой, гей-гой,
Лиш ми траву не столоч.

Бо то трава шовкова, 
А я дівка попова.
Гея-гой, гей-гой.
А я дівка попова.

ДАЛА МЕНІ МАМКА КОРОВУ

Дала мені мамка корову, 
Та на мою бідну голову. 
Корову бьі пасти гонити, 
А мені бьі хлопці любити. 
Загнала-м корову в дуброву, 
Сама сям вернула додому. 
Хлопці мене дома обсіли, 
А корову вовци изіли.
Кедь бьі моя мамка здорова, 
Буде в мене друга корова. 
Але моя мамка умерла, 
Пропала и друга, як й перва.
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КОЛОМЬІЙКЬІ

Нема танцю на всьо’м світі, як та коломьійка, 
Она душу вириває из мого сердейка.
Коломьійкьі мої любі, де я вас подію, 
Зберав я вас в лісах-горах, по полю розсію.

Дівоцькі
У Бороняві

1. Стоить явор над водою, в воді половина, 
М оє личко процвітає, як в лісі калина.

2. Мене мамка породила у четвер, у днину, 
Дала мені біле тіло, личко, як калину.

3. А я піду в полонину, там ся закосичу, 
Та вбьі люде не казали, ож я дома сиджу.

4. Ой єдная у мамочки, єдная, єдная, 
Як у саду ябліночка винная, винная. 
Ой єдная я у  мамочки, єдна єдиначка, 
Бо я воду не носила, в городі кьірничка.

5. Ой тадь кобн та не чепець, не червена хустка, 
Я бьі собі погуляла, як у стайні гуска.
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6. У зеленуй полонині на зеленуй иві, 
Та набрали хлопці меду и давали мині.

7. Йде любцьо горі селом, паличейку струже, 
Ой Боже муй милостивий, який красний дуже.

8. Побий, Боже, побий, кого мож побити, 
Лиш отого ти не побий, кого мож любити.

9. Та Иванку, та Иванку, ци маєш сорочку?
-  Маю, маю, вишиванку, висить на клиночку.

10. Ци я тобі не казала, кучерявий хлопче, 
Ож за тебе не уддамся, бо ми ся не хоче.

11. Забудь за ня, хлопче білий, я за тя забила, 
Ги би бьіла’м я ти нигда миленьков не била.

12. Та посвіти, місяченьку, и ти ясна зоре, 
Та на тоту поляночку, де муй милий оре.
-  Орали би штири волкьі, орали, орали,
Кой би прийшли прийшли бейрешики з Молдови, 

з Молдавія.
-  Ци видів ти, легінику, такого орача,
Обьі орав штьірма волми, та й без поганяча.

У Річках
13. З високои полонини дівка ся давила, 

Кой на святу неділицю вода приходила. 
Кудьі бьіли давно луги, там теперька води, 
Не йди, любку, улицями, змагай у городи. 
Ой тадь де йдеш, більш хлопче, та де йдеш,

та де йдеш.
Ой забрала вода лавки, там ти не перейдеш.
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14. Йшов любко через село, кресанину скривив, 
Я стояла коло плота, вун ся не подивив.

15. Болить мене головойка, болитько, болитько, 
А що мого милейкого од сюди не видко.

16. П їй шов любко у дорогу, я ся п обожила, 
Не перейшов поточину, я вже согрішила. 
Не перейшов поточину, не перейшов річку, 
Я забрала колядничкьі, гуляю всю нічку.

17. Та як мииі не ходити долі т им и річкьі, 
Та як мині не любити чужі чоловїчкьі.
Та як мині не ходити горі тьім потоком, 
Та як мині не любити, кой любко під боком.

18. А у моюм городичку зацвіли гвоздичкьі,
А що в тебе, сусідице, всю ніч коляднички?

19. Любім мьі ся, хлопче більш, любім потаємно, 
Як прийдеме до корчмочкьі, не ставайте вйедно. 
Любім мьі ся, більш хлопче, уд М итря до Йіря, 
Онь покля ся не розвис у поли явіря.

20. Покля ми. ся з соколиком любили, любили, 
На широкуй ровенині сухі дубьі цвіли.
А як мьі ся з соколиком лиш или любити, 
Та не що би сухі цвіли -  сьірі яли гнили.

21. Сокьірницьке, мамко, п о л е -у  душу ня коле, 
Боронявське, мамко, поле -  ото серце мос.

22. Та кой собі погадаю за Золотаречко, 
Головка ня поболює, та й саме сердечко.
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23. Не бити ми в Бороняві, ани в Кошелеви, 
А й бити ми, люба мамко, у Золотареви.

24. Коли собі погадаю за Золотарьово, 
Головка ня поболює, за любочка мого.

25. Кличе мати вечеряти, вечеряйте самі, 
Бо вже моя вечериця навновала з вами.

Легінські
У Бороняві

7. Ой дробенька коломийка, дробенька, дробенька. 
Казала ми приходити рьібка солоденька.

2. В полонині зеленейкуй зеленіють бучки,
Аж ти легінь, та й я легінь- потягніме ключки.

3. Ой упала звізда з неба, та розсипалася, 
Вийшла мила, визбирала, закосичилася.

4. Та вудкі ти, біла дівко, та вудкі, та вудкі, 
Ци ти би ся не паяла збирати ягудки.

5. Тауличко, драбуличко, та уличко кальна, 
Та я мушу побродити, де дівчина файна.

6. Закукала зозулиця в попа на вороті,
Яка тото дівка файна, што служить у Моті.
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Теребля
7. Таких дівок, як Анничка у Тереблі мало, 

Кой ся завиє баршуняпгков, та дуже юй яло.

8. За штось до нас, білявочко, не прийшла копати, 
Ачей тебе не пущала твоя рудна мати.

9. Туда наша дорожечка попри того моста, 
Подь з  Колодна до Теребля, там ссь бьіла доста.

10. Т а у  берег тяжко ити, я в долину мушу, 
Як тя, дівко, не любити, из’їлась ми душу.

11. Єдно ми ся плече мече, другос не хоче, 
Полюбив єм сдну дівку, она ня не хоче.

12. Не косися, бервіночку, бо щи сь зеленейкий, 
Не женися, хлопче білий, бо щи сь молодейкьій.

13. З  того боку та на тот бік далеко ходити, 
Та сяк мьі ся, ой миленька, лишиме любити.

14. Ой пуйду я в полонину, та стану, та стану, 
Єдна мила несе книші, а друга сметану.

15. Т и  дівчино, дівчишще, што тьі уробила, 
Вчора сь била у віночку, нин і сь ся завила.

16. Та покочу колодочку, покочу, покочу, 
Дот і тебе, дівко, люблю, докі самий хочу.

17. Та Марійка ряндя прала, та й на вербу клала, 
Я ся з  жалю не поклонив, тяжко заплакала.
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У Вороняві
18. Та висока полонина пущас коріння, 

Бьівай, любко, здоровенька, бо я йду в Ясіня.

19. Ци не будеш, біла дівко, за мнов бановати, 
Як я буду за молдавські гори потопати.

20. С елищ ане- не християне, Нанкувці не люде, 
Заручили білу дівку -  весілля не буде!

Криве
21. Закукала зозулиця, та мовила куку, 

Порубала біла дівка легіньови руку.
А легінь бив розумничкий, не казав нікому, 
Завив ручку в ширіночку, та й пушов додому.

22. Та Анничко, та Анничко, десь молоко діла?
-  Я  поклала на стебельце, а сорока з'їла.

23. Тече вода з-під явора, з-під зеленейкого, 
Впала біда на Федора, на молодейкого. 
Впала біда на Федора, Федір зажурився, 
За літами молодими, што не уженився.

24. Василина в березині, коровкьі в долині, 
Василина покликує: "Ходи, рибко, іїмині!" 
Василина покликує: "Ходи рьібко, д'мині,
Бо т и  хлопець нежонатий, не маєш газдині!"
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Носііпка Апіаі (1864—1946) Нзхіеіеіеге кіабоіі гизгіп 
псрііа1$уйіІетепу бззгеаіііібі Іісіуагі Ізіуап (Нуігедуїіа- 
га), Іигі) Тиф піса ез Агра Ізіуап (ІІп^уаг). А та§уаг  ез 
гизгіп ібікіогізіак кбгбз типкаіапак аіаррі аг МТА Кег- 
ігайагаЬап а Носііпка Иа^уаіекаЬап (аІаІИаіб гизгіп 
перс1аІ£уи)(егпепу керегіе, атеїуекпек а 1е)е£у2е8е кй- 
ІбпЬбгб кегекібі згагтагік . Носііпка Апіаі т е $  еІеІеЬеп 
те&кї8еге1іе пуотсіакезг аІІароіЬа Іюгпі. 1922 іа)ап 5гаг 
пербаїипк с іт т е ї  еду кбіеіеі т е £  із згегкезгіек, кіасіа- 
зага т а г  п е т  кегйіі зог. Аг егебеіі гизгіп пуеіуеп кбгге- 
асіоіі пербаїокіюг Ьеуегеіб Іапиїтапуі ІМуагі Ізіуап пі. 
А Веззепуеі Субг&у Тапагкергб Рбізкоіа іапага а кегігаї- 
Ьап тагасії гизгіп пербаїок еіетгезе  тс ііе іі кііег Но
сііпка Апіаі еіеіе ез типкйзза&апак ізтегіеіезегс. Міпі 
ізтегсіез Носііпка Апіаі £бг б$ каіоіікиз рарсзаІасіЬап 
82й1еІеіІ а Х етріеп уагте^уеі Ьасіотег кбгзе^Ьсп (т а  
Згіоуакіа: Ьасіотігоу) 1864. ГеЬгиаг 7-еп. М агатагоззгі- 
§еіеп ез 1)п§уагоп ]агі ^ ітп агіи тЬ а . Тео1б&іаі (апиі- 
тапуаіпак Ьеґеіегезе иіап а Ма&уаг М етгсіі М йгеит 
кбпууіагаЬап Ьеіуегксбік еі, аЬої тйкбсіезеі згіау пуеі- 
уи кегігаіок гепбегезсуеі кегсіі еі. Ма)с1 ВесзЬеп 1891- 
Ьсп сіокіогаіизі: згеггеіі, е&уеіеті іапаг Ресзеіі, Рогзопу- 
Ьап. 1946. ійііиз 15-еп Ііипуі еі Вибарезіеп. Згіпуопаїаз 
(исіотапуоз типказза^апак еіізтегезейі аг МТА 1910— 
Ьеп іеуеіегб, 1933-Ьап ресіі& гепбез (адауа уаІазгіоНа. 
Кизгіп Іетаїікауаі 1896-Ьап )еІепікегік еібзгбг пуотіа- 
ІазЬап. Н аїа їтаз еіеітйуепек (екагаза ГоІуатаіЬап уап. 
А гизгіп персіаіокіюг иібзгбіапиїтапуі )игі) Тиг)апіса 
ігі, аг Оп^уагі АПаті Е §уеіет Гоїкіогізіаіа а гизгіп пер- 
сіаідуиііетепу е іетгезсі уедегіе еі іисіотапуоз тс§кб- 
геїїіеззеї. Міпсікеі Іапиїтапуі икгап пуеі у є п  асііик кбгге.
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НАРОДНОПІСЕННИЙ УЖИНОК 
АНТОНІЯ ГОДИНКИ

Антонію Годинці -  Сокирницькому Сирохману, Со- 
кирницькому Сиротюку Тонію Романову (псевдонім уче
ного) по праву належить видне місце в історії Закарпаття 
й усього європейського світу. Його сподвижницька нау
кова діяльність припала на кінець XIX -  першу половину 
XX ст., коли на Закарпатті суспільні і політичні питання 
зводилися до боротьби краян на свої права, волю, націо
нальне самоутвердження.

Народившись у гірському селі в родині простого свя
щеника, зберігши на все життя любов до рідного краю і 
рідного слова, А. Годинка став видатним ученим, педа
гогом і культурно-освітнім діячем, головою "Подкарпат- 
ського Общсства Наук". Заслужено удостоєний звання 
професора, доктора наук, дійсного члена Угорської Ака
демії Наук. Був талановитим, виняткого працелюбним й 
авторитетним істориком, мовознавцем і фольклорознав- 
цем. Е. Перфсцький ще в 1913 р. назвав А. Годинку 
"почтенннм историком", котрий "особснно много потру- 
дился" в різних архивах Угорщини, Риму, Відня, старан
но вивчаючи матеріали "по истории Угорськой Руси", 
"истории угрорусской церкви"1. Відомий учений і педа
гог М. Лелекач теж високо оцінив багатогранний науко
вий доробок А. Годинки, назвавши його літописцем -  
"Нестором подкарпатськой исторіографіи", який "у сво- 
их правцях, головно в тнх, котрі относяться до русинов", 
порушив дуже важливі і своєрідні проблеми, він "напи
сав цілий ряд цінних студій из исторіи славянских наро-

1 Перфецький Е.: Обзор угрорусской историографии //Известия 
отделения русского язьїка и словссности императорской 
Академии наук 1914 г., т. XIX, кн.І. Санкт-Петербург, 1914.-С . 
325.
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дов", висвітлюючи "минувшность реально", без ідеаліза
ції.2 З "А. Годинка -  вчений великої ерудиції, з широким 
науковим діапазоном", -  відзначає сучасний угорьский 
вчений, вдумливий дослідник історії й культури Закар
паття 1. Удворі.

2
Літературна неділя. Рочник IV, 1 фебр., 1944 р.

З ШуагіІзМіп: Набійка Аліаі (1864-1946) типкАзаййа.-МуГгевуМга, 
1 9 9 1 .-С . XXX.4

Там же. - с.4.

Реєстр науковий праць А. Годинки складає понад 200 
найменувань -  досліджень різного характеру й обсягу, 
поміж якими й цінна двотомна "Історія Мукачівського 
греко-католіщького епіскопату", й неповторна 
"Глаголніщя", на 436 сторінках якої вміщені і перекла
дені на угорську мову "всі "глаголи подкарпатсько-ру- 
синського язика", кількість яких -  7500. Він старанно 
вивчав "утцюзнину, газдуство и прошлость южно-кар- 
патських русинов" , як і їх мову, пісні, звичаї, обряди, 
духовно-церковне життя. Його постійно вабила народна 
словесно-художня творчість.

Шлях до активного збирача і популяризатора народ
ної творчості в А. Годинки розпочався з отчого дому с. 
Ладомира (Словаччина), де з уст матері і простих селян 
вперше почув рідну мову і пісню. Під час майже ці
лорічного перебування у с. Сокирниці, що на Хустщині 
(1887 р.), його любов до простонародної бесіди і народ
них співанок переростає до рівня знаючого і невтомного 
збирача фольклорних скарбів. У "псрсдослові" до своєї 
"ГлаголницГ  він зазначав: " Обнсьме зазнали цілий со
став простонародного словного сокровища, ...я змагався 
собрати, наскулько лиш возмуг єм, всі слова нашого про
стого народа. Я усягдн прислухався при бесідах дітинсь- 
кнх, жунських и хлопоськнх, слова зазначовав, при
повідки, приказки, співанки, колядки, ладкання 
позаписовав собі"4 .
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А. Годинка не випадково захоплювався художньо-сло
весними "сокровищами русинов", багатих на "пригвар- 
ки, співанки, ладкання и колядки". Адже саме вони чи не 
найяскравіше відбивали думки і прагнення народу, були 
важливим джерелом для пізнання душі людини, осмис
лення історичної минувшини краю. "Наш народ маст 
чистий, здоровий розум и при добром веденій способньїй 
єсть на науку достойную", -  писав А. Годинка, домагаю- 
чися, щоб священики і вчителі навертали закарпатських 
школярів "на приличние песни" і "чтоби благовійно они 
коляди отправляли"5 .

5  Там же. - С. ЬУ-ЬУІ.

Протягом кількох десятиліть А. Годинка " туй, там" 
збирав пісні різних жанрів: обрядові, баладні, ліричні з 
родинного і суспільного життя, гумористично -  
посмішкувальні й пісні-коломийки. Долучав пісню до 
пісні, робив спробу систематизувати пісні за жанрами, 
готуючи їх до друку під назвою "Сто наших співанок" 
"туй, там призазберав Сокнрницький Сиротюк". Мав 
намір видати пісні ще десь у 20-х роках XX ст. Але свій 
задум не здійснив, довести укладання співаника до по
вного завершення йому не судилося. А жаль, бо такий 
збірник міг би стати значним кроком уперед в порівненні 
з тодішніми збірниками Г. А. Де Воллана ("Угро-русские 
народньїе песни". -  Санк-Петербург, 1885), М. Врабеля 
СУ гро-руські народні співанки". -  Будапешт, 1900), І. 
Біляка СЖаворонок". -  Ужгород, 1926) та ін.

Численні записи текстів пісень, здійснені А. Годинкою 
на простонародній мові, зберігаються нині у рукописних 
фондах книгосховища Угорської Академії Наук (Ма^уаг 
ТисІот^пуоз Акадетіа конуу^га. -  ВидарезО. Фо т о к о п ії 
ц и х  записів люб’язно передав нам угорський вчений 
Іштван Удворі, за що ми йому щиро вдячні. Відтак, на
решті, й стало можливим довести до кінця роботу над
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співаником А. Годинки й видати його окремою книжеч
кою як "Пісні наших предків", зберігши, однак, у 
підзаголовку назву "Сто наших співанок", яку, звичай
но, не слід сприймати у буквальному розумінні, а як 
поетично-образний вислів. Адже визначити точну циф
ру зібраних А. Годинкою пісень майже неможливо, 
оскільки немало з них залишилися в первоначально чор
новому вигляді, без належного оформлення у розділи, 
без паспортизації і не без окремих текстологічних 
огріхів. Але з певністю можна сказати, що А. Годинка 
зібрав не одну сотню, а більше трьох сотень звичає- 
вообрядових і ліричних пісень та коломийок, які він кра
сивим почерком переписував на окремі аркуші паперу.

Позитивною рисою А. Годинки як вченого-фолькло- 
рознавця було і те, що при записуванні текстів пісень він 
прагнув якомога точніше відтворити вимову, без змін і 
додатків передати не лише слова, але й особливості мов
ного звучання пісень, керуючись правилами: "Пиши, як 
чусш, читай, як видиш". При цьому він користувався, 
вважаємо, відомим тоді "русинським алфавітом", запро
понованим ще в 1776 р. Марією Терсзією, у якому, до 
речі, наявна й буква "ї", а також "ґ" та "ьГ. Як знаємо, на 
Закарпатті і Пряшівщині ще й досі чітко розрізняються 
у народному мовленні звуки "и" та "ьі", "г" та "ґ".

В одній із своїх нотаток А. Годинка рекомендував зби
рачам дотримуватися таких принципів при записуванні 
пісень: кожну пісню записувати точно, на окремому ар
куші паперу, подавати відомості про те, коли, де, від кого 
була почута пісня. Та, на жаль, цих загальноприйнятих 
правил при записуванні пісень сам учений дотримувався 
не завжди повністью -  його записи не датовані, як пра
вило, без прізвища виконавців, а часто і без фіксації 
місця. Паспортизація фольклорних текстів узагалі слаб
ке місце в усіх збірниках того часу. Хоча не можна не 
запримітити, що діапазон охоплення різнотериторі-
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ального пісенного матеріалу у збірникові А. Годинки -  
широкий, а шкала мовно-стилістичних і жанрово-тема
тичних груп досить велика. Тут фіксуються, із повним 
збереженням діалектних особливостей мови, пісні з різних 
сіл історичного Закарпаття, починаючи ізЗемплинсько- 
го Межилаборця і до Рахівського Марамороша. Але най
повнішим є реєстр записів із сіл Боронява, Нанково і 
Липецька Поляна Хустського району, Ізки, Річка, Сту
дене Міжгірського, та сіл Вільхівці, Теребля Тячівського 
районів.

Значну більшість текстів пісень, за всіма даними, Го
динка записував особисто з усг виконавців. Окремі ж із 
катунських, баладних, любовних пісень і коломийок ним 
дібрані із збірника М. Врабеля та деяких інших. Але 
разом складають велику цінність як своєрідні змістом і 
художньою формою зразки мистецтва слова і мелосу. 
Поміж ними запримітною є група пісень характерних 
для всіх українських земель, вони буквально зачарову
ють своєю пристрастю. Це -  " / шумить, і гуде", "Час 
додому час", "Широкоє болотище", "Під дубиною, під 
зеленою". "Віє вітер, віє страшно” (варіант народної 
пісні літературного походження на слова 1. П. Котлярев
ського) і пісня "Чомусь не прийшов", яку донедавна з 
таким мистецьким хистом виконувало тріо Мереничів.

У народнопісенному ужинку А. Годинки й популярні 
пісні Закарпаття, неповторні своєю художньою і мело
дійною значимістю: "Ой на горі дубина", "Наша млада 
невіста", " Дала мені мамка корову", "Попід Бескид зеле
ненький, "У Сиготі, у болоті", "Сидить Пинт я у тем- 
ници", "Сидить медвідь на колоді".

Більша ж частина зібраних А. Годинкою пісень, як 
уже мовилося вище, -  то маловідомі нині твори, або й 
зовсім невідомі. Уже цим привертають увагу допитливих 
науковців. До того ж саме в них чи не найкраще відтворена 
краса духовного світу закарпатського трудівника, основ-
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ний смисл життя якого і чесній газдовитості, добротвор- 
стві, високій духовності і повазі до інших. Яскраво позна
чені пісні й особливостями простонародного русинського 
(українського) мовлення ("вд", "від", од, "попід", "пуд", 
"што", "білейкий", "бнв", "жьів", "солодкий"); оригі
нальністю молфологічних нюансів і лексики ("воловня", 
"новтиця", "ковдьі", "баршунятко", "шилбак", "бейреш", 
"серинча", "уличка драбуличка", "штурк иззаду", "жаба 
сивочорна", "головонька болитько"). Своєрідною є й ло
кальна модифікація власних імен ("Ой Мигалю та Мига- 
лику", "Ти Петрику-вертеплику", "Цилю").

А. Годинка був сумлінним збирачем і великим шану
вальником народних пісень отчого краю, прагнув окрес
лити тематичні і жанрові обриси пісень на функціональ
ній та смисловій основі. Наскільки нам вдалося 
з ’ясувати, він виділив 16 тематичних груп пісень, роз
містивши їх у такій послідовності і під такими назвами: 
"Співацькі”, "НародовГ, "Любкови”, "Стрілецькі”, 
"Америцькі”, "ЛопаткьГ, "Розбійницькі”, "Гусляцькі”, 
"Вівчарські”, "П анщ иннГ, ” Посміиіковальні”, "Гумори
стичне, "Смутові”, "Катунські”, ”КолядкьГ. З  позицій 
сучасної науки у поділі пісень на групи та в самій терми- 
нології А. Годинки с чимало недоречного, все ж в цілому 
прагнення вченного враховувати життєві, функції та 
жанровотематичні своєрідності творів заслуговують на 
увагу.

У процесі жанрового (тематичного) відбору пісень і 
підготовки їх до друку, ми, однак, не могли повністью 
зберегти назви розділів А. Годинки та їх кількість, нами 
опущено також вживання "ь" знака, буква "і" (ять) за
мінена та ’Т’. Виявилося, що кілька визначених А. Го
динкою груп пісень теж залишилися без наповняємості 
їх текстами. Естетична ж природа жанрів проявляється, 
звичайно, у конкретних творах того чи іншого історич
ного пласту і в синтезі ідейно-тематичних та поетичних

152



ознак. Нам доводилося визначати не лише назви пісень 
(за першими рядками), але часто й приналежність їх до 
певної жанрової групи, виходячи з того, що вони 
відображають різні етапи духовно-естетичної і пізна
вальної діяльності людини, генетично відносяться до 
давніших і новіших ручаїв художньої творчості. Так, 
жанр календарної і родинно-звичаєвої поезії своїм 
корінням сягає до сивої давнини, тому колядки та 
весільні пісні, як і пісні любкові, любці, цілком зако
номірно розміщені нами на початку збірника. Правда, 
після "Співацьких та гусляцьких" пісень, оскільки їм 
відведена роль заспіву -  або піднести читачів до емо
ційно-естетичного сприйняття творів:

Тепер я си заспіва/о, тепер ми ся хоче,
Тепер моюй головочці нихто не клопоче. 
А тко много та співає, серенчу тот мас, 
А я буду та співати вбьі серенчу мати.

До пропонованого читачам збірника увійшло 209 ліро- 
епічних і ліричних пісень та коломийок, розставлених у 
14 розділах. "КолядкьГ, "Катунські" і "Посмішкувальні- 
гумористичнї' пісні представлені найбільшою кількістю 
творів, хоча і цс не повний реєстр того, що зібрав А. 
Годинка. Так, світських і різдвяних колядок у нього по
над тридцать. У збірнику "Сто наших співанок" він 
виділив їм чомусь 13 розділ, проявивши до них неабия
кий інтерес. Свідченням цього є його цінні запримітки до 
"Колядок", де коротко охаратеризовано "прекрасний и 
благовійньїй обмчай" на честь Різдва Христового, коли 
колядники "под оболоком поют пісні рождественнме", а 
віфлеємщики "в доми входять и там представляють игрьі 
вифлеємскія". А. Годинка висловив радість, що "рев-
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ностію священников и учителсй уже на многих местах 
вьіведеньї сій игрьі с дуже красним успіхом"6 .

6  Там же. - С. ЬУ.
7  Там же. - С. ЬУ.

Слід зазначити, що А. Годинка був добре обізнаний із 
віфлеємською новорічно-різдвяною обрядовістю, вва
жав, що вона повинна проходити на театралізовано-ми- 
стецькому рівні, щоб духовно підносити людей. Цьому 
має сприяти пристойна поведінка самодіяльних акторів- 
вертепників, як і їх гра та репертуар з народнопоетични
ми творами, призначеними для сценічної вистави, у якій 
поєднуються різні види мистецтва -  слова, співу, танцю 
і драматичної дії. А. Годинка занотував, як прекрасно 
проходив цей обряд в 1899 р. у с. Зарічові Перечинського 
району. Під час Різдва Христового зарічівські віфлеєм- 
щики "на цілій околиці и в Унграві, и перед самим єпи
скопом прекрасно представляли игрьі вифлссмскія"7 .

Нічого не сказав, на жаль, А. Годинка про зміст цієї 
вистави, її характер. Але можна припустити, що то було 
одне із тих вертепних дійств, які і нині культивуються на 
Перечинщині під назвою "Христос рождається". Ми 
записали такедійство ус. Зарічові, а згодом і в Настілках 
та Смерековій. Нескладною є сюжетна канва цього бет- 
легему, яка базується на біблійних мотивах, до яких 
вплетені духовні і величальні світські пісні, побутові ко
мічні сценки, влучні дотепи. Дійовими особами тут вис
тупають Ангели, які у відповідному вбранні несуть віф- 
леєм -  маленьку церковицю з дерева чи картону, внутрі 
якої - ляльки, констатують народження Дівою Марією 
Ісуса Христа. Крім Ангелів, тут діють три Пастирі, а 
також Дідо і Чорт, що творять усякі фіглі. Закінчується 
ця віфлеємська гра побажаннями щастя господареві й 
усій його родині: "А я -  дідо старий, вінчую вам -  най з
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вашого обьістя біда біжить. Най вам діточки во здравії й 
у милості ростуть. Най вам яйця несе й червоний когут".

Обряд колядування на Закарпатті, з його ритуальни
ми дійствами віфлеємщиків, величально-словесними і 
пісенними актами, а також святковим вбранням, -  видо
вище розмаїте й емоційно впливове. На це звернув увагу 
й А. Годинка. Майже усі зібрані ним колядки -  оригінальні 
змістом і формою народнопісенні твори, яких, власне, не 
знаходимо у раніше друкованих збірниках. Вони опоети
зовують Сонце і зорі, добротворців і злагоду між людьми. 
Світославним співом славлять зміну, яка наступила з 
поворотом Сонця на літо, зі святом Різдва Христового. 
Цю радісну звістку несуть у людські хати колядники, у 
душах яких -  любов і божа благодать, на шапках -  ме
рехтливі зорі, а в руках -  вертлива "звізда ясна". Возви- 
шені величання линуть з їх уст: "Радуйся, ой радуйся, 
Земле, ясний світ народився!", "Радуйся, син Божий на
родився!"

А. Годинка сам визначав провідні групи колядок, ви
ходячи з їх тем, змісту й уславлених ними земних і 
неземних особистостей, усоблених в образах газди-гос- 
подаря, газдині-хазяйки, легінів-хлопців, дівчаток і ді- 
вок-відданиць, а також маленького хлопчика Юрика. А 
в різдвяних колядках -  в образах сина Божого й отців 
духовних.

Навіть у загальних рисах важко оглянути багаті тема
ми і засобами художнього вислову новорічно-різдвяні 
колядки, до яких звертався А. Годинка. Але цілком зро
зуміло, що вони спрямовані на возвеличення високої 
духовності, на полегшення життя людини. Проникливо- 
вражаюче лине в них чарівна і розмаїта мелодія з трем
біток парубка "по всіх нивах", "по полиночках" і людсь
ких хатах, звеселяючи гори і долини, людські душі і 
ниви. Сам Господь Бог милується тою звабливою ме
лодією, за що ладен нагородити "вссможного" легіня -
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трудівника і музику -  "зоричкою ясною" -  "дівчинкою 
красною". А й сам Христос у святій церкви, що з трьома 
вершками, -

Службоньку служить соборовую -
За здоровлячко нагого Иванка.

Як бачимо, світські народні коляжки, записані А. Го
динкою, твори великої поетичної сили. Для них харак
терна урочистість, емоційно-романтична забарвленість, 
широта тематичного діапазону, оригінальна будова, роз
маїта образнисть. Вони складають основний фонд но
ворічної пісенної обрядовості. Але не єдиний. Відомо, 
серед українців, русинів, словаків, угорців, німців, ру
мун добре відомі й церковно-духовні колядки, які не міг 
оминути А. Годинка -  людина віруюча, добрий знавець 
історії християнства. Його увага спинилася на "Коли 
ясній звізді" -  чи не найбільш поширеній на Закарпатті 
різдвяній колядці, а також на колядках "Та в славном 
місті, а во Віфлесмі", "Ой в чистом полі близько доро
ги", "Из-за горьі, из-за небесной". Усі вони належать до 
величальних народних духовних пісень з нагоди релігій
ного свята Різдва, це зразки християнської гімнології. 
Воздають хвалу новонародженому Божому сину, якого 
породила во Віфлесмі Діва Марія.

Окремої уваги заслуговують записані десь у 1899 р. на 
Міжгірщині колядки, адресовані "панові превеленному", 
тобто священикові. Цс самобутні змістом твори, фактич
но, невідомі виконавському загалу. Рідко коли потрап
ляли на сторінки газет чи пісенників. Слід віддати на
лежне А. Годинці за те, що він підмітив, їх, як твори 
високої поетичної пристойності відніс до кращих наших 
співанок. Вони несуть сьогоднішньому поколінню мо
гутній заряд гуманізму.
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Вагомим є художньо-пізнавальний потенціал "катун- 
ських" народних пісень, які А. Годинка передбачав роз
містити в 12 розділі свого збірника. Дух народного життя 
цілого історичного періоду відбився в цих творах, почи
наючи з 1715 р., коли на Закарпатті вперше була запро
ваджена рекрутська повинність. Вони з реалістичною 
правдивістю змальовують образи рекрута, воячка, като- 
ни (солдата), їх батькив та коханої дівчини; засвідчують, 
що набір до цісарського, королівсько-угорського війська 
здійснювався шляхом вербунків, ловленням і жеребку
ванням. А з часу запроваждення загальної військової 
повинності -  "карткуванням".

У рукописній добірці А. Годинки дві оригінальні вер- 
бункові пісні і стільки ж пісень про ловлення рекрутів. 
Перші з них -  із Ужанської лемківщини, ще й нині їх 
можна почути на Закарпатті під назвами "Вояки, вояки, 
красні коні мате", "На горі бубнують”. Передають світлі 
пориви сільского парубка, який терпить соціальний гніт, 
поривається до чогось кращого, тому й готовий пристати 
до рекрутського вербунку, але кохана дівчина, не схва
люючи його наміру, категорично заявляє:

Най они вербують од кола, довкола, 
Уже не звербують мойого сокола.

До речі, основні художньо-структурні компоненти 
названих творів споріднені з словацькими та угорськими 
вербунковими піснями типу "Низагі, Кихагі, рекпе копе 
таіе", "Ве І8 аіок а чегЬипкЬа", які побутують і на Закар
патті.

Виразна соціально-психологічна окрссленість харак
терна піснями про ловлення ректурів, у яких складні 
умови життя розкриваються кріз призму почуттів самої 
людини. Пісня "Ти бирове, бировику" із с. Боронява є 
зразком саме такого твору, подає епізод з тих давніх
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часів, коли ловили лсгінів і віддавали до війська, бо -  
"ловінка била". Тут і сум, і гнів, і протест:

Що я тобі, бировику, а й діяв, та діяв,
Що тьі за мнов, бировику, мотузичко тігав.

1 знову слід констатувати, що в подібній ідейно-есте
тичній проекції витримані й словацькі та угорські на
родні пісні Закарпаття -  "Ісіе чегЬипк", "Маг тіпаїипк 
чегЬиуаІпак" та ін. Це прояв типологічної спорідненості, 
але й свідчення постійного духовного обміну між людьми 
різних національностей, які живуть поруч у мирі і зла
годі, діляться усіма радощами і болями. Такий обмін 
проявляється в основних темах пісень, їх мові, засобах 
художнього виразу, зокрема в тавтологічних словах-зво- 
ротах, які виконують функції синонімічних повторів. 
Дівчина "ручки заламує", "мліс-умлівас" за милим, а 
мати побивається, "сльозами умивається", "плаче-ри- 
дає, плаче-голосить"; "сДсзапуа зїца-гїііа".

Та коли ня відобрали на того вояка,
Та заплакав нянько, мамка, та й любка сарака

(с. Вільхівці).

Пісні мінорно передають і горе бідняка -  "сегінь-лс- 
гіня", якого побила нещасна година -  його у рекрути 
віддали. Водночас засуджують урядовців, що за гроші 
позбавляють рекрутчини багатих синків, навіть тоді, ко
ли їх нараховується в сім’ї п’ять-шість. Це зафиксовано 
в піснях збірника А. Годинки, але й Г. Де-Воллана, М. 
Врабеля, Ю. Костюка, Д. Задора, М. Максимовича, П. 
Чубинського, словацького вченого Ф. Полачека, угорсь
ких вчених Б. Бартока, Д. Ортутая. У них зазначено, як 
пани та урядовці сидять за столом, попивають собі вино 
з погарчика та й віддають до війська беззахисних дітей,
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бо "богатські ся викупують, йдуть газдовати, а сироти- 
сирохманьї -  войну воювати" (А. Годинка).

Такий же принцип художньої типізації і в піснях із 
центральних областей України -  "а й у вдови їдсн син, та 
й той пішов під аршин"* * 8 . Аналогічне звучання й угорсь
ких народних пісень:

2
Чубинський П.: Трудьі зтнографическо-статистической

зкепедиции..., т. У. - СПБ, 1874. -  С. 978.
9 /Згіісз 5йпдог: 8/.61 а диба, уегЬиуйІпак. -  Висіарезі, 
МавуагкбпуукіадЗ, 1962.-е. 38.

А ^агсіа^пак оі-ИаІ /іа, пені Ьйпіуйк, 
А зхе^пупек На е$у уап із, еігйпіуйк, 
Мегі а % а: сі а $ зудгі рїпгеї, Ьапкоуаі, 
А зге^пу  сзак зігаїоттаї, іаізгочаї9

Серед катунських пісень А. Годинки й популярні "У 
Сиготі, у болоті гуси гаготали", "Ой дубе, дубе зеле
ний", як і ряд інших, емоційна гама яких модулюється не 
лише в безвихідній тузі, але й гнівному протесті. З по
зицій народного гуманізму засуджуються злі "капрали- 
ки й офіцірі", жорстока касарня, розбійницькі війни, 
цісарська "сабелька остра", карабін -  знаряддя смерті. 
Використовуючи риторичні фігури, пісні вказують на 
цісаря як винуватця людського горя:

Ой чісарю, чисарику, великий наш пане,
Ш то будете робиточки, як нас не постане?

(с. Бороняво, Ізки)

А. Годинка зібрав, отже, своєрідні зразки не лише 
пісень-колядок, про що вже мовилося раніше, але й ре
крутських та солдатських народних пісень, які вражають 
своїм тематичним і жанрово-естетичним колоритом.
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Високою є, безумовно, й естетична принадність зібра
них А. Годинкою пісень любкові, любці і весільних, пі
сень баладних та смуткових, антипанських і "розбій
ницьких", вівчарських, "америцьких" і гумористичних, 
як і дівоцьких та легіньских пісень-коломийок. Кожна із 
цих пісенних груп заслуговує, бссперсчно, на окремий 
розгляд. У їх темах і в поетиці, слід запримітити, -  спо
рідненість з піснями інших земель України, чимало 
спільних рис і з словацькою, а то й угорською, румунсь
кою та німецькою пісенністю. Однак вони мають свою 
специфіку, яка проявляється не лише в простонародно
му мовленні, але, значною мірою, і в словесно-пісенному 
репертуарі, в жанрово-тематичному й художньому роз
маїтті. Слухаючи, читаючи їх, ми маємо змогу краще 
простежити за реально-життєвими основами соціально
го і духовного життя людини, що "под горами, под лісами 
жиє во Карпатах" і сповнена ідеалами людяності і краси, 
вірності "Отчизні" та "Дідизні". "Жизнь русина -  бого- 
бойна", -  як писав ще О. Духнович, -  бо "он благий, 
добрий чоловік і серця щирого", "на честь много виймає", 
"трудиться спокойно", "все прстерпит і зділає для свого 
ближнього"1 0 .

1 0  Духнович О.: Твори. - Ужгород, Карпати, 1993. - С. 23.

Оттак і дійшли до нас із XIX столиття емоціональні, 
багатоголосі, неповторні засобами художнього вислову 
співанки наших предків, любовно зібрані А. Годинкою. 
Як у часовому, так і в територіальному, мовно-лексич
ному і художньому відношенні, вони становлять вели
кий інтерес для науковців, письменників, усіх любителів 
народної творчості. То перли поетичної панорами з ба
гатьма правдивими картинами природи, суспільного і 
духовного життя людини, її помислами на певні істо
ричні події, радощами і стражданнями, боротьбою зі 
злом за кращу долю. Вони -  наша слава і мистецький
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скарб, несуть у людські хати духовне добро і душевну 
злагоду. Видаючи їх окремою книжечкою, ми складаємо 
шану працелюбному вченому А. Годинці як скарбнику -  
пошукачеві фольклору, що зберіг од забуття "словесні 
сокровища" пісень, котрі прості люди склали, а при спі
вах, у бесіді ними любовались.

Народнопісенний ужинок А. Годинки -  вагомий уне- 
сок не лише в українську, але й загальнослов’янську 
фольклористику.

Юрій Туряніщя
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