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INTRODUCTION.
This beautiful book in an estimable result of hard work during two years in a country

near totally unknown to the civilized public of America. It is the so called Carpatho-Russia.

or yet better named „Subcarpatho-Russia", an autonomous part of the newly established

Czecho-Slovak Republic, adjoint to her by the Peace-Treaty of St.-Germain 1919.

His autor, Mrs. Amalie Kožmínová was overthere appointed by the Czecho-Slovak

government as inspecting teacher of „peasant art.“ After the studying journeys among the

people she joined the organization of the people industry of embroidery in the countries,

where the type of the originál people dresses is conserved.

All she has seen and found interesting in peasant industry, for instance the articles of

handsom embroideries, of artifícial incrustements and so fot, she has diligently collected in

this work. It is of cource not only a brilliant testimony of her talent of observation, but

also an evident proof of rare devotion to the cultural sacrifice for a poor and some centuries

ago neglected population. The very edition of this work is a splendid example of uncom-

mon private enterprise and an important expression of interslavonic solidarity.

But is must be pointed out another side of this work. Just some months ago a great

deal of readers of the English speaking world were surprised by statements in several

American magazins and papers describing „cave-men“ in Middle Europe. Those „cave-men“

were discovered in a god forgotten country where a smáli of the Russian people on the

Southern side of declivity of the Carpathian Mountains is leaving nearly two thousands

of years ago.

The cultural level of this population was not very high enough it is doubtless and sur

for every body. The illiteracy because of the darking and persecutíng policy of the former

Hungarian government was eminent. In consequence of this inhuman policy thousands and

thousands of this Carpatho-Russian people wera forced to leave their native villages and

savé themselves and fly in another world, in the „sweet land of Liberty" in America.

The number of Carpatho-Russians emigrants in America surpasses now 600—700 thousands

and reaches probally a whole million. The centrál office of the Carpatho-Russian organization

in America is 347 E 14 Street New York City.

The book of Mrs. A, Kožmínová will bring nearer the native country to the thousands

of emigrants in America and give to the English readers the best proof that in Carpathian

Mountains are ripening not apelike „cave-men“, but an unhappy crum of Indoeuropean

human family . . ut figurae docent.

Prague, July 1922.

PROF. D. VERGUN.
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UŽOCKÝ PRSMYK V PODKARPATSKÉ RUSI.

K tžkým problémm ve stát i jeho péi
o sociální a hospodáské pozvednutí zem a lidu

patí v naší republice Podkarpatská Rus.

Neznalý pomr ztžka si pedstaví, jaké

energie a práce potebuje tento nejvýchodnjší
kout naší širší vlasti. Zem je zpola zanedbána,
naplnna na severu stopami svtové války, která

tudy se valila, s životem lidu tžkým a v obsahu
tak primitivním, že patí v kulturním stát bez-
mála k pochmurným raritám.

Nejsmutnjší zjevy všeho najdeme ovšem v Kar-
patech, lemujících zemi proti území Halie. Zde
vesnice roztroušené vysoko v horách, asto bez
každé lepší komunikace, dokumentují pímo, jak

strašlivá a cílevdomá byla taktika dívjšího
státu, sledujícího jediný cíl : mravn i fysicky

zniiti lid, odsouzený jako národ k zaniknutí

Na toto mítko a tento cíl narazíme v Pod-
karpatské Rusi všude.

0 Podkarpatské Rusi, jejím lidu a život jeho

v zemi se u nás skorém nevdlo. Až dosud
byla nám tato ást našeho státu „neznámou
pevninou" — záhadou — o níž nikdo nezavadil.

Zprávy o ní kolující bývaly vždy kusé, nejasné
a zmatené, donášené v širší veejnost snad jen

vojáky, jež etapa svtové války zavála tehdy
v severní ást Uher,

Sám Užhorod, dnešní hlavní msto Podkar-
patské Rusi, vyploval v nás pedstavu ehosi
velmi vzdáleného a cizího. Za Užhorodem zdán-

liv pestával již všeslovanský svt a nám zdálo

se, že jsme v moi úplné cízoty. Tak dobe —
porobou a ponížením — dovedli Maai skrýti

ped námi nejzazší vtev ruského národa.

A pec — Podkarpatská Rus je odvkým do-

movem živlu slovanského, ei maloruské, již za

tisíc rok neudolal v lidu ani despotický chau-

vinism dívjší vlády.

I.

(Historický pvod.) Sledujeme-li osídlení a roz-

vrstvení ruského národa pod Karpaty, je nutno,

abychom si uvdomili osídlení všeho ruského
národa i jeho držav.

Bádání uenc, starobylá verse i potomní zá-

pisky „Letopisu Kijevského" (r. 1115) uí nás,

že veškeí Rusové mají vznik na Dnpru, kde
se pvodn rozkládala i veškerá pravlast Pra-
slovan.
Praslované — národ srbský i slovanský, od

pradávna obývali rozsáhlé roviny nad Karpaty,

od eky Dnpru až po eku Vislu. V mocné
rozloze osídlení žili zde rozdleni na rzné
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kmeny. Od cizích zváni bylí tehdy : Venedi —
Vinidi i Varii, jak na p. Cudové podnes jme-

nují Rusy. Karpaty sluly tehdy Hory Venedské.
Praslované, v mezích svého osídlení rozmohli

se asem tak velice, že državy jich staly se jim

malými. Proto poali postup na sever, západ a jih.

Na západ poali postup pes eku Odru až

k moi Baltickému a dolu k Labi, za nímž roz-

šíili se až k Šumav.*)
Na sever šíili se Praslované proti kmenm

Fin, kteí ped nimi ustoupili až za eku Oku.

Na jih postupovali podél erného moe poí-
ím Dunaje na Balkán a vzhru v Pannonii —
pozdjší Uhry.
Pohyb Praslovan dál se však v dob, kdy

v Evrop vznikl pohyb a tení všech národ
v boji o nadvládu. Proto usídlení starých dev-
ních Slovan zejména na Dunaji v Pannonii ne-

bylo klidné. Již v dobách ped narozením Kristo-

vým museli zde povoliti tlaku kmen gallských

a pozdji ímských vojsk a ustoupiti výše pod
Karpaty — ímž asi vznikla tradice, že snad
kolébka starých Slovan nestála na Dnpru, ale

na Dunaji.

Jisto je, že staí Slované devní, zatlaeni pod
svahy Karpat, stali se prastarými obyvateli této

krajiny, což piznává i Anonymus, první kro-

niká Uher.
* *

*

V nynjším Rusku v dobách šíení a kolo-

nisace Slovan usadil se nejstarší kmen slovan-

ských Slovn v oblasti jezera Illmeského na
severu zem.
Kmen Kriví (dle nichž Lotyši podnes jme-

nují Rusy-Krevy) usídlil se na pramenech eky
Dviny, Dnpru a Volhy.

Kmen Dregovi v nynjší Blorusi kol zá-

padní Dviny.

Kmen Polan v okolí Kijeva až Tetreva.

Dulebi, zvaní též Bužané (pozdji Volyané),
rozloženi byli na horním toku Bugu.

Tiverci a Ulici (z nichž pravdpodobn po-
chází nejstarší ást nynjších Karpatorus) sídlili

na ece Dnstru a Bugu až dol k Dunaji.

Severjané žilikmenov na Dnešn, Sejanu a Sule.

Radimii na Soi.

Vjatii na Oce.

K nim dlužno piísti i kmeny Srb a Chor-
vát, osídlených pod Tatrami a nad Karpaty.

Území Slovany obývané v Rusku sáhalo tudíž

na severu za jezero Ilmenské, na východ
k Moskv, na jih k ece Orlu (Uglu) a k moi
ernému. Na západ sousedili po ece Nmenu
s udy a Litvany, na ece Bugu s Lachy, potom-
ními Poláky. Tatry dlily je od Slovan ostatních,

usedlých západn a dále v Polabí.

*) což pravd podobn souvisí s píchodem slovanského
kmene Cech v naši zem.

Osazení slovanských kmen v pravlasti dn-
perské nebylo rovnž klidné. Na západ šíením
svých držav naráželi na Lachy. Na severu na
kmeny Litvan a dále na kmeny finských ud
udové jako kmen chovali se v té míe pasivn,

že kolonisace a osídlení Slovan pln zakotvilo.

Litvané však, národ osobitý, skládající se z Prus,
Lotyš, Zimgol a Zumdín, zdvihli mocný odpor
proti kmenm slovanským a bránili se jim.

Na jihu dnešního Ruska Slované od pradávna
trpli nájezdy Skyth, Sarmat a Goth. Pozdji
výpady je znepokojovali asijští Hunové, Peenzi,
Uzové, Kumáni a Avai, kteí v stol VI. pronikli

až za Voly, v kraj slovanských Dulb. Nájezdy
trápili i Tiverce a Uglie, usedlé na Dnstru a

Bugu, tak že tito smr svého osídlení penesli
více na západ.

Neklid a asté výpady koovných kmen asij-

ských na jihu v sídla Slovan trvaly adu sta-

letí. Plenní držav a odvlékání slovanského lidu

do otroctví zpsobilo, že postup slovanských
kmen v pozdjším Rusku šíil se stále více na
sever hlavn v krajiny novgorodské a rostovské*)

až k ece Peore.
Na severu poali však Slované, Litvané i u-

dové trpti nájezdy Norman.
Normanští Ruso- Varjagové pitrhli sem ze

Skandinávie v stol. IX., opanovali severní Slo-

vany a utvoili z nich stát, jemuž dali v r. 862
název Rus.

Kolonisace Slovan na sever tím ustala a v sto-

letí XII. zanikla úpln. Rus-Varjagové rozšíili pak
svou moc i mezi Slovany jižní, kde zabrali jich

državy. Staré plemenné názvy domácí: Dulby,
Slovné, Krivii, Drevljané atd. zmnili za celkový

název: Rusko a Rusové — což pipomíná ve
svém letopise již první ruský kroniká Nestor.

Názvu Rus užíváno pak dále v širším i užším
slova smyslu pro všechny kmeny slovanské ve
stát ruském

;
hlavn však pro zem jihozápadní,

pozdjší „ervenou Rus“, jež obsahovala tehdy
Hali, Bukovinu a ást severních Uher.

Veškeren národ ruský dle kmen slovanských,

rozdlil se pak na ti hlavní vtve : Velkorusy,

Blorusy a Malorusy, jichž celek znamená pro

nás Slovany východní.

Historie osídlení kmen i národa ruského

praví, že z nejstarších Praslovan — Slovn
a Krivi povstali Velkorusové.
Z východního pásu praslovanských kmen

ruských a ásti porobených Litevc že vzniklí

Blorusové.
Z pruhu praslovanských kmen jihoruských,

že vzali pvod Malorusové.
Kmen Velkorus dle historie usídlen je v dneš-

ním Rusku v rozloze od Uralu až za Moskvu —
v území severním a stedním, kde vznik svj vzal

první útvar státu ruského í moskevského, jak

*) v nynjší gubernii jaroslavské.
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se rovnž íkalo. Dle této verse odvozeno snad
lidem i pizvi Velkorus : Moskvané i Moskali.

Blorusové tvoí kmenový pechod od Velko-

rus k Malorusm. Jsou potomky starých Kri-

vi, takže mnozí z uenc považují je za oddíl

Velkorus a uznávají pouze dv vtve ruského
národa. Osídlením dnešním zabírají Blorusové
hlavn gubernii grodnnskou, minskou, mogy-
levskou, vitebskou a ást smolenské. Pizvi: Blo-
rusové obdrželi prý dle bílého kroje muž i žen.

východu daleko na západ v území Halie, Buko-
viny a Podkarpatské Rusi. Seskupením dlí se

na rzné maloruské kmeny s rzným náeím.
Píchod Malorus pod Karpaty kladou verse

a studia uenc na konec století VI. a poátek
století VII. — kdy Avai prodrali se hluboko
v državy slovanských Dulb a Drevljan a pi-
nutili je k ústupu za eku Ros. Útoky Avar a

Peeng zpsobily, že i jihoruské kmeny dn-
perských Ugli a Tiverc postupovaly daleko

„SELO" (DINA) BISTRÁ V UŽOCKÉM PRSMYKU.

Potem je jich mezi Rusy nejmén. Lid zve je

asto i Litvany a západní Rus „litevskou", po-

nvadž Blorusové osíd ením zde setkali se

s Litvany, jichž jazyk prý je píbuzný i s jazyky

slovanskými, z ehož znaná ást uenc usu-

zuje,*) že i základní jazyk litvanský byl kdysi

jazykem baltsko-slovanským.

Malorusové jsou potomky starých devních
slovanských plemen Buza-Dulb, Drevljan
(Volyan), Poljan, Ugli a Tiverc na Dnstru
a Charvát v nynjší Halii. Malorusové obývají

v území svém od nepamti, aniž by se byl objem
území toho bhem dlouhých vk zmnil. Tytéž
národopisné hranice dlí nyní Malorusy od Polák,
Blorus a Velkorus, jak nám je podává Nestor.

Jižní hranice znan jsou posunuty na jih —
zejména v stol. XVIII. — v nynjší gubernii Jeka-
terinoslavskou, Chersonskou a Tavrickou.

Malorusové dnešním osídlením zabírají s vý-

jimkou Krymu celé jižní Rusko. Sáhají od jiho-

*) Viz „Nauný slovník Ottv".

k západu v Karpaty, v jichž mocném pásmu
hledali pirozenou hranici proti loupeživým vý-
padm Asiat.
Proud jihoruských kmen od Dnstru a Bugu

nesl se tehdy pod Karpaty prastarými prsmyky
horskými. Hlavn prsmykem jabloniekým a

prsmykem užockým, pod nímž doleji nedaleko
trati Užhorod—Užok leží ddina Uli,

jež po-
jmenováním dokumentuje, že pvod osídlení

dnsterských Uli pod Karpaty dlužno hle-

dati zde.

Ani pod Karpaty život a usídlení kmen slo-

vanských nenabylo klidu. I zde je tlakem svým
a nájezdy znepokojovali Avai, kteí klínem pro-
drali se plochou dunajskou ástí pozdjších Úher
až k Ostmarce a navždy tak rozdlili Slovany
severní a východní od Slovan jižních.

Avai, národ koovný, boulivý a násilný, zne-
pokojovali stále klidné Slovany pod Karpaty, až
je na as zcela podmanili. V druhé polovin
století VII padla však jich íše a slovanský kmen
ruský pod Karpaty dosáhl úplné svobody, v níž
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se voln vyvíjel až do druhé poloviny století IX.

V tch dobách stáli Slované mezi svými sousedy
kulturn nejvýše. Živili se zemdlstvím, obcho-

dem a zpenžováním svých rukodlných výrobk.
V stole X. pišli však níže pod jich državy

v planiny pozdjší h Uher Maai, potomci fin-

ského plém mongolské ra^y, již žili ped tím

koovn na vtoku eky Donu pod nadvládou
krymských Kozar — a na východ eky Volhy,

kde žijí nyní Osjaci, Voaci, Ceremisi a kmen
Mordva. Ve vrozené náchylnosti k životu koov-
nému, válenictví a nájezdm — sami sužováni

protitlakem a hrubými výpady Peeng, — rádi

poslechli vyzvání caihradských panovník, aby
jim šli na pomoc. V ele se svým vdcem Arpá-
dem nastoupili v r. 884—889 postup na „západ
slunce “ a pišlí až k Dunaji v ást Uher, nazý-
vanou tehdy Pannonií.

Pannonia hlavní svou ástí patila tehdy Slo-

vanm, íši Velkomoravské, nad níž vládl velký

kníže Svatopluk a po nm nesvorní synové
jeho Mojmír a Svatopluk II.

Nmecký kníže Arnulf, zvdv o Maarech
v Pannonii, spojil se s nimi a vyzval je k boji

proti Svatoplukovi a k rozvrácení íše Velko-

moravské. íše se pozdji nesvorností a proti-

válkou obou bratí rozpadla a Maai postupn
zabrali i onu ást Pannonie, která tvoí nynjší
Slovensko.

V tch dobách však náhle Bulhai a Peenzi
udeili na zbylá domácí sídla Maar a rozprá-

šili je. Maarm, zamstnaným válenictvím
s Nmci, nezbylo nic jiného, než stáhnouti se

v území pozdjšího Rumunska, Sedmihrad a po-

íí Tisy. Velká pohroma stihla je úplnou po-

rážkou, kterou jim zpsobil nmecký vládce

Otto (r. 955 pi Augsburgu). Zniil všechno jich

vojsko a hlavní ti jich vdce kázal obsiti.

Maai — nadobro zlomeni — stáhli se pak ješt
níže, kol poíí stední Tisy, zanechali koov-
nictví a usadili se pevn.

* *

¥

Zajímav píše Kunanko o dobách, kdy Ma-
ai se pevn usídlili v Uhrách. Državy jižních

Slovan ruských na západ v Zákarpatí patily

tehdy k t. zv. „ervené Rusi“. Bylo to v dobách,
kdy Ruso-Varjagové bhem století rozšíili svou
državu ze severu až v jižní sídla starých slovan-

ských kmen.
„ervenou Rus" opanoval a založil tehdy

ruský vládce kníže Vladimír (r. 980 — 1015).

Država jeho zabírala plochu nynjší Halie, Bu-
koviny a Podkarp. Rusi, v níž námstkem vel-

kého knížete ruského stal se kníže Laborec,
jenž usídlil se v Užhorod na ece Uži.

„ervená Rus“ pod vládou ruských knížat

netrvala dlouho. V roce 1140 se oddlila a stala

samostatným knížectvím, pod názvem „Haliské
kažstvo“ , Po 200 letech však minul i tento

útvar a „Haliské kažstvo" dostalo se pod
vládu Polák.
Maai, usídlení pod Tisou, neinili zprvu vý-

pad proti ervené Rusí. Vázala je vdnost
k pedchdci knížete Vladimíra ruského — k vel-

kému knížeti Svatoplukovi — který je pustil Rus-
kem a dal jím prvodce k pechodu prsmyky
karpatskými v planiny pozdjších Uher. Král
maarský Štefan žil dokonce v pátelství s kní-

žetem Vladimírem snad proto, že oba byli již

kesany.
Nástupce Štefanv, král uherský Ondej, v

klidu proti Rusm setrval, ponvadž ml za ženu
dceru následníka Vladimírova — „do“ ruského
knížete Jaroslava I.

Nepátelsky udeil na ruské krajiny teprve
uherský král Koloman, který snažil se pi-
dali Zákarpatí a ást pemyslovského kažstva
k Uhrám. uský kníže Volodar Rostislavi však
jej s vojskem porazil a zahnal daleko za Karpaty.
Pes to nebylo lze udržeti Zákarpatí u širší

krajiny ruské, hlavn pro odlehlost a tžký pí-
stup hvozdy a pralesy karpatskými.

Rozbroje a stálá nesvornost haliských knížat,

kteí žili i s velkými ruskými knížaty v nepá-
telství, zpsobily, že velký kníže ruský Jizja-

slav II. Nistislavi spojil se r. 1149 s tehdej-

ším uherským králem Gézou II. a s ním spolen
vrhl se na knížete Vladimíra Volodarovie.

Tehdejší krajina ruská pod Karpaty pipojena
pak byla trvale (r. 1197) k Uhrám.

Nejstarší kroniká uherský — Anonymus —
notá krále Bély, uvádí v kronice, kterou psal

na rozhraní 12.— 13. století, že Rusové pod Kar-
paty pišli teprve s píchodem Maar. Tvrzení
se ovšem nezakládá na pravd, ponvadž Rusové
(Slované) již tehdy považováni byli za prastaré
obyvatele krajiny pod Karpaty.
Domnnka, kterou Anonym vyslovuje, setkává

se asi s faktem druhého pílivu Rus v zem.
Maai konali tehdy svj postup „na západ
slunce" s vdcem Arpádem pes Kijev, kde
jim velký kníže Svatopluk dovolil volný pr-
chod Ruskem a k pechodu prsmyky karpat-

skými dal znanou ást ruských prvodc.
Maai pišli tehdy potem 100.000 duší se všemi
stády, ženami, dtmi i otroky, kteí jim sloužili.

Provázeni Rusy prošli voln prsmyky i kraji-

nou ruskou pod Karpaty a odešli níže v planiny

Uher a Sedmihradska. Zde bylo více pastvy pro
jich stáda a vtší možnost koovati než v kra-

jích hornatých, jež nutností obdlávatí pdu
hodily se spíše klidným zemdlcm a to byli

ruští Slované.

Tetí proud Rus pešel starými prsmyky
karpatskými r. 1200 s prvodem dcery hali-

ského knížete Svatopluka, která provdala se za

uherského krále Kolomana. Pišli s ní lidé vy-

braní a pvodem vyšší. Uherský král usazoval

je tehdy nejen v krajin pod Karpaty ale i v po-
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mezí bývalé íše Velkomoravské, kde se jich

stopy v komítát prešpurkském a železnobrod-

ském uchovaly až v století XVI. Rusové tito

byli vesms svobodnými obyvateli zem a služeb

jich užíváno bylo jako hraniních stráží i dve-
ník královských.

Krajina ruská pod Karpaty nazývala se tehdy

„Marchia Ruthenorum"

.

Syn uherského krále

Štpána v zachovaných análech Hildesheimských
zván „dux Ruizorum“

.

Maai tehdy v zabrané
ruské krajin usadili kolonie myslivc, sokolník
a psá královských (Maar), ostatní v zemi
byl domorodý ruský lid.

Marca*) ruská prostírala se tehdy v krajích

komitátu šáryšského, zemplínského, berežského,

uiockého a pozdji i v komitát**) marmaroš-
ském.
Zem, pokrytá na severu obrovskými pralesy

a divoinami horskými, nepipouštla dosud cel-

kov pevné osídlení pásma Drobný lid ruský se

svými stády nucen byl koovati jen v rozlehlých

planinách (poloninách) horských na pístupných
místech Karpat. Pevné usídlení nejstaršího oby-
vatelstva ruského v horách bylo pouze pi hlav-

ních prsmycích karpatských a doleji v kraji.

V století XIV. zavolal uherský král Ludvík
v „Marku Ruthenorum" litevského knížete Fedora
Korjatovie, syna vládce podolské zem, který

v r. 1389 pišel s etnými novgorod-kýmí Rusíny
a usadil se zde. Rady dochovaných listin udávají,

že v tch dobách uherští králové zakládali na
severu v „Marce ruské" nové a nové osady, do
nichž volali nové a nové osadníky z Halie a

jižní Rusi.

II.

(Náboženství a jeho persekuce.) Na víru ke-
sanskou lid ruský nad i pod Karpaty nejdíve
obraceli brati-vrozvsti Cyril a Methodj, kteí
všude zavádli pravoslaví a s ním bohoslužbu
slovanskou.
Kesanství dle východního ritu — tedy pravo-

slaví, kterému oba brati uili, pijal s lidem první

ruský kníže Vladimír, zakladatel „ervené Rusi".

Od tch dob národ ruský pod Karpaty držel

se vrn pravoslaví a modlil se v kostele vždy
jen v jazyce slovanském a nikdy latinském, jak

inili jinde.

Ve víe i pravoslaví posílil je velmi píchod
Fedora Korjatovie, kterého král uherský pijal

i s družinou pátelsky a jmenoval vládcem msta
Mukaeva i krajiny od eky Uže až po Hust.***)

Fedor Korjatovi psobil blahodárn, vybu-
doval v zemi mnoho kostel a v Mukaev

*) „Marca“ — krajina.
**) komitát — župa.
***) Dle sdlení Prof. Dr. Kadlece dal mu panství novo-

mstské (pod Siatorem) a panství humenské v zemplínském
komitát.

založil klášter na „erné hoe", z nhož pak vy-
cházeli pravoslavní biskupové. Prvním z nich
byl biskup Joann, který se i v Mukaev usídlil.

Založením episkopátu mukaevského stali se

pravoslavní biskupové ruští v Uhrách nezávislými
na dosavadní moci biskup ve Lvov a Pemyšlu.
Moc a rozmach pravoslaví v Uhrách žárliv

však sledovali papežové ímští.

První proti pravoslaví vystoupil papež Miku-
láš I. Vystoupil nejprve diplomaticky a snažil se

odvrátiti biskupy mukaevské od pravoslaví. Vc
se však nedaila a papež Mikuláš I. obrátil se

o pomoc k haliskému biskupu Ladomírovi, který
byl díve pravoslavným a jmenoval se Vladimír.

Papež mu dal hojn penz a naídil, aby najal

vojsko a udeil na pravoslavné Rusy v Uhrách.
Uherský král se však zvedl na ochranu pravo-
slavných a váleníky vypudil ze zem. ímští
vládci církevní poznali, že je s pravoslavnými
kesany v Uhrách tžká práce. Proto snažili se

uherským králm dokázati, že moc pravoslaví

pod Karpaty - práv tak jako u Slovan západ-
ních mže vážn ohroziti státní jejich zájmy.

Žádali krále uherské, aby zvláštním naízením
nutili pravoslavné kesany pestupovati ku ka-

tolictví neb aspo v unii s katolickou církví.

Z uherských král první vyhovl papežm král

Karel-Robert (viz Kunanka), který mocí vojenskou
nutil své poddané, aby z pravoslaví pistoupili

k „Unii
1 neb katolictví. Pravoslavní pod Karpaty

se však vzbouili a dvakrát zahnali vojska krá-

lova ze zem.
Nátlak a pronásledování pravoslaví papeži a

králi uherskými trvalo velmi dlouho, až konen
pravoslavný biskup Petronij pijal „Unii". Druzí
dva jeho nástupci pod Karpaty zstali však
opt pravoslavní a k „Unii" pestoupil až ná-

stupce jich Vasilij III. Tarasovi.

Pravoslavný lid se vzbouil, biskupa zajal a

uvznil. Katolíci s latiníky biskupa vysvobodili

a opt posadili na uniatský stolec biskupský.

Tím uniatstvi pod Karpaty definitivn za-

kotveno.

R. 1690 sešlo se v Užhorod 360 uniatských

knží, kteí na pokyn papežv volili nového
uníatského biskupa, který byl cizincem, pišel
z íma a jmenoval se Josef de Camelis.

Pi volb biskupov nových 60 knží pravo-
slavných pistoupilo k uniatstvi. Pimla je k tomu
hlavn svízel hmotná, jež postupovala stejn
s bídou a poddanstvím lidu, z nhož knží pravo-
slavní vyšli a jemuž sloužili. O sociální postavení
duchovenstva pravoslavného se tehdy nikdo ne-

staral, takže nuceni ústrky kapitulovali a pihlá-
sili se k nabízené náboženské „Unii" ecko-
katolické. Pravoslavný biskup definitivn od-
strann, ponvadž vtšina far v zemi byla již

uniatská. Pravoslaví od tch dob poalo mizeti

Nejdéle udrželo se v žup marmarošské, kde
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v Sihotí byla tiskárna, v níž se tiskly pravo-
slavné knihy.

„Unie“ ecko-katolická rozdlila v zemi knze
ve dva nepátelské tábory, jež vzájemn se po-
tíraly.

Knihy náboženské poaly se páliti a persekuce,

djinami stupovaná, vzala svj vznik

Knží pravoslavní, kteí z bídy hmotné pidali

se k „Unii", krt byli zklamáni, ponvadž slovo

jim nedodrženo Odlehlé a chudé fary jich opt
nedostaly pdy. Kruté dan na nich dále vy-

máhány a trapná odvislost a podruí katolickým
biskupm maarským nezmnno . . .

(Pemna jazyka a národnosti.) S pemnou
náboženství pravoslavného v Uhrách nastala

i pemna jazyka a národnosti ruské. „Unie"
stala se nositelkou nejen náboženských, ale i

protikulturních snah uherského státu, vi osa-

mlé vtvi karpatoruské, jež následkem toho
celkov upadla a stala se vasalem svých pán.
V zemi zavládl jazyk latinský, jímž mluvilo

duchovenstvo a šlechta. Ruské školy bohoslo-
vecké v zemi zrušeny, úady opanovala maar-
ština a po slouení s Rakouskem i nmina.
Úleva pišla za as Marie Terezie, která do-

volila kázati v kostele a na nižších školách uíti

ruský, a za císae Josefa II., který zídil v Už-
horod opt ruský seminá bohoslovecký. Císa,
který nebyl u Maar oblíben, brzy však zemel
a s ním i privíleje, jež na as zlepšily vc.
Za císae Leopolda II. rakouského (1791) pes

odpor Chorvat vymohli si Maai, že jazyk

jich zvláštními uiteli vyuován bude na všech
školách v Uhrách, ímž Maai poali svou ja-

zykovou nadvládu.

Císa František II. rakouský r. 1830 vydal
pak naízení, že veškeré listiny a zákony pro

Uhry musí býti na píšt potvrzovány panov-
níky jen v jazyce maarském. Knžím naízeno,
aby vedli matriky a listiny maarský a kestní
listy vydávali po maarsku. Pro dti všech Slo-

van usazených v Uhrách vydána maarským
profesorem Martonem maarsko-slavjanská mluv-
nice a jazyková persekuce všech slovanských
jazyk v Uhrách poala.
V r. 1844 vyhlášen maarský jazyk vyuo-

vacím jazykem na všech školách v Uhrách.
Roku 1848 císa rakouský Ferdinand I. utvoil
první maarské ministerstvo a Maai opanovali

pole úpln. Chtli se však vymaniti zcela i z nad-
vlády rakouské, ímž špatn odvdili se ra-

kouské vlád za všechny výhody a ústupky jím

inné. V ele s Ludvíkem Košutem, pomaar-
štným Slovákem, provedli vzpouru.

Slovanští píslušníci Uher se k nim však ne-

pidali. Rusové pod Karpaty i Slováci (stejn

Maary persekvovaní) zdvihli se a šli na pomoc
vojsku vládnímu. Vojsko povstaleckých Maar
bylo však silnjší a za krátko si podrobilo celé

Uhry. K vítzství pomohl jim fakt, že v té samé

dob poaly nepokoje ve Vídní, proti Rakousku
zdvihli se Poláci v Halii a Italové v Lombardii
a Benátkách.
Císa Ferdinand I. nucen byl opustíti s rodi-

nou Víde a usídlil se v Olomouci, kde nástup-
cem jeho stal se arcikníže František Josef I.

Mladý arcikníže vida, že povstání nepemže,
odebral se r. 1849 do Varšavy k caru Mikuláši I.

a žádal jej o pomoc. Car pislíbil, dal rozkaz
k pekroení hranic rakousko-uherských a vojsko
ruské potem silnjší zpsobilo, že povstání bylo
potlaeno.

(Chvíle ulehení. Adolf rytí Dobrjanský.)
Chvíle ulehení ruského národa pod Karpaty
nastala. Svobodnjší duch zavál v zemi, jejíž

budoucnost jevila se všem ve svtle nejlepším.

Rakouská vláda pod dojmem pomoci ruského
císae a vítzství nad povstalci v Uhrách jme-
novala pod Karpaty velkým županem rytíe
Adolfa Dobrjanského a svila mu správu ty
žup. Dobrjanský, jenž bhem povstání byl pi
ruské armád rakouským intendantským komi-
saem, zasloužil se o svj národ nesmírn. V lásce

k lidu a rodné zemi odevzdal maarské vlád
adresu oddanosti ruského duchovenstva pod
Karpaty v Uhrách s žádostí o vlastní samo-
správu zem. V ele deputace jel do Vídn
žádati, aby Uhry rozdleny byly v distrikty dle

národností a mateké eí, jež zavedla by se do
škol i k soudm. Usídlil se v Užhorod, kde
všemi prostedky snažil se zlepšiti postavení

rodného ruského národa a jmenoval proto na
význaná místa úední jen opravdov cítící Rusy.
Maai, kteí dále zstati chtli v úadech, po-
vinni bylí uiti se ruský a úadování v ruském
jazyce zavedeno v celé zemi.

V roce 1849 poalo se v Užhorod i na škole

latinské vyuovat ruský, takže dalším psobením
Dobrjanského pišla nová era probuzení národ-
ního pod Karpaty.
Tím vším popudil Dobrjanský proti sob ovšem

Maary, kteí vystoupili tak výhržn, že mu
na snm uherském znemožnili prosloviti pi-
pravenou e, v níž stkvlými dvody — histo-

rickými i právnickými — hájiti chtl práva lidu

na autonomii nynjší Podkarpatské Rusi. e
Adolfa rytíe Dobrjanského vyšla pak tiskem

nmecky a ruský. V Paíži vytištn slavný jeho

spis, francouzský napsaný: „Rakouští Slované
a Madai“ — o nmž zajímavým a vcným
zpsobem rozepisuje se zvláštním lánkem Dr.

František Tichý. (Naše Doba 1921 str. 325—346.)

* *

*

(Snahy probuzenecké a literární.) Dobrjan-

skému ve snahách probuzeneckých pomáhalo
mnoho upímných a šlechetných Uhrorus, mezi
nimiž vynikal zejména Vasilij Popovi, biskup

mukaevský, který obstaral i knžím pravidelné

platy, zbudoval kostely a vystavl ádné fary.
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Byl dobrým následníkem biskupa Ondeje Bain-
ského (1772—1819), který za svého biskupování

v Mukaev vykonal mnoho k povznesení úrovn
vzdlání duchovenstva i jeho zabezpeení hmot-
nému. S jménem Ondeje Baínského navždy jsou

spiaty i první poátky osvtového probuzení pro-

stého lidu pod Karpaty. Školy ruské jíž v r. 1793
mly vlastní proinspektorát, který — žel — v r.

1831 opt byl zrušen a úpadek školství poal
na novo.

ruským — jak tomu bylo u prešovského kanov-
níka Alexandra Duchnovie a pítele jeho AI.
Pavlovie.
Aleksandr Duchnovi sepsal a vydal r. 1847

první uhroruský „bukvar“ (slabiká). R. 1850
první uhroruský kalendá a mnoho vlasteneckých
knih. Založil spolenost pod názvem „Litratur-
noje zavdenije prjašovskoje“

,

jež od r. 1851

—

1853 vydávalo ron knihy pod názvem
:
„Po-

zdravlenie Rusinov.“ Napsal i velké množství

„BOŽÍ MUKA" U SALDOBOŠE.I (J|ih Po'd|karp. Rusí.)

V prvé polovin 18. století snažili se uitelé
bohosloveckých škol vytvoiti místní literární

jazyk ruský, jímž by spisovali. Prof. Dr. Kadlec
však píše, že pokus jich nebyl šastný, ponvadž
oni, odchovanci cizích seminá, bu trnavského
i jagerského, neovládali dobe ruštinu. Spisovný
jazyk, jímž hodlali psáti, byl divnou smsí místního

jazyka lidu a jazyka církevního (staroslovanského),

k nmuž vymýšleli nové libovolné útvary a slova.

Pozdji sáhli opt k literárnímu jazyku velko-

ruskému.
Umlým jazykem psal hlavn kanovník Jan

Ktka (r. 1756— 1814), který vydal první pro
lid psaný katechismus, do nedávná petiskovaný.
Po nm neustáleným jazykem umlým poal
psáti i Lukaj, autor dvousvazkové knihy ká-

zání a „Gramatiky slavoruthenské.
11 Práv tak

Ondej Baludanský, Curgovi i Stefan Mosta-
novi

;

tito však již pod silným vlivem ruštiny

Literární innost uhroruských spisovatel poala
se štpiti. Nkteí užívali jazyka umlého jímž

i kázali, druzí vrni zstali spisovnému jazyku

velkoruskému. Ba stalo se, že mnozí ze spiso-

vatel psávali jazykem dvojím, bu umlým, i

krásných vlasteneckých verš, jež se dodnes
citují.

V roce 1850—1859 pekladatel státních (držav-

ných) zákon ma. do ruské ei — knz mu-
kaevské fary Joann Rakovskij vydával a ídil

ruský asopis
:
„Cerkovnaja Gazeta“, v nmž

otiskoval vlastenecké stati práv tak, jak inil

i v halisko- ruském asopise „Slovo.“ Vydal
i ruskou mluvnici v ei maarské pro Maary,
kteí se chtli nauiti ruský.

Velmi zasloužilým o národ byl knz Joan
Duliškovi, jenž sepsal vdeckou práci: „Jisto-

rieskija erty Uhro-Ruskich“ (Historické rty
Uhrorus). Práce vyšla ve III. dílech. Další zne-

možnil mu pomaarštný biskup tehdejší, který

jej sesadil z úadu.
Mukaevský viká Joan Curgovi (1791—1862)

po dobu svého psobení na mukaevské fae
prokázal národu, lidem i církvi mnoho dobra. Se-

psal mnoho vdeckých prací, zvlášt kázání v ruské
a latinské ei. Kunanko poznamenává, že za-

sloužilými pracovníky kulturními byli: archiman-
drit Joan Mondok — knz Nikolaj Homikov —
knz Andrej Popovi — knz igumen mukaev-
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ského kláštera Anatolij Kralický — knz Piotr
Azarij — knz Silvaj, spisovatel vlasteneckých
statí a divadelních her, a profesor Viktor Kimak,
spisovatel školních pomcek.
Andrej Popovi za svého psobení vydal uhro-

ruskou azbuku pod názvem: „Vrnyj Angel“—
„Biblieskuju Historiu" a „ Velikyj Sborník

“

o služb boží. Rovnž velké množství vlaste-

neckých verš.
V roce 1861 po dlouhém ase vydali ruští

biskupové v Prešov a Mukaev opt naízení,
aby matriky i listiny církevní byly vedeny jazy-

kem ruským. V roce 1864 vlastenci uhroruští

v Prešov v ele s velkým županem Adolfem
Dobrjanským založili národní ruský spolek s ná-

zvem „Obestvo sv. Vasilije Vetikovo". Dobr-
janskij zvolen pedsedou a zástupcem jeho Ra-
kovskij. Cílem spolku bylo probouzeti a vzdlá-
vati národ pomocí ruských knih. Za tím úelem
vydával spolek i ruské knihy uebné pro mládež,
psané Rakovským, Sabovem, Kimákem, Popo-
viem, Ignatkovem atd. Kyrii Sabov vydal gra-

matiku spisovného jazyka ruského, jíž užívalo se

v užhorodském, prešovském, mukaevském i sihot-

ském gymnasiu až do let 90. minulého století.

Ignatkov v r. 1866 poal vydávati i politický

asopis ruský pod názvem: „Svt“. Ve vydávání
jeho pokraoval Sabov i Kimak.

Školy a gymnasia nadaná pomckami a vyu-
ovacím jazykem ruským velmi prospívaly. Líd

ruský pod Karpaty modlil se v kostele a uil
v nižších školách elementárních rovnž po ruský.

Povdomí ruské, národní i osvtové, krásn
rozkvetlo a slibovalo do budoucna nejkrásnjší

ovoce.

(Rozdlení Uher od Rakouska.) Pišla však
doba rozdlení Uher od Rakouska a s ní zmizela

navždy šastná doba utlaovaného národa. Ra-
kousko v roce 1866 ztratilo trvale Lombardii a

Benátky, válku s Nmeckem prohrálo a muselo
složití válenou da. Maai poali znovu klásti

požadavky. Neústupn žádali, aby Uhry byly

prohlášeny samostatným státem. Rakousku, a
váhalo, nezbylo nic jiného než kapitulovati.

Maai v roce 1867 obdrželi samostatnost, vlastní

ústavu a ministerstvo. Téhož roku i císa Fran-
tišek Josef í. dal se korunovati za krále uher-

ského.

Po korunovaci krále Maai poali samostatn
spravovati svj stát. Ostí jejich hnvu obrátilo se

ihned proti Karpatorusm a Slovákm, kteí
rovnž súastnili se ve vojšt rakouském potla-

ení tehdejší vzpoury maarské (v r. 1848). Per-
sekuce slovanského národa, horší pedešlé, po-

ala. Maai ihned vylouili ruský jazyk z úad,
škol i veejného užívání. Adolf Dobrjanský se-

zazen z úadu a sproštn poslanectví v uherském
snm. S ním sesazena i ada jiných vlastenc
uhroruských a místa jich dána odrodilcm vlast-

ního národa. Ruští a slovenští vlastenci houfn

pekládáni v místa ist maarská. asopis ruský
„Svt" zastaven a redaktoi jeho za to, že hájili

zájmy národa proti persekuci maarské, museli
prchnouti do ciziny.

Poaly vycházeti nové asopisy v duchu maar-
ském „Zora" a „Nový Svt“. Pozdji tiskl se

polo ruský, polo maarský asopis „Karpat",
píšící zcela v duchu maarském, který byl za
krátko rovnž zastaven.

Poroba a ponížení. Persekuce ruského ná-
roda poala být všestranná a lid ruský vydán
všemožnému chíkanování v šanc. Školy zmaar-
štny úpln a ruský jazyk neponechán ani v ško-
lách církevních. Jedin v „cerkvi" (v kostele),

kázal jím po rusku knz.
Práva lidu neml kdo hájiti, ponvadž šlechta

vtšinou cizá a drobní zemani, nadaní uherskou
vládou za poslušnost rznými výsadami, ry. hle

se od lidu odklonili, nechávajíce jej osudu a

útisku.

Drobný lid ruský — živ se zemdlstvím —
omezil se pak ist na venkov. Z ad jeho tu

a tam v ponkud privilegovanou ást národa
vyšinuli se jedin noví duchovní, jichž kolébky
namnoze stávaly v chatách. Vtšinou odrodilí,

vychováni na píšt opt v duchu i ei maar-
ské, nuceni k ústupkm svdomí maarskou
vládou — bezmála všichni pestali být lidu tím,

ím mu byli obtaví a osvícení jich pedchdci.
Plnoprávnými obany od tch dob stali se jen

šlechtici a zemané. Nejhorší pda a sociální po-
mry ponechány lidu, který soustavn upadal
v bídu hmotnou a poddanství šlechty cízé neb
odrodilé.

Uitelský dorost ruské krajiny pod Karpaty
v mateském jaz ce nevzdláván — literatura

pestala býr pstována — jazyk netíben až

posléze upadl, roztíštn na drobná náeí. Po-
sledním pokusem literárním v nynjší Podkar-
patské Rusi byl malý ruský asopis „Listok"

,

vycházející redakcí knze Evžena Fencika v d-
din Velkém Rakovci. V Užhorod pak „ruský

11

kalendá se znanou astí tisku maarského
vydal knz a profesor Dimitrij Hebej.
Ruský lid „severní uhoriny" (jak Maai

íkali), nejsa paragrafy nucen, škol nových vt-
šinou nenavštvoval. Ne ouen a kulturn opu-
štn, domníval se ve své prostot, že škol k životu

nepotebuje. Tím udržel si sice jazyk mateský,
ale jinak úpln zao tal a v kultue klesl až nej-

níže. Jsa ve vlastní zemi úpln bezprávný, bál

se a dal sebou bez odporu vládnouti. Nejvíce

využit byl od let 70tých min. století, kdy v severní

Uhry pes Hali pivalil se pro> d židovských

vysthovalc, kteí ped pogromy prchali z Ruska.
Rychle orientováni, zakotvili mezi lidem ruské

ásti v Uhrách. Po dohod se souvrci v zemi

již usazenými, nebrzdni vládou, pebrali po-

malu do rukou vešk ren obchod, emesla a živ-

nosti, k jichž provozování negramotný Rusín
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v zemi byl tžce schopen. Lidu k živobytí zbyla

jen pda a možnost žiti z ní Pda však neroz-

umn na ástky drobená nemohla lidu pinésti

úplné obživy jíž proto, že byla zaostale a ne-

dostaten zdlávána.
Prmysl v zemí scházel a chybí, tak že lid

v soustavném úpadku zatlaen byl pozdji k pou-

hému zemdlskému nádeniení a pisluhování
vtším, kteí ho využili.

Rovnž i pstování dobytka na planinách hor

stalo se odvislým na stát uherském, jemuž lesy

patily a na zvli arendá (nájemc) kteí nájmem
pebírali lidu pastvin. Tím stal se i hospodáský
život lidu v zemi prost nesnesitelný.

Martyrium tohoto lidského živoení dalo poz-

dji základ k zvýšenému vysthovalectví ze

zem, jež asem nabylo tak úžasných rozmr,
že ohrozilo i poplatnost uherského státu.

Pomry tyto zastihla v zemi svtová válka,

jež v prvé etap tudy se valila.

Otesy její vyvolaly vulkanické otesy i v ny-

njší Podkarpatské Rusi. Lid, díve i jak lidská

jednotka zcela opomíjený, vidl a poznal v pí-
livu jiných národností v zem, jich nároky na
život a práva. Poznal i své soukmenovce, již

slovem, písmem a tradicí dokázali mu, že patí
k nim a zárove s nimi tvoí ást velkého, rus--

kého národa. Vysthovalci z pod Karpat, kteí
ve svt nabyli pokroku a lepší sociální úrovn,
vystihli konen jaké bezpráví na nich doma
bylo pácháno. Prošlí životem, vychováni svtem,
páli si živeln osvobozeni krajan, kteí ve
staré vlasti staletími stali se úplnými vasaly ve
vlastním kraji.

Zhroucení front a starých bezprávných držav—
vedoucích svtovou válku— otáslo strašliv zdán-

liv pevnou stavbou kolosa, stojícího na hlin-

ných nohách násilí vi slabšímu.

Duch svobody zavál mocn i pod Karpaty,

zbrocenými krví tisíc padlých a persekvova-
ných. Živelné vlny životní touhy po osvobození
vydraly se i zde na povrch a nedaly se zti-

šiti ani dalším násilím, ani šíleným pronásledo-

váním.
Pišla hodina osvobození, v níž podepsána sa-

mostatnost ruské ásti severních Uher.
Osvobozením všech ujamených národ vy-

manila se i Podkarpatská Rus z potupné nad-
vlády. Smlouvou versailleskou obdržela samo-
statnost a pidala se dobrovoln k republice

eskoslovenské, u níž hledala oporu, ochranu
i posilu národostní a vzkíšení kulturní.

Ustavní listina eskoslovenské republiky ze

dne 29. února 1920 . 121 sb. zák. a na. usta-

novuje o Podkarpatské Rusi následující

:

(§ 3.) „Území eskoslovenské republiky tvoí
jednotný a nedílný celek, jehož hranice mohou
býti mnny jen ústavním zákonem.

Nedílnou souástí tohoto celku jest, a to na
základ dobrovolného pipojení podle smlouvy

mezi hlavními a pidruženými mocnostmi a es-
koslovenskou republikou v Saint Germaín-en-
Laye, ze dne 10. záí 1919 samosprávné území
Podkarpatské Rusi, které bude vypraveno nej-

širší autonomií, sluitelnou s jednotností republiky
eskoslovenské.
Podkarpatská Rus má vlastní snm, který si

volí pedsednictvo. Snm Podkarpatské Rusi je

píslušný usnášeti se o zákonech ve vcech ja-

zykových, vyuovacích, náboženských, místní

správy jakož i jiných vcech, které by na pe-
nesly zákony eskoslovenské republiky. Zákony
usnesené snmem Podkarpatské Rusi, projeví-li

president republiky s nimi souhlas svým podpi-

sem, vyhlašují se ve zvláštní sbírce a podepisuje

je také guvernér.

Podkarpatská Rus budiž v „Národním shro-

máždní" eskoslovenské republiky zastoupena
pimeným potem poslanc (senátor) podle

píslušných volebních ád eskoslovenských.
V ele Podkarpatské Rusi je guvernér jme-

novaný presidentem eskoslovenské republik v

k návrhu vlády a odpovdný také snmu Pod-
karpatské Rusí.

Funkcionái budou dle možnosti vybíráni z je-

jího obyvatelstva.

Podrobnosti, zvlášt o právu volíti a volitel-

nosti do snmu, upravuje zvláštní ustanovení.

Zákon Národního shromáždní, který urí
hranice Podkarpatské Rusi, tvoí souást ústavní

listiny."

III.

Podkarpatská Rus je nejmladší a nejvýchod-
njší ástí republiky eskoslovenské, kterou spo-

juje pímo se slovanským východem.
Na severu hranií s Halii — na jihovýchod

s Rumunskem — na jihu hranicemi a poíím
Tisy s Maarskem a na západ tokem Uže se

Slovenskem. Hranice karpatsko-slovenské nejsou

dosud ustáleny; po dohod se sousedy uri je

píští snm Podkarpatské Rusi. Hranice s Ru-
munskem volají po oprav, ponvadž dráha naše,

jediná spojka s východem, prochází zde ástí
území rumunského, ímž komunikace naše znan
je stižena.

Rozloha Podkarpatské Rusi není veliká. Mí
12000 km". Rozkládá se na 48—49° severní šíe
a mezi 40—42° východní délky dle Ferra.

(Hory.) Z vtší ástí plochy prostoupena je

zem horami, pásmem vysokých Karpat, jež

od Užoku na východ až k ece Latori táhnou
se pod jménem Velikých Bezkyd. Nejvtším
bodem v nich je Polonina Runa 1462 metr
vysoká.

Po hranicích Halie a Rumunska vystupují tyto

Karpaty pod jménem Karpat Poloninských i
Marmarošských. Mezi ekami ernou a Bílou

Tisou dostupují nejvtší výše a šíe. Nejvýchod-
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njší skupinou v nich je vysoké pásmo horských
hbet erná Gora.

Nejvyššími body na východ zem jsou Pietroš

2022 m a hora Hoverla 2050 m vysoká. Na
jižní hranici k Rumunsku strmí Pop Ivan 1940 m
do výše. Nad prsmykem Jablonickým rozkládá

se pohoí erná Kléva s nejvyšší horou Brat-
kovskou.
Za ernou Tisou táhne se pohoí Svidovec

s nejvyšším bodem hory Bližnice.

Vysoké Karpaty ,
které prostupují nejvtší ást

území Podkarpatské Rusi na severovýchod a

v nichž pramení všechny vtší eky, jsou moc-
ným pásmem pískovc a hlinitých bidlic teti-

horních. K nim níže v zemi patí i pásmo sope-
ných vyvelin prorývané ekami, jež dlí je na
tyi ásti.

Mezi ekami Užem a Latorí je horské pásmo
Vihorlat, jež sklání se až k Užhorodu, a pásmo
hor Makovica.
Mezi ekou Latorí a Boršovou pásmo horské

Bužora a Velký Djil.

Mezi tokem Boršovy a Ríky jsou Seveljušské

hory a skupina hor Avaš, které od eky Riky
postupují na jih pes Tisu do Rumunska.
(Prsmyky.) V Karpatech hlavní komunikaní

spojkou na sever a východ, jsou ti horské pr-
smyky.
Prsmyk Užocký 889 m nad hladinou moe,

jímž probíhá tra naší dráhy vzhru na Sambor
do Halie.
Prsmyk Verecký 841 m s nedalekou tratí

dráhy na Stryj v Halii.

Prsmyk Jablonický 831 m v horách nad
Jasinou v žup marmarošské na severovýchod
Podkarpatské Rusi,

Tmito prastarými prsmyky mezi hebeny
Vysokých Karpat pešli v pradávnu staí slo-

vanští obyvatelé zem. Svdí tomu dodnes po-

jmenování ddiny (sela) Ulie, ležící dole pod
prsmykem Užockým, kde osídlení své poal
v stol. VI. kmen jihoruských Uli, znepokojo-
vaných v domácích državách svých na Dnstru
nájezdy asiatských kmen. Prsmykem užockým
neb vereckým pešla nepochybn v zem i dcera
haliského knížete Pedstava s družinou Rusín,
když provdala se za uherského krále Kolomana.
Prsmykem jablonickým pišel v století XIV.
i litevský kníže Korjatovi s etným prvodem
Rusín. Tímto prsmykem v r. 889 pešli i Maai
se svými stády, ženami, dtmi, otroky a prvodem
ruských prvodc, které jim dal sebou velký
kníže ruský Svatopluk, když roku 884 poali
s vdcem Arpádem postup „na západ slunce

1
',

(Reky.) V pohoí Bezkyd i Vysokých Karpat
pramení všechny eky zem, smujíce tokem
na jih. Bezmála všechny vlévají se do Tisy, tvo-

ící z ásti pirozenou hranici vi Maarsku.
Ve skupin vrch erná Gora v Karpatech

Marmarošských pramení eka Bílá Tisa. Vysoko

nad ní v severu Karpat Marmarošských vyvrá
Tisa erná, jež tekouc pekrásným hlubokým
údolím jasinským, splývá nad Rackovou s Tisou
Bílou, aby dále pod jednotným jménem Tisa
pibrala na pravém behu karpatské eky Spurku,
Teresvu, Tereblju, Riku a Borsovu.
Reka Latora pramení vysoko v Karpatech

na severní hranici k Halii, východn od pr-
smyku Vereckého a tee rovnž na jih, opouštjíc
u msta Copu pdu zem.
Reka Už vyvrá nedaleko Užoka v nejsever-

njší ásti zem a tokem svým iní pirozené
hranice Slovenska a Podkarpatské Rusi. Svahuje
k jihu a pijímá po levém behu karpatské eky
Ljutu a Turji. Od Užhorodu toí se na západ
v stolici zemplínskou na Slovensko.

Reky Podkarpatské Rusi mají mnoho piro-
zeného spádu, ponvadž s vysokých hor tekou
do nížiny. Jarním táním mocných vrstev snhu
na planinách hor se velmi rozvodují, ponvadž
nejsou regulovány a drav letí korytem. V ploché
ásti zem pesyceny pítoky menších ek a

potok vystupují z jara ze beh, široce se roz-

lévají a mní krajinu v širá jezera. Vodní síly

ek není dosud pln využito. Jedin v žup
marmarošské na Tise, nahoe v Karpatech, po-

stavila dívjší vláda menší klausury vodní
,

v nichž, zadržená voda obasným vypouštním
usnaduje voroplavbu. Obrovské množství sru-

baného deva dopravuje se tak dol na hlavní

tok eky Tisy, kde pro další plavbu je již dosta-

tená hloubká eišt.
Ryb chovají eky hojn a rzných druh. V by-

stinách horských je dosti pstruh, jež Huculové
chytají zajímavým zpsobem. Zajímavý je i život

„pltník" (vora), kteí s prámy naloženého deva,
srubaného na horách, plaví se s výše toku eky
dol na stední Tisu. Hospodáství vodnímu, indu-

strialisaci zem i zemdlství prospla by pe-
devším ádná regulace ek a za druhé využití

obrovské vodní síly k výrob elektrického proudu,

který dle úsudku odborník stail by z velkých

hydrocentral zásobiti nejen Podkarpatskou Rus,

ale i sousední Maarsko.
(Rovina.) eky karpatské, svahujíce s hor,

protékají nejprve úzkými pásy tsných údolí

v soutskách horských v pomezí Karpat. Pozdji
poií tchto ek prochází jíž údolí rozsáhlejší

a úrodnjší, lemované horskými pruhy sopených
vyvelin. Na jihu rozvírají se údolí již v šírou,

plochou rovinu Užhorodsko-Tisskou, jež do zem
zasahuje z Maarska. Rovina tato^ prostírá se

od hranic Slovenska, Užhorodu a Copu — dále

na východ podél eky Tisy a rozšiuje se vzhru
pes Mukaevo až k Beregsázu a Sevljuší. UHustu
se níží a u Trebuše úzkým pruhem koní. Nej-

nižší je u Copu (106 m nadmoská výše).

Rovina užhorodsko-tisská je nejnižší a nej-

úrodnjší ástí Podkarpatské Rusi a zaujímá bez-

mála tvrtinu plochy vší zem. Rodí v hojné
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míe všechny druhy obilí, zejména pšenice, které

se pstuje veliké množství. Hojn je nafpolích

kukuice, brambor, lnu a konopí. Kukuice užívá

se z ásti k semletí na mouku a krupiku
z ásti pak za výkrm dobytka zejmena vepo-
vého. Zelné kukuiné klasy uvaené ve slané

vod neb upeené ve žhavém popeli považují se

za pochoutku. Rolníci v rovin k uložení kukuice
stavjí pi staveních t. zv. „košary na tngericu"

,

upletené z proutí proloženého koly a kryté

šindelem i došky. „Košary" stojí na devných
nohách podlahou vysoko od zem, aby vlhko

slivek, z nichž se v palírnách pálí mnoho slivo-

vice. Strom vlašských* oech a jedlých kaštan
je mnoho; ba i fíky jedlé se pstují.

Odboku „ hlavní železniní trati iní dráha,
vedoucí od Copu pes hlavní msto zem Užho-
rod vzhru na Pereín, Dubrini, Velkou Bereznu,
Kostrinu, Stavnu atd. až na Užok, kde serpen-
tinami a tunely projíždí krásnou scenerií horské
soutsky a vede dále k Samboru do Halie.
V Bau odboka dráhy vede na Mukaevo,

Svaljavu a Volovec. Odtud dále ku Stryji do
Polska.

KOŠA NA „TNGERICU" (kukuici).

nemlo pístupu 'kufjklasu kukuinému. Je to

jakýsi druh stodol na kukuici.
V rovin na polích daí se a pstuje hojn

zeleniny, hlavn hlávkového zeli, výborné okurky,
jedlé melouny, zelená paprika a tykve. Pstuje
se i dýmkový tabák, který zásobuje státní továrnu
na zpracování tabáku v Mukaev.
Na svazích kopc nízkého pedhoí roviny je

znamenitá vinná réra. Nejvyhlášenjší je vinná
réva a vino seredanské (rovnocenné vínu tokaj-

skému), víno muškátové a karpatský furmint.

Ron vyrobí se skorém 70.000 hl vína, s nímž
v zemí i exportn obchodují bezmála výhradn
jen židé.

Na svazích vinic i v rovin daí se znamenité
ovoce, neobyejn lahodné chuti, medov vo-

nící.

Zejména znamenitá, kehká jablka, meruky
a broskve. Hojnost je tešní, višní a šavnatých

Rovina užhorodsko-tisská staila by obilím

zásobiti zemi. Není však dosud ádn odvod-
nna, ani racioneln hospodásky obdlávána.
Osazena je na jihu vtšinou rolníky maarskými
a nad Síhotí rumunskými. Mezi n patí i ást
v rovin usazených majetnjších a hospodásky
vysplejších Rusín.
Znanou ást roviny Podkarpatské Rusi mezi

Mukaevem a Beregsázem zabírají dosud, z ásti
jen odvodnné rozsáhlé moály, z nichž nejvtší
je t. zv. „erný moár“ (24.684 jiter rozlohy)

s velkým, pilehlým rybníkem.

(Železnice.) Jižní, rovinatou ástí Podkarpatské
Rusi, skorém pi hranicích Maarska a Rumun-
ska projíždí nejdležitjší a nejdelší železniní
tra zem. Je to hlavní tra dráhy vedoucí z Prahy
do Košic, odkud vede dále jihem zem pes
Cop — Bau — Beregsáz (Berehovo) — Sevljuš
— Hust až k Terešv, kde dále nad Marma-
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rošskou Sihotí až po stanici Visovoolgy projíždí

46 km území rumunské. Pod Bokovem a u Tre-

buše opt na území našem dlí se na odboku
dráhy, vedoucí v Rumunsko, a dráhu naši, vedoucí

vzhru na Jasinu a Stanislavov do Polska. V Kiraly-

háze, hlavní rychlíková tra, odbouje do Maarska
na Szatmar a Debreczín.

Menší lokální dráhy vedou od Beregsázu a

od Trebuše vzhru do zem. Z nich nejdelší je

z Beregsázu do Dolhy.

Hlavní rychlíkové spojení naši republiky s Ru-
munskem resp. východem má pouze jižní nej-

delší tra zem. Tra jest jednokolejná, což znan
stžuje velmi ilý provoz. editelství státních

drah zem je v Košicích.

(Lesy.) Úzkokolejné lesní dráhy v zemi —
jichž hojn odbouje od hlavních tratí — slouží

transportu díví z obrovských zalesnných kom-
pleks hor. Obrázky v knize znázorují nám
odvážení deva úzkokolejnou drahou z okolí

ernoholovy na „Vrchovin 11

v Podkarpatské

Rusi na tra Užhorod Užok.
V lesích urených ku kácení zídí se na boku

vysokého vrchu maliká cesta pro úzké koleje

a drobné vozíky nákladní tažené koní. V ruba-

niskách lesa naloží se na vozíky polena poká-

ceného deva. Koníci táhnou díví po kolejích

až k místu, kde je položen „smyk 11

z prken.

„Smyk 11

položen je s boku hory dol, aby po

nm díví dobe sjíždlo. Obas polévá se vodou,

aby tením dev nezahoel a polena po nm
dobe sjíždla. Dole nakládá se díví na menší

nákladní vláek úzkokolejné dráhy, který drobná
lokomotiva táhne pak na hlavní železniní tra.

Devorubectvím v lesích na horách živí se velmi

mnoho Rusín v zim i v lét. Mnozí z nich

z lesa ani nevyjdou. Sekyrami ze špalk z kmene
lipového neb topolového pisekávají a struháky

dlabají kulaté, devné mísy, hrneky a devné
lžice, jichž lid v celé zemi užívá.

Les na úboí Karpat i nižších pásem horských

je veliké množství. Skorém dv tetiny zem jsou

jimi pokryty. Na severu je nejvíce les jehli-

natých, jež ve výši 1600 m mní se již v kle.

Níže jsou lesy bukové a z ásti dubové. Díví
z les bukových se užívá hlavn k topení. Pr-
mysl devaský až na malé výjimky není vyvinut.

Velké státní podniky devaské v Antalovcích

na výrobu sud a devák nepracují. V innosti

jsou továrny, jež destilací dobývají z deva che-

mických výtažk. Jsou to hlavn Bantlinovy

továrny v Pereín a Turja v Bystré, závod
„Svaljava

11

ve Svaljav, „Clotílda" v Bokov a

chemická továrna na zpracování deva v Dolze.

Bednárny jsou v Mukaev, Berehov (Beregsáze)

a Tiaev. V Užhorod pracuje továrna na
nábytek „Mundus", Ostatek deva z pokácených
obrovských kompleks les zpracují veliké lesní

pily, bu státní i soukromé. Velmi znaný odbyt
má výroba pražc pod koleje železnic. Devného

uhlí vyrábí se rovnž mnoho. Malá státní pilka

v Turja Remet prostým zaízením na vrchní

vodu — velkým hoblíkem pohánným vodou —
eže z deva tenké „luby

11 hledané obuvníky za

vložky do bot i sítai k obrubám sít.

Lesy karpatské tvoí všude pirozenou deko-
raci úchvatné scenerii vysokých hor, jichž hlu-

boká údolí jsou malebná a divukrásná. Na severu
lesy mní se leckde již v pralesy

;
v nich pro

nepístupnost nelze káceti obrovské kmeny. Kv-
tena prales je zcela zvláštní a bujná. Obrovské
kapradiny a peslika dosahuje zde výše lovka.
V Karpatech Poloninských na vrcholech nejvyš-

ší h hor roste divoce alpská protž, alpská rže,
hoec a divoký rhododenron. Svahy a paseky
les vší zem posety jsou jahodami, maliním,

ostružiním a lískovým oeším. Vysoko v horách
na úboí táhlých svah jsou v lesích rozsáhlé

planiny lesní t. zv. „poloniny
11

,
na nichž lid od

jara do zimy pase dobytek a ovce.

Lesy Podkarpatské Rusi jsou vtšinou majetkem
státu. Malé množství jich mají velkostatky a nej-

menší ásteku drobný lid. Lesy státní t. zv,

„kinštarské
11

jsou nejvtším majetkem zem. Za
dívjší vlády pronajímaly se za smšný peníz

nájemcm, kteí je vyplenili nejpustším zp-
sobem. Obrovské kompleksy jich vyrubány, díví
vyvezeno ze zem, aniž se kdo postaral o nové
zalesnní.

Lid les v zemí rovnž nešetí. Dychtiv pdy
kácí lesy a primitivním zpsobem obrací na
pole. Kmeny strom porazí hezky vysoko nad
koenem, vtve oseká a díví prodá. Zbylé chrastí

na míst zapálí, nechá vyhoeti, naež mezí
kmeny pdu, popelem polehlou, zoe — motykou
a zaseje zrno (oves). Úroda tchto políek je

ovšem ubohá, ponvadž zem špatn obdlaná
slab urodí. Mezi obilím souasn vyrstá nové
trní a koví, které se po „žních

11 znovu spaluje,

což se iní tak dlouho, dokud zem rodí. Pak
nechá se prost dobytku za pastvinu. Však práce

na tchto políkách nestojí stejn za námahu.
Obilí zelené asto spase vysoká zv, jíž je

zde dosti, neb rozryje divoká erná zv, které

pobíhají celá stáda.

Lesníci mají tuhou prácí. Ze škodné zve
odstelují nejvíce lišky, jichž je po lesích

mnoho. Pasoucí se stáda ovcí a skotu na pla-

ninách napadne asto i vlk, který sem pebíhá
s polské strany. Dle sdlení lesník i medvd
zanechá asto ve snhu stopu, V odlehlých

ástech hor najde se rys a divoká koka. Níže

kuna, tcho, jezevec a hranostaj.

Nad lesy „Vrchoviny 11

Podkarp. Rusi vídala

jsem asto kroužit orla v mocném rozpietí perutí

a plynout v obrovské výšce majes átn dále. Nad
hory asem pelétne i sup.

Krahujec je bžným zjevem a postrachem
drbeže, jež zdaleka dravce vycítí a s perutmi
k zemi kleslými úzkostn pobíhá, hledajíc ochrany.
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Zve na horách za dobu války mnoho ubylo.

Je vybita pytláky a vojáky, kteí v lesích nezí-

zen ádili. Osadníci horských ddin, jímž po
etap svtové války zbylo na severu zem dosti

zbraní v ruce, rovnž nešetí zve.
editelství státních les, hospodáské i poli-

tické správ lesní v Užhorod pipadl velký a

málo vdný úkol povznésti lesní hospodáství

zem na stupe, který zasluhuje a který v rukou
osvdených odborník bée se znamenit k cíli.

(Pírodní bohatství.) Zem a plocha Pod-
karpatské Rusi je mnohoslibná a v obsahu svém

byl vyvážen do Maarska. U Beregsázu najdeme
mramor, jaspis a hndý opál. V Radvankách
u Užhorodu tmavý andesit, který vyleštn, dle

sdlení odborník, podobá se švédskému sienitu

a je tak užíván.

Na severu zem a v žup marmarošské má
Podkarpatská Rus petrolej, který pod Užokem
u Luhu a Stavny vsakuje se do vody. Vrtání

v zemi k zachycení pramen zaala zde dávno
ped lety americká spolenost a po ní Maai,
kteí rovnž brzy v práci ustali. Svtová vojna,

jejíž hrzy tudy se valily, znemožnily další po-

„SMYK" PRO SRUBANÉ DÍVÍ V LESÍCH U ERNOHOLOVY.

tak bohatá, že pímo volá po dkladném pro-

bádání. Dle verse je v zemim a stíbro mimo
rudy ostatní, z nichž se nejastji vyskytuje
ruda železná. Staré rýžovišt zlata nachází se

v Tiaev, kde se ješt v stol. XVIII. pracovalo.

V žup marmarošské na východ zem je nále-

zišt v klenotnictví oblíbených marmarošských
démant, jež vyskytují se i jinde na Vrchovin
Podkarpatské usi, hlavn v okruhu pralesa

„Rafka“ a pruhu ddin smrem k Volovému, kde
isté krystalky „marmarošských démant", pra-

vým velmi podobných, zablesknou se asto i na
slunci v písku u eky.
V zemi pod Karpaty je alunit, lignit a slabší

vrstvy hndého uhlí (v žup užhorodské, muka-
evské a v Zárni, v žup marmarošské). Na
nkolika místech se vyskytuje i výborný kaolin,

z nhož nejlepší od Dubunie zásoboval díve
nyní zrušenou keramickou školu v Užhorod a

kusy. Dnes na louce u Luhu vidíme otevenou
díru vrtáním zstavenou, v níž primitivn vsa-

zená roura brání zanesení nafty prstí. U roury
s naftou na louce, která se z daleka erná a

páchne petrolejem, položeno je bidlo, na konci

s zavšenou krabikou od kondénsovaného mléka,
kterou lidé nabírají naftu. Doma ji ve vod pevaí,
odstaví a nechají ustátí, aby kal padl ke dnu.

Svrchu pak naftu slijí a svítjí jí. Pomoc jist

originelní a dobrá, ponvadž elila lichv s petro-

lejem, jež zejména v tchto místech byla ne-

smírná. Pi našem píchodu v zem stával zde
1 litr petroleje 12 K nebo 20—25 vajec, které

obchodník v mst prodal s 3-násobným užitkem.
Rovnž tak lichvaeno bylo se solí, která i zde

v krajin se vyskytuje. Nasvduje tomu i jméno
vesnice Sóla (nad Ve kou Bereznou), kde v tsné
blízkosti je solný pramen. Svaljava má rovnž
silný pramen solný.
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Hlavním nálezištm solí je ovšem župa marma-
rošská, kde u Marmarošské Solotviny (Akna
Slatina) jsou prastaré doly na kamennou sl.
Jsou p dnikem státním a staí zásobiti republiku
40 vagony soli denn. Škoda jen, že mlýny na
drcení soli jsou již na území rumunském,*) ímž
práce s úpravou soli je u nás stžována.
Na cest z nádraží, na pokraji msteka Mar-

marošské Solotviny je dl
,,Ludvíkv “ a hlubší

dl „Františkv" ,
v nmž 130 m pod zemí se

dobývá sl.

vštvník ohlásí se v editelství, složí malý poplatek

ve prospch fondu pro zmrzaelé dlníky a pode-
píše revers, že návštvu koná na vlastní nebez-
peí. Prvod e rozžehne acetylenovou lampu a

dovede návštvníka ku zdviži. Zdviž po trojím

úderu sjede do hlubiny, z níž vane proud na-
kyslého a solí prosyceného vzduchu. Zrakm
jedoucího zjeví se dóm, osvtlený elektrickými

žárovkami a oživený postavami pracujících hor-

ník. Klec zdviže zastaví, tisíceré krystalky solné

se zatpytí a v zái svtel a píchozí v úžasu

Ostatní doly jsou zrušeny a zasypány. Na
severu Solotviny je v r. 1906 propadlá šachta

„Kunikunda na jejímž dn, v hloubce 60 m
leskne se zelenavé jezírko. Voda v nm je tak

pesycena solí, že se v ní nerozpouštjí ani

a skaliska solná, jež vynívají na povrch a o

nž narážejí plovoucí trámy z pažení sícené

šachty. Voda z jezírka má odpad zvláštní rourou.

Venkované z blízka i dáli picházejí neb pijíždjí

se džbány a bekami pro solnou vodu. Zátku

v soudeku zhusta nahradí kusem rozmlnné
hlíny, jak práv na obrázku iní starý Rumun.
Solné vody používá lid doma na míst soli.

Na západ Marmarošské Solotviny jsou všude
stopy dávného tžení. Kraj] je pokryt vtším
i menšími jezírky slané vody, jež usazuje se na
bezích v podob bílého prášku. Jezírka znaí
prý dávno zaniklé a propadlé doly.

Návštva státních dol solotvinských je dovo-
lena a psobí dojmem nezapomenutelným. Ná-

*) vzdáleném pouze 4 km.

hledí na mohutné stny solného dómu, na vrstvy
soli jemn i hrub zrnité a na práci horník.
Pracují ve výklencích dolu polonazí, osekávají
sl ve velkých kvádrech, lámou na kusy želez-

nými klíny a po kolejích na dn dolu položených
odvážejí ku zdviži.

Vysoko v dom zízena je devná galerie,

odkud je úchvatný pohled dol. Sl tpytí se se

všech stran a postavy horník kmitají se dole

jak pidimužíci, kol nichž bludiky žárovek taní
svj rej. Nerad louí se návštvník s dómem,
z nhož jej vynese zdviž vzhru na svtlo denní
a solná pohádka Marmarošské Solotviny zstane
hluboko pod zemí.

(Prameny minerální.) Podkarpatská Rus je

v obsahu svém bohatá i na prameny vod mine-
rálních nejrznjšího složení a léivosti. Neja-
stjší mezi nimi jsou kyselky železité a sirné, a
prameny solné a jodové se rovnž vyskytují.

Pramen minerálních vod využívá se jednak
láznmi, jednak vývozem jich jak stolních a léi-

vých vod.
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Lázní pi pramenech minerálních je v zemi

dosti, vtšinou velmi jednoduše neb primitivn

seízených a válkou velmi zniených. V žup
užhorodské ped válkou byly nejznámjší lázn
užocké s léivou kyselkou alkalicko zemitou,

jež vyvrá tam ve 4 pramenech tsn pi toku

eky Uže.
Lázn, ležící v krásné scenerii horské soutsky

prsmyslu u ockého v Karpatech, navštvovány
bývaly hosty ze sousední Halie i pacienty vlastní

úpln užocké lázn. Budovy jich jsou bu srov-
nány se zemí, neb obráceny v trosky. Zbytky
dívjšího lázeského parku se znienou prome-
nádou, lemovanou adou vkovitých strom, slouží

asto za pastvu. Uprosted vycementovaného
bassénku stojí socha Herkulova s hrudí rozra-
ženou granátem — jak poslední svdek bývalé
éry^ užockých lázní.

Zupa užhorodská v zemi má celkem 10 léivých
pramen minerálních vod, z nichž „kvasná voda

"

PROPADLINA ŠACHTY „KUNIGUNDA"
v sl. stát. solných dolech v Marm. Solotvin. Na dn solné jezírko s plovoucím dívím
z pážení šachty, na levo pi okraji balvany isté soli. (Zapjilo miníst. zemdlství.)

zem. Dva lázeské domy, dosti staromódní,

mly 28 koupelen. Vodoléebný ústav, zaízení
pro švédskou gymnastiku a 5 vil o 60 pokojích

skýtaly byty a léení lázeským hostm. Vše, a
nemohlo se rovnati výprav našich velkých lázní,

pec bylo v ostrém kontrastu s ubohými chatremi
domácího obyvatelstva na Užoku. Kryty došky,

bez komín, s malými okénky zašupovacími,

mluví pímo o zaostalosti a bíd, která je uvnit.
Svtová válka a strašlivá její tragedie karpatská,

jež práv v tchto místech vyvrcholila, zmnila

objevuje se i v Užhorod, kde ve mst jsou

uboze vypravené železité lázn.
Zupa mukaevsko-berežská má snad minerál-

ních pramen nejvíce. Nejoblíbenjší z nich jsou

vyvážené kyselky „Olena“, ,,Pannonia

‘

a ky-
selka z Ploskova, kde stojí jedna z nejkrás-

njších devných „cerkví“ zem.
Exportní kyselky tyto patí vesms bývalému

hrabti Schonbornovi, který je zárove majet-

níkem nejvtších panství na Podkarpatské
Rusi.
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Výborné a léivé jsou kyselky ve Svaljav a

blízkých lázních Nelipen (Haršfalv). Lázn
nelipenské bývaly velmi pkn zaízeny, s velkým
šlechtným parkem, vodolébou a pavillonem

mléným. Tšily se hojné návštv a oblib.
Válkou byly však znieny. Dnes akciová spole-
nost zakoupila lázn, znovu je buduje, stará se

o jich úpravu a chce je zvednouti na výši a

úrove skutených lázní.

Nejúinnjší a nejhledanjší lázn marmarošské
župy jsou státní solné lázn v Marmarošské
Solotvín a solné' lázn Pavlovy u Marm. Sihotí.

Množství minerálních vod rzného obsahu vy-
vrá i na severovýchod Podkarpatské Rusi,

zvlášt v šírém okolí horského msteka Volo-
voje. Kvasné vody zde tryskají na povrch leckde

podél cesty a skýtají poutníku píjemné osv-
žení. Pi pramenech tu a tam zízeny jsou i lázn
— ovšem na výsost primitivní. Na p. v ddin
Sojm veškero zaízení „lázní

11

sestává z devné
boudy, v níž jediná koupací vana znamená ná-
držku uplácanou z hlíny.

Úpravu „nákladnjších 11

lázní vylíil mi cesto-

vatel p. Bouda takto. Na východ od ddiny

RAHOVO — ŽUPA MARMAROŠSKÁ — PODKARPATSKÁ RUS.

V pekrásném údolí a poíí eky Tisy vzhru
na trati k Jasin výtené kyselky má Borkut a

Rahovo. Borkut má zídlo kyselky žeiezité, velmi

píjemné, mén štiplavé a chladné. Na kilometr

cesty dále od Borkutu je zídlo vody sirné. Níže

Borkutu krásn položené msteko horské Ra-
hovo, ležící pímo na trati dráhy k Jasin, má
rovnž výtené prameny vody minerální

Tsn u msteka, na kraji lesa jsou malé,

primitivní lázniky, v nichž možno natoiti si

kvasné vody pímo z pramene. Lázn rahovské
sestávají z nkolika devných domk, v nichž

devné koupací vany vytáply se poleny buko-
vého díví. Rahovo s okolím má typ nejkrás-

njších kroj huculských marmarošské župy.

Zajímavý a malebný pohled skýtá v nedli shro-

máždní selského lidu kol „cerkve. V lét mladá
dvata picházejí s rozpuštnými vlasy, vnci
na hlavách, v kroji malebném a zajímav vyší-

vaném.

Majdánky na cest do Torun na svahu vyso-

kého kopce, uprosted velkolepé scenerie horské
stojí „lázeská budova 11 — devná chata, a v ní

dv koupací vany. Minerální voda nabírá se ze

silného pramene uhliitého a vede devným
korytem, vydlabaným z kmene stromu pímo do
kotle, který je umístn za chatou. V kotli se

voda svaí s mladými vtvemi smrk a pouští

do vany.
Domácí obyvatelstvo nerozumí významu mine-

rálních vod a neoceuje jich. Dobrodiní lázní

využívají jedin židé, kteí jsou asto jich majet-

níky neb nájemci.

IV.

(Sítání.) Výsledky nejnovjšího sítání lidu

na Podkarpatské Rusi ze dne 15. prosince 1921

zjistily, že jsou v zemi 604.522 obyvatelé; z nich

373.000 je Rusín a Rus — 19.000 echoslo-
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vák — 103.000 Maar — 82.000 Žid —
14.000 Rumun — 10.000 Nmc a 1000 rz-
ných jiných národností. Percentueln tvoí slo-

vanský živel v Podkarpatské Rusi 65%.
Znanou íslici Maar mezi obyvatelstvem

Podkarp. Rusi nutno bráti v úvahu, ponvadž
za Maary pihlásili se j Židé usedlí v zemí.

íslice 82.000 znamená Židy ist orthodoxní,

již sebe poítají za národ a zvláštní rasu v zemi
usedlou.

(Osídlení.) Pihlédneme-li k osídlení Podkar-
patské Rusi kmeny slovanskými, vidíme, že sou-

sedé Karpatorus — Slováci — zabíhají cípem
do zem až za Užhorod. Navzájem v ásti župy
zemplínské a sáryšské na Slovensku usazeni

jsou Rusové a po stáru tam žijí.

Venkov Podkarpatské Rusi v ásti pilehlé

k Užhorodu mluví slovenský se spoustou pro-

vincialism a madarism v ei. Ostatní jsou

Rusové i Rusíni, hovoící malorusky v nkolika
podnáeích. Mluva spisovná jim schází, jsouc

v úplném úpadku.
Jih zem vykazuje ostrvky a pruh vesnic

maarských. Nad Marmarošskou Sihotí ást
vesnic rumunských. Nmci roztroušeni jsou

v drobných koloniích po jižní zemi.

Podkarpatští Rusové i Rusíni dokumentují
podnes prastaré osídlení zem kmeny slovan-

skými, jihoruskými, jež znepokojovány výpady
koovných kmen asiatských postupovaly z p-
vodních sídliš dále na západ — až k ece Teplé
a Popradu — což uznává sám Anonymus, notá
krále Bely a první kroniká Uher.

Jihoruské kmeny maloruské vznikly, jak víme,

ze starých devních slovanských plemen, z nichž

Tiverci a Ulii pohybem na západ obsadili již

v stol. VI. Zákarpatí a stali se zde kmenovými
pedobyvateli dnešních Karpatorus.

Malorusové, usazení na jihu Ruska, dlili se

a dlí na rzné kmeny maloruské, z nichž nej-

západnjší vtve osazeny jsou v dnešní Podkar-
patské Rusi i sousední Halii. Jsou to z kmen
maloruských

:

Lemci — Bojki — Huculi (též Pokuti zvaní).

Dále odvtví Hucul — Ceváci, za nimi Dolišn-
jaci a Krajáci.
Na severu ze stolice šaryšské na Slovensku

táhnou se osídlením v Podkarp. Rusi Lemkové,
již tvoí odnož a ást Lemk haliských, s nimiž

mají shodné náeí i shodný kroj. Pvod jich

jména odvozuje se prý dle zvyku íkati „lem"
na míst „liš" — což znamená eské „pouze".
Kol Užoku a po hranicích, dále pásmem Velkých
Bezkyd nazývají Lemci sami sebe Verchovinci,
zahrnujíce v názvu pojem všech obyvatel zem,
usedlých na horách. Rusíny, usedlé doleji v údolí ek,
nazývají prost Doláky—Dolišnjaky a Krajáky.

Verchovinci lemkovští žijí z národa nejchu-

dobnjí a nejzaostaleji. Negramotnost jich je snad

úplná. Život však ve všech složkách tak zají-

mavý a starodávný, kroj a vyšívací ornament
tak pvodní, že se k nim vrátím zvláštní statí.

Sousedy Lemk na horách jsou Bojkové, již

táhnou se do Podkarpatské Rusi z Halie z hor-

natiny pemyslovsko-žydaevské, kde zaujímají

velmi znanou ást rozlohy.

Žijí v Karpatech Poloninských od prsmyku
vereckého až po eku Tereblju, kde sousedí
s Huculy. Bojkové karpatští sami sebe nazývají

rovnž Verchovinci. Jsou však mnohem ilejší a

pracovitjší než pasivní jich sousedé Lemci. Mimo
zemdlství a pstování dobytka živili se i ob-
chodem, dopravou a prodejem ovoce, vína a

oech do Halie z teplejších kraj zem (díve
Uher). S Huculy nežijí ve valném pátelství,

jsouce elementem velmi osobitým. Pvod jich

jména má mnoho versí, k nimž se vrátím. Rádi
slyší, že jméno jich odvozuje se od slova „bojkij"

— (smlý, hbitý) — což se dobe srovnává s jich

prudkou povahou a udatností, jež prý se i ve
válkách mnohokráte projevila.

Na východ zem v žup marmarošské žijí

Huculi, usazení hlavn v poíí erné i Bílé

Tisy. Jsou dílem velkého nesmírn zajímavého
kmene Hucul^ i Pokut, kteí odtud táhnou se

pes pohoí „erná hora" do poíí eremoše a

velmi zajímav žijí i dále ve své oblasti za hra-

nicemi Podkarpatské Rusi. Jsou vrozen chytí a

nadaní. Tvoí nejkultívovanjší ást slovanského
obyvatelstva v zemi. Kroj jejich je malebný. Kraj,

v nmž obývají, je arovn krásný. emesln jsou

velmi nadaní a dovední. Studium jich života,

ei, obyej, kroj, výšivek a prací poskytuje

badateli i umlci vdné pole.

Na ece Terešv pod Karpaty, jak již na-

psáno, žije odnož Hucul — Ceváci. Za nimi na
západ v stední úrodnjší ásti zem jsou usazeni

Dolišnjaci (Dolácí) a Krajáci. Zajímavo je, že

v západní ástí Podkarp. Rusi se píjmení Kraják
dosud vyskytuje.

(Náeí) Podnáeí, jimiž ruští obyvatelé zem
mluví, jsou odnoží hlavních náeí maloruských.

Náeí veškerého národa maloruského dlí
se na

:

I. Jižní maloruské náeí.
II. Severomaloruské náeí.

III. erveno-ruské náeí.
IV. Náeí karpatské i horské.

(Podnáeí) I. Jižní náeí maloruské dlí se

opt na 3 podnáeí, z nichž nejdležitjší je

severní, ponvadž jím poali psáti nejlepší ma-
loruští spisovatelé ukrajinští.

II. Severo-maloruské náeí rozpadá se na
podnáeí

:

1. ernigovské, jež iní pechod
k velkoruštin a bloruštin,

2. vlastní severomaloruské v oblastech starých

Drevljan,
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3. ernoruské, jež vyskytuje se v sídlech sta-

rých Dregoví a má mnoho píbuzného s ná-
eím bloruským.

III. Cervenoruské náeí, jež zabírá mezi Ma-
lorusy ást dívjší ervené Rusi, v Rusku ást
gubernie Podolské a volyské, ást chotínského
okruhu v Besarabii, na východ ást Halie a

severozáp. ást Bukoviny.
Náeí toto dlí se na podnáeí:
1. podolsko-volyské,
2. haliské neb dnsterské.
IV. Náeí horské i karpatské zabírá jiho-

západní ást Bukoviny, horské okresy Halie
až k Popradufa Podkarpatskou Rus.

V náeí karpatském je opt podnáeí ho-

rácké, jímž mluví bukovinští Huculové, Ceváci
a Bojkové s ástí ruského obyvatelstva severo-

západní Podkarp. Rusí.

Dalším podnáeím karpatského náeí je

krajové i pomišené podnáeí, jež má nepo-
hyblivý pízvuk a nevelkou píms polských a

slovenských živl. Mluví jím halití a karpatští

Lemkové.
Odlišné je náeí slovensko - maloruské, velmi

znan poslovenštné, jehož užívají ruští oby-
vatelé jižní ásti župy zemplínské a kolonie

v Bace.
Souhrn srovnání všech maloruských náeí i

podnáeí dá nám vdomí, že karpatským pod-
náeím maloruským mluví v Podkarpatské
Rusi Huculi a Bojkové.
Na severu zem podnáeím pomíšeným-kra-

jovým mluví Lemci — a odlišným slovensko-
maloruským Krajáci s ástí Dolišnjak.

Souhrnem tchto podnáeí mluví v zemí 70%
všeho obyvatelstva, pirozen selského, pon-
vadž inteligence vtšinou odrodilá neb maar-
ská užívá v ei maarštiny. Práv tak iní i

židé, kteí ovládají mimo maarštinu plynn i nm-
inu a znají dobe jazyk lidu. Mezí sebou jako
ei dorozumívací — hlavn pi smlouvání ob-
chodu — používají hebrejštiny, která je vlastn
jargonem nmecko-židovským.
(Maai a Rumuni.) Maarské ei, jako ma-

teštiny, užívají v Podkarpatské Rusi hlavn
Maaí-rolníci, usazení v obcích na jihu zem.
Práv tak Rumuni.
Maai s ástí Rumun usídleni jsou v nej-

plošší a nejúrodnjší ásti zem. Slo-

vané zaujímají stední, valn moá-
lovitou, a severní ást zem, porostlou
obrovskými kompleksy les a tim
mén úrodnou.

Proto majetnost, žití a celkové po-
mry sociální Maar a Rumun jsou

mnohem lepší než ruských obyvatel

zem, jímž vtší ást orné pdy zabraly

i velkostatky.

Maai a Rumuni živí se výhradn
zemdlstvím a chovem plemenného
dobytka. Vesnice jejich jsou znan
výstavnjší a soustednjší než výše
v zemi, neb dokonce na horách. Ma-
ai tím, že dostalo se jim škol v ma-
teském jazyce, jsou celkov vysp-
lejší než ostatní negramotní Rusíní

v zemi.

Na jihu zem z ddin rumunských
nejzajímavjší jsou ti Apše — horní
— dolní — a stední. Z nich nejvíce

upoutá opt Apša stední.

Stavení rumunských ddin — a
nízká a šindelem krytá, bez komín,
s vysokými stechami, zdobenými kíž-

kem — jsou celkov úpravná a opatena veli-

kými okny. Dvory, stavení rumunských vesnic

i zahrady hrazeny jsou pkn pletenými ploty

z proutí, jež proti dešti chrání se slamnou ste-
chou, Devná vrata, vedoucí do dvor, jsou

zajímav zrobena a otáejí se v epu.
V Apších najdeme dva pkné devné koste-

líky. Jeden z tchto kostelík, malebn polo-

žený na prudkém svahu, stešní vží a vstupní

brankou na hbitov a ástí opevnní pipomíná
ráz husitských kostelík na Slovensku.

Kroj Rumun v tchto místech není zvláš
rázovitý. Mladé ženy a dvata nosí k širokým

sukním kvtované zástry. Na tle rukávce s ru-

kávy dlouhými až k zápstí, stažené u ruky v úzký
pásek, ozdobený nábrou. Na rukávce oblékají

krátké životky z pestrého hedvábí, v pedu k pasu

vykrojené. Kol hrdla kladou mnohonásobné ady
korál a sklenných perlí, navleených na š-
rách, jež visí až k pasu. Nad koraly po zpsobu

STARÝ RUMUN Z APŠE ODVÁŽÍ VODU
PROSYCENOU SOLÍ.
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Huculek zdobí krk úzkým páskem z drobných
korálk, velmi pkn vzorkovaným. Šátek na
hlavu nosí uvázaný bud na „pokos' nebo za-

strený po stran za pasem. Na nohou vysoké,

hodn zvarhanlé boty.

Mužský kroj rumunský nad Sihotí vykazuje
prostší režnou košili a k ní široké plátné gat.
Tlo kryje bu vesta z domácí houn, lemovaná
suknem, neb velmi zajímavý kožich oví bez
rukáv, ozdobený aplikací z kže. Košile pe-
pásává se zpravidla šrou neb širokým kože-
ným pasem. Na nohou nosí muži vysoké, kožené
boty neb domácí obutí z kže, protažené emínky
na zpsob obutí huculského.

Rumunské ddiny Apše leží upro-
sted lán kukuiných polí v ásti
zem velmi úrodné, proto celkové
živobytí zdejších osadník je mnohem
snazší než obyvatelstva stední i se-

verní ásti zem. Rumuni jsou i hospo-
dásky vysplejší. Živí se hlavn rol-

nictvím a pstováním dobytka.VApších
rumunských pstuji mezi skotem do-
mácím i bvoly, kížence bvol a

domácího skotu. Bvol užívají pi
práci jako dobrýh a vytrvalých ta-

houn Maso bvolí není prý valné
chuti, však krávy dávají málo, ale tu-
ného mléka.
V Podkarpatské Rusi Židé souste-

ují se hlavn ve mstech, a i na ven-
kov je jich velmi znané procento.

Ve mstech tvoí zpravidla více nežli

polovinu všeho obyvatelstva a na vtší
vsi ítají až 200—300 duší. Nábožen-
ských vyznání mají nkolik. Dle nich
ve mstech i nkolik rzných synagog.
Vtšina jich je písn orthodoxní a

v modlitebnu pichází v tradiním
ústroji. V kaftanech, na hlavách same-
tovou epici, lemovanou ocásky kožešin, a kol krku
dlouhou pruhovanou šálu. Synagogy a modlitebny
jsou ve mstech dosti výstavné, ne však vkusné.
V Berehov židovská synagoga stojí dokonce na
hlavním námstí. Kostel katolický s lutheránským
jsou zastreny na konci msta.

Židé v zemi mají v rukou obchody, koncese,
emesla i prmysl, kde se jaký vyskytuje. Jsou
krejími, obuvníky, pekai, ezníky, cukrái, kr-
mái, hoteliéry a výepníky. Obchody pálenkou
a vínem jsou výhradn v jich rukou. ást žid
je uiteli na židovských školách, vzdlanjší
jsou lékai a advokáty. Advokát je všude veliké

množství, ponvadž negramotný karpatoruský
lovk se bez ,, fiškáliše “ neobejde.
Orné pdy — není-li pímo v držení šlechtice

i majetníka — je nájemcem jist žid. Tetina
velkostatk je v rukou židovských. Potká-li kdo
ve mst koár, je uvnit s rodinou žid a na
kozlíku Rus i Slovák,

Za píchodu naší vlády našel se v zemi spíše

cikán emeslníkem, nežli skutený Rusín, který
byl pipuštn jedin k nejtžší a nejhrubší náde-
nické práci. Výjimku inili pouze pomadarštní
Rusíni. I tch je však mezi živnostníky poídku.
Poroba a sociální postavení drobného lidu

pod Karpaty bylo snad nejhorší v Evrop. Vždy
robota na knžských polích byla až po naše dny
obvyklou. Muž robotil 10 a žena 6 dní v roce.
Mimo to odvádla se na faru i školu t. zv. „koblina"
— 25 kg obilí ron z každého majetku ve vsi.

Pokrok a humanita byly až do píchodu naší

vlády neznámým pojmem. Živel slovanský, a
poetn nejvtší, v zemi jen živoil, byv zúmysln

zanedbáván a taktické demoralisaci vystaven.

Jiný loket byl pro Maary, jiný pro Slováky a

opt jiný pro Rusy,
Nejvtším útiskem drobného lidu byla a je

námezdní robota na cizích polích. Rusín-bez-

zemek, aby získal pdy, pijme „zemlju“ na díly.

Najme cizí pole s výhradou, že je sám obdlá
a polovinu úrody dá majetníku. Vlastník poskytne
zrno k osetí a ponížený ruský chudák plahoí
se na polí od jara do zimy. Na podzim odevzdá
majiteli šestinu zrna z úrody. Takto pronajímají

se vtšinou i pole školní, jež uitel dostává pí-
dlem k naturálnímu bytu, neb ástí „z obiny“
— obecní pdy. Známy jsou i pípady, že ná-

jemce velkého statku (panství) pronajal pozemky
nájemci menšímu, který za híšný peníz neb na
díly pronajal „zemlju" nejvtším chuasm.
Podobná lichva je obvyklá i pi nákupu a chovu

dobytka a podnájmu soukromých pastvin. Lid

zaostalý a negramotný v niem se bez žida ne-

KOSTELÍK V RUMUNSKÉ DDIN
A P Š I.
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obejde. Každý z menších gazd má žida svého,

jemuž nejvíce dvuje. Žid pomáhá mu hospo-
dait a radí v každém pípad, „Fiškáliš" (advo-

kát) je drahý, píše ihnedjj soupisy a protokoly,

žádá plnou moc a podpisy. Chudý, negramotný
Rusín „neznaje ítaty ni pisaty" — „znaje len

pero jímaty,“ aby jím na míst podpisu zazna-
menal ti kížky. Nerozumí a neumí peisti, co
fiškáliš píše, a bojí se, aby si podpisem „nezrobil

dajakou balamutu 11

. Jde radji k židovi, aby jednal

za nj.
Na porobu, ponížení a bezpíkladný sociální

útisk drobného lidu pod Karpaty upozornil svého
asu maarskou vládu Edmund Edgan

,

muž

poctivý a ekonom výborný. Vláda jmenovala jej

komisaem a vyslala s ním adu odborných mini-

sterských úedník, aby vyšetili celkové pomry
v ruské ásti Uher pod Karpaty, Na jevo vyšla

fakta tak úžasná, že Edgan o výsledku
své cesty podal v r. 1899 obšírné me-
morandum, v nmž velmi oste a bez-
ohledn vystoupil proti židm z Ruska,
kteí v letech 70. po pogromech se pi-
hrnuli v zem a vyssávali lid. Pamtní
spis Edganv zjednal mu pirozen
mnoho nepátel. Na snm uherském
spis vyvolal interpelaci, jež mla v zá-

ptí disciplinární vyšetování, v nmž
Edgan byl zcela ospravedlnn. Tajné
a mstivé nepátelství proti nmu arci

nepestalo a bylo, jak se zdá, píinou
jeho brzké a záhadné smrti.

* *

*

V Podkarpatské Rusi vše volá po
reform pozemkové, jež se provádí
a jež zamezí další lichvu pdou.

Lid je pdy dychtiv, potebuje jí a

zaslouží si jí. Otázkou je ovšem, kte-

rak pdy využije, až se mu dostane
do rukou. Zda ve vrozené passivnosti

a návyku neobdlá pouze to, co k ob-

živ potebuje, a ostatní neponechá
úhorem neb za pastviny dobytku.

Dle práva nejchudších kolonisovati

by se mli na pídly pdy bezzemci
i nejmenší gazdové z „Vrchoviny"
s hor, kde na úboí vrch políka,
zemí tžce urvaná, chrání se ploty

z vrbového proutí, aby chatrnou úro-

du nerozryla divá erná zv. Drobní
gazdové na horách jsou však hospo-
dásky nejzaostalejší a negramotní.

Hospodaí a obdlávají zemi zcela pri-

mitivním zpsobem. Pole hnojí velmi

nedostaten jako všude v zemí, kde
dobytek od jara do zimy na pastvi-

nách zanechá na venku nejvíce sou-

ástek chlévského hnoje. Hnojivá
umlá jsou v zemi skorém neznáma.

Pastvin je všude velké množství.

Bezmála 30°/o vší zem. Nejvíce past-

vin na pláních vysokých hor patí
státu. Každý z velkostatk má pastviny

vlastní a vtší rolník též.

Dobytka hovzího pstuje se mnoho, zejména
na horách. V zemi více nežli ped válkou. Výnos
prodeje dobytka iní na horách lidu hlavní zdroj

píjmu. Na jihu zem v rovinách majetnjší rol-

níci pstují dobytek štpní, s rohy široce rozlo-

ženými, vdný a silný k tahu, V stedu zem,
pásu mírn vlnitém, chovají dobytek erveno-
strakatý a na horách šedý, velmi otužilý a vzdo-

rující nemocem. Ovcí chová se mnoho dojných

i merínek pro vlnu. Z ovího mléka na plani-

KROJ RUMUN Z OKOLÍ MARMA-
ROŠSKÉ SIHOTI.

Zapjilo ministerstvo zemdlství v Praze.
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nách robí oví sýr, vlna zpracuje se na odv.
Ženy vlnu spádají, na krosnách utkají v do-

mácí sukno a nosí k zpracování do „stupy".

Z ostatního dobytka chovají se hlavn vepi,

kudrnatí šttinái, jichž jsou na jihu stáda. V ní-

žin krmí vepe kukuicí a brambory, ímž velmi

vytuní, dají hojn sádla a slaniny, již lid pova-

žuje za lahdku. Na horách si vep málo hledí

a zídka náležit vykrmují. Pobíhají voln po
vsích i po venku a rostou vlastn polodivoce.K v zemí je dvojí. Na horách nízký k hu-

culský, dobrý v stoupání i bhu. Dole v kraji

teplokrevný k, kíženec koní uherských, dobrý
tahoun i klusák. V Turja Remet (župa užho-

rodská) je státní hebinec.
(Školy.) V Podkarpatské Rusi není

podnes vzácností, setkáváme-li se na-

poád s lidmi, kteí neumjí íst ni

psát a pouze po svém zpsob velmi

primitivn poítat. Jsou mezi nimi i

takoví, již neznají ani hodin.

A pec bylo v zemi za dívjší
vlády hojn škol, ve mstech dokonce
pepychov vystavných, nadaných
velmi pknými pomckami a diagramy.

Sloužily však jedinému cíli : madari-
saci ruského národa pod Karpaty.
V celé zemi uilo se pouze maarský.
Ba i školy církevní t. zv. „ruské"

mly vyuování pouze v jazyce maar-
ském. Název „ruské“ zstal jim dle

vyznání ruského, t. j. nyní ecko-kato-
lického (uniatského) a díve pravo-
slavného. Maarská vláda v persekuci

národa šla tak daleko, že jazyk ruský
nechala jen v kostele pi bohoslužbách
a ze školy postupn jej vymýtila.

V Karpatské Rusi uilo se díve
maarský i na školách mateských,
aby dít ruské zvyklo si maarštin
díve, než vstoupí do školy elemen-
tární. Tím byla ovšem madarisaní innost ui-
teli velmi usnadnna. „Ovody" (ma. mateské
školy) " zizovaly se i v každé nejzapadlejší ves-

nici. Nadány byly velmi pknými pomckami,
slušnými místnostmi a naturálním bytem pro
uitele. Dnes jsou vtšinou prázdny. Pro lid mly
by významu zejména na horách, kdyby se jich

užívalo jako jeslí, ponvadž život karpatských
dtí zejména na severu zem je velmi ubohý,
plný hladu a bídy. I v mstech asto je návštva
„ovody" slabá. Výjimku iní „ovody" maarské,
do nichž zmadarštlé obyvatelstvo dle zvyku
pec jen posílá dti.

Návštva škol pes veškero úsilí je vtšinou
stále podprmrná. Na vsích chodí dtí do školy

jen v zim a záhy z jara — a to ješt dti nej-

menší, jež nemohou býti pibírány k zemdlské
práci. Od kvtna, zejména na horách, jakmile

sleze sníh a dobytek se pone vyhánti, jsou

školy prázdny a uitel má prázdniny. Vinu tchto
pomr nese ovšem vkoenný zvyk a fakt, že

za dívjší vlády nebyl v zemi nikdo pokutován
za to, neposílal-li dtí do školy. Lid školu podce-
oval, ml ji za pítž a trápení a nechodil v ní.

Tím vzniklo v zemí 80% negramotných lidí.

Na školách vesnických uilo se pouze nej-

nižším pojmm elementárním, ponvadž uiteli

pro úsilí maarisace dtí nezbyl k jinému as.
Uitel byl díve na školách odmnn spíše za

innost madarisaní než osvtovou a uitelskou.

Pomr uitele k lidu býval vždy pomrem chu-

dáka k pánu.

Runím pracím na školách — krom „polgá-

rek“*) a škol klášterních se nikdy neuilo, což

mlo za následek, že universální bezduchá
dívjší osnova runích prací nezkazila venkov
a typ lidového vyšívání zstal v zemi zachován.

Na jihu zem v ploché úrodnjší ásti není

vzácností, najdeme-li v rozlehlých ulicovit sta-

vných ddinách 2—3 rzné „církve" a pi nich
2—3 rzné školy církevní. Zpravidla „cerkev"
ecko-katolická má vlastní školu, vydržovanou
církví. „Cerkev" lutheránská opt školu svou
a kostel katolický rovnž. Pi školách církev-

ních zhusta je i škola „štátná." — Výsledek
všeho pak je, že každý pátý lovk neumí íst
a psát. Neb píše a te pouze „maarskými buk-
vami", t. j. latinkou. asto se stane, že trochu
gramotnjší Rusín píše dom sice po rusku —
pravopisem však maarským, což je pímo
strašlivé.

*) škol mšanských

PASENÍ BÚVOL V OKOLÍ RUMUNS
VESLICE A P Š E

nad Marmarošskou Sihotí.

K E
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Na ruských školách dnešních uí se dtí psáti

azbukou, t. j. „ruskými bukvami", což je pro-
stému lidu novinkou a budí v prostých duších

na horách domnnku, že všichni chlapci ze vsi

mají se státi popy a ne gazdy.

Na školách slovenských kol Užhorodu a v mst
samém uí se psáti latinkou a vyuuje istou
spisovnou slovenštinou, což této malé ásti oby-
vatel Podkarp. Rusi zajišuje do budoucna pkný
pokrok.

Jinak je s Rusíny. Spisovný jazyk se jim teprve

dlá a s ním z filologie i politika. Z místních ná-

eí lidu pod Karpaty, který na západ mluví

krajovým náeím, pomíšeným slovenštinou —
na severu lemkovštinou a na horách náeím
Hucul — snaží se vytvoiti místní jazyk spi-

sovný „rusínštinu", o jejímž osudu na školách

rozhodne píští snm Podkarpatské Rusi.

(Náboženství

)

Náboženských vyznání v zemi
je nkolik rzných. Nejvtší ást tvoí ecko-
katolíci, jichž je 60°/

0 . Mén je v zemi lutherán

18% a ješt mén katolík 8%. Židé pirozen
drží se houževnat svého náboženství, které

písn ortodoxní mezi nimi až fanaticky vrn
zachovávají.

Recko-katolíci jsou dívjší pravoslavní ke-
sané, pokatolitní v dobách pemny pravoslaví

v unii ecko-katolickou. Knží uniatští nosí bohat
zdobená mešní roucha, na zpsob katolických

upravená. Holí si tváe i vous, což neiní knží
pravoslavní, a žení se. Lidu, jemuž káží — až na
estné výjimky, nejsou oddáni. Odcizili se mu
výchovou protinárodní v maarských semináích,

dlouhým útiskem a persekucí, do níž po styku

s lidem upadali. V kostele podnes modlí se a

bohoslužby konají v jazyce ruském, který je

vlastn jazykem staroslovanským, jímž psány
jsou i bible. Zajímavo je, že pi bohoslužb
obrací se knz k lidu a žehná mu slovy: „Že-

hnám vám pravoslavní kesané." Lid je zbožný,

modlí se a zachovává vrn i písné 40denní

ecko-katolické posty.

Obady církevní jsou velmi zajímavé a pom-
pesní. Cerkve — kostely, vtšinou devné, jsou

bohat vyzdobeny, zejména „ikonostasy", jež

peplnny bývají obrazy svátých. Lid považuje

obady církevní, zejména ervené svátky, kdy
svtí se „paska", svcení jablek v srpnu, ba
i svcení vody na ece v zim — za jakési

národní svátky a také tak je drží. Pi tom ne-

zapomíná starých obyej, zkazek a povr pi
všech píležitostech života, což asto sahá až

v doby slovanského bájesloví.

Uvdomní národní v zemi úpln schází. Lid

vtšinou neví, co je to. Zeptáme-lí se ho „Kdo jsi?

— odpoví prost: „Rus, neb Rusín." „Jak mluvíš?"

— „Rusky", ekne. „Jaká tvá víra?" — „Ruská!"
Lid podnes rozumí národností vlastn dle ná-

boženství. Svobodu, jíž získal, neumí dosud ná-

ležit oceniti.

Inteligence Rusíni pod Karpaty skorém ne-
mají. Sotva 3% se jí ítá. Stavovské rozdíly

mezi služebníky a pány — t. j. inteligencí a lidem
robotným i zemdlským — jsou pímo kiklavé.
Inteligence, vychovaná v duchu maarském, vt-
šinou s lidem necítí, nestýká se s ním a nepra-
cuje pro pozdvižení jeho ubohé úrovn. Výjimku
iní ovšem uvdomlí knží, uitelé a pracovníci,

kteí ze všech sil oddan pracují ve škole i

v život veejném pro blaho zem i vlastního

národa.

Všecka budoucnost lidu leží v rukou tch,
kteí dnes postavili se v jeho elo.

V.

(Správa a rozdlení zem).*) Území Podkar-
patské Rusi po stránce administrativní rozdleno
je na 4 župy: užhorodskou — mukaevskou —
berežskou — a marmarošskou. Županm, ve-
doucím správu každé jednotlivé župy, podléhá
19 hlavnoslúžnovských úad a tmto opt
podízené notariaty.

Nejvyšším správním úadem zem jest Civilní

správa Podk. Rusi, rozdlená na rzné re-

feráty :

politický, policejní, finanní, zemdlský, ob-
chodní, školní, veejných prací, sociální pée a

zdravotnictví (vesms usídlených v Užhorod).

Referáty jsou expositurami ministerstev v Praze,
jimž písluší meritorní rozhodování všech dle-
žitých záležitostí. Nejvyšší soud zemský je

sídlem v Košicích. Záležitostí zahraniní politiky,

mny, železnic, pošt a telegraf ízeny jsou

pímo a bezprostedn z Prahy editelství stát-

ních les a lesní politická správa zem jest

v Užhorod.
Dle smlouvy Saint Germainské vede správu

zem guvernér,
jmenovaný presidentem es. re-

publiky, a viceguvernér, který stojí v ele všech
úad a Civilní správy.

Správu žup vedou župani — od 1. ledna
1921 výhradn úedníci státní.

Župy jsou rozdleny na slúžnovské okresy,

jež ídí hlavní slúžný. Slúžnovské úady jsou

politickými úady I. instance. Ve mstech se zí-
zeným magistrátem vykonává starosta úkony,
jež píslušejí v okresích hlavnímu slúžnému.

Politickým úadem II. instance jsou županské
úady

;
nkteré záležitosti obstarávají jako I. in-

stance. Tetí, po pípad druhou instancí správní

byly správní výbory žup.

Záležitosti obcí, ítaje v to i pikázané jím

záležitosti župní a státní správy, obstarávají

obecní i obvodní notái.

Správní rozdlení P. Rusi jest následující

:

*) Následuje sdlení Civilní správy a referát.
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1. Županský úad v Užhorod.

Msto se zízeným magistrátem : Užhorod.

Hlavnoslúžnovský úad: Užhorod.

Notáské úady: Minaj, Baranince, Velké Ge-
jovce, Nevícke, Tarnovce, Ciganovce, Ese,
Dravce.

| [[Hlavnoslúžnovský úad : Šeredné.
Notáské úady: Šeredné, Lince, Chudlovo,

Baava, Chomec-Polena.
Hlavnoslúžnovský úad: Pereín.
Notáské úady: Dubriníe, Pereín, Turica,

Turja Remety, Poroškov.
Hlavnoslúžnovský úad: Velká Berezná.

Notáské úady: Velká Berezná, Malá Be-
rezná, Stavna, Vološanka, Sóla, Ljuta, Cerno-
holová.

2. Županský úad v Mukaevu.

Msto se zaízeným magistrátem : Mukaevo.
Hlavnoslúžnovský úad: Mukaevo.
Notáské úady : Darobratovo, Dercen, Go-

rond, Koropci, Lalovo, Palanok, Velké Lúky.
Hlavnoslúžnovský úad: Svaljava.

Notáské úady: Svaljava, Holubina, Poljana,

Dusina, Cinaevo.
Slúžnovský úad: Dovhoje.
Notáské úady: Dovhoje, Kušníce, Kerecki,

Lipše.

Hlavnoslúžnovský úad: Volovoje.

Notáské úady: Volovoje, Iska, Nižní Kalo-

ava, Keleín, Majdan, Novoselice, Nižní Sinevír,

Nižní Studenoje, Toru.
Hlavnoslúžnovský úad: Nižní Verecki.

Notáské úady: Nižní Verecki, Beskidi, Zde-
ova, Volovec.

Hlavnoslúžnovský úad: Rozvigovo.
Notáské úady: Rozvigovo, Kalník, Lochovo,

Podhorjany, Rakošín, Znjaovo.

3. Županský úad v Berehov.

Msto se zízeným magistrátem: Berehov.
Hlavnoslúžnovský úad : Berehov.
Notáské úady: Berehov, Bene, Maola, Vel.

Begá, Vári, Novoje Selo (Beregujfalu), Gát, Vel.

Bereg (Nagybereg).

Hlavnoslúžnovský úad: Hust.

Notáské úady: Hust, Horinevo, Drahovo,
Vyškovo, Iza, Saldoboš, Nižní Selišt, Danilovo,

Berezovo.
Hlavnoslúžnovský úad: Velká Sevljuš.

Notáské úady: Velká Sevljuš, erný Ardov,
epe, Cingava Velká, Franikovo, Királyháza,

Komjata Velká, Kopaa Velká, Nevetlenfalu, Ra-
kovec Velký, Rakošov, Szóllósegreš.

Hlavnoslúžnovský úad: Kosinovo (Mezókas-
zony).

Notáské úady : Kosinovo, Barkáso, Bátu, Be-
regsom, Naddobro.

Hlavnoslúžnovský úad: Iršava.

Notáské úady: Iršava, Bílky, Ilnice, Kivjažd,

Zaha, Imstievo, Brid, Salanka, V. Tarna, Tisa-

peterfalva, Tekeháza, Tisaujhély, Vylok, Veriana,

Vláhová, Velatina, Záría, Dubinky, Egreš.

4.

Županský úad v Marmarošské Solotvin.

Hlavnoslúžnovský úad: Velký Bokov.
Notáské úady: V. Bokov, Marm. Solotvina,

Selo Slatina, Stední Apša, Dolní Apša.
Hlavnoslúžnovský úad: Rahovo.
Notáské úady : Rahovo, Jasina, Trebuša,

Bohdan.
Hlavnoslúžnovský úad: Terešva.
Notáské úady: Terešva, Bedevlja, Olchovec,

Nerešnice, Gani, Dubová, Nm. Mokrá, Trnová,
Užorna.

Hlavnoslúžnovský úad: Taevo.
Notáské úady: Taevo, Urmezovo, omal-

jovo, Buština, Terebla, Uglya.

Toto správní rozdlení P. Rusi zmnno dnem
15. íjna 1921 takto:

1. Zupa užhorodská se sídlem v Užhorod
(msto Užhorod, okresy: V. Berezná, Pereín,
Seredne).

2. Župa beregsasská se sídlem v Mukaev
(msto Mukaevo, msto Beregsas s okresy

:

Beregsas (Tisahat), Iršava, Kosinovo, Rozvigovo,
Svaljava, Nižní Verecki.

3. Zupa marmarošská se sídlem v Hustu (než

bude vystavena budova v Hustu, ve Velkém
Sevljuši) s okresy V. Bokov, Dolha, Hust, Ra-
hovo, V, Sevljuš, Taevo, Terešva a Volovoje.

Pro okresy V. Bokov, Rahovo a Terešva zí-
zena expositura županského úadu v Terešv.
Hranice slúžnovských okres zstaly nezm-
nny.

Župní sirotské sedrie budou v Užhorod, Mu-
kaev a Hustu.
Veškeru finanní správu zem obstarává jed-

nak zemská finanní správa, jednak úady jí

podízené. Dosud upravena jest pouze otázka

státních financí — otázka financí autonomních
na úpravu eká.

Podkarpatská Rus má svj zvláštní rozpoet.
Zemská finanní správa, sídlem v Užhorod, roz-

dlena je na 10 oddlení. Jí podléhá 5 finan-

ních editelství, jež obstarávají finanní správu
I. instance v Užhorod, Mukaev, Berehov
(Beregsasu), Hustu a Rahov.
Pokladniní správu obstarává hlavní finanní

pokladna v Užhorod a 10 berních úad
(v Užhorod, Vel. Berezn, Mukaev, Svaljav,
Volovém, Berehov, Hustu, Tiaev a Rahov).
Evidenci katastru dan pozemkové vede 10úad
evidence katastru (Užhorod, V, Berezná, Mu-
kaevo, Svaljana, Volové, Berehovo, Sevljuš,

Hust, Tiaevo a Rahovo). Polovina zem není
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dosud vymena a proto neshodují se zápisy
v pozemkových knihách s katastrem. Pro práce
tyto stanoven je úad nového mení v Mu-
kaev.

Kontrolní službu nepímých daní a pomocnou
službu daní pímých obstarává 17 dchodkových
kontrolních úad (Užhorod, Pereín, Velká Be-
rezna, Seredne, Rozvigovo, Mukaevo, Svaljava,

Niž. Verecki, Volové, Iršava, Drohoje, Berehovo,
V. Sevljuš, Hust, Dubové, Tiaevo, Rahovo).
Službu pohraniní vykonává 1 vrchní inspek-

torát v Užhorod a expositura jeho v Rahov,

22 inspektoráty a 100 oddlení pohraniní fi-

nanní stráže. Celních úad je 22 a to: 7 že-

lezniních (Cop, Dubovinka-Kiralyháza, Terešva,

Trebuša, Jasina, Lavono a Sianky) — a pro-

zatím 15 silniních úad.
Prodej soli ze státních dol v Marmarošské

Solotvin obstarává úad prodeje soli tamže.

Tabáková továrna v Mukaev a úad nákupu
tabákových tovar v Berehov (Beregsáze) pod-

ízeny jsou pímo ústednímu editelství tabá-

kové režie v Praze.

Vci z oboru veejných prací vede referát,

rozdlený na 7 odbor: presídialní — pozemní
— vodohospodáský — stavby silnic a most —
strojnictví a elektrotechniky — hornictví a hut-

nictví a vci úetní. Veškero území Podkarpat-
ské Rusi rozdleno jest na 10 obvod státních

stavebních úad — (v Užhorod, Mukaev,
Berehov, Tiaevu, Svaljav, Volovém, Maj-

dance, V. Sevljuši, Hustu, Marm. Solotvin a

Rahov).
V Užhorod je zízen samostatný kulturn

technický úad.
Úkoly referátu veejných prací v Pod. Rusi

jsou veliké, ponvadž zem i veejné stavby
v ní utrply velmi za svtové války, vpádem
bolševik a rumunskou okupací. Komunikace
v zemi skorém znieny stálým užíváním dlo-
stelectvem a vozatajstvem — mosty spáleny a

sboeny — školy a veejné budovy namnoze
zpustošeny ubytováním vojska.

Odbor pro silnice a mosty
má ve správ 520 km stát.

silnic a 770 km silnic žup-
ních. 100 most a mstk
již v zemi opraveno nákla-

dem 720.000 K. Nepíznivé
stanovení hranic s Rumun-
skem zpsobilo, že byla
vybudovaná nová silnice

z Marmarošské Solotviny

do Vel. Bokova, aby zkrá-

cena byla zajížka 45 km
pes Nižní Novoselici do
Terešvy.
Aby eleno bylo škodám

každoron povstalým roz-

vodováním velkých nere-

gulovaných ek, pikroeno
k nákladným regulaním
pracím na Tise a Rice
v Hustu. Vypracován pro-

jekt na využití vodní síly

eky Uže v Užhorod, eky
Sereblje a Riky. Zabezpe-
eno udržování zízených
již menších klausur vodních,

ochranných hrází, kanali-
sace, stavby vodovod,

studní atd., ímž se podstatn velmi zlepší i

zdravotnictví v zemi.

Strojnictví a elektrotechnika. Na P. Rusi jest

osm velikých parních pil, 1 velká vodní pila

(150 HP) v Užhorod, 4 továrny na nábytek
(v Užhorod, Hustu, Vel. Bokov a Mukaev),
3 závody na výrobu sud (v Užhorod, Bereg-
sasu, Mukaev), 1 továrna na impregnaci deva
(v Pereín), 1 továrna na zápalky (v Cinadv),
3 továrny chemické a na zužitkování deva des-

tilací (v Pereín, Svaljav, V. Bokov). Dev-
ného uhlí používá se jednak k vlastnímu pohonu,
jednak k vývozu a pro motory s nassávaným
plynem, z nho vyrábným.
Železáský prmysl má vtší podniky ve Fri-

gešovce, Dolze a Kaljanské Poljance. Pracuje
pouze 1 vysoká pec v Dolze.

Rafinerie petroleje jsou v Mukaev 2 a

v Copu 1. Petrolej vyskytuje se od Sály pes
Užok, v Rabí, Šeredném, Mukaev, Svaljav a

STRAVOVÁNÍ DTÍ V UŽOKU
na Vrechovin v Podkarpatské Rusi.
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u Níž Verecek, horního toku Terešvy a u Jasiny

v žup marmarošské. Pokusy dobývací konají

se pod Užokem a u Jasiny.

Pivovar jest jeden v Podhorjanech u Mukaeva.
Parních mlýn je tyicet
Státní cejchovní úad je v Mukaev.
Nejdležitjší minerály zem jsou: sl, petrolej,

lignity, železná ruda, kaolin a kyzy.

Soli dobývá se v Marmarožské Solotvin ve
státních solných dolech. Celé ložisko tvoí tyúhel-
ník povrchu plošného 3,672.000 m2

. Odbornicky
odhadnuto na 18— 20 mil. tun soli. Dobývání
dje se komorovou stavbou, vylamováním sol-

ných hranol 2 m šíky a 3 — 3 l

/2 m délky.

Zemdlský referát Pod. Rusi sestává z obor

:

zemdlského, zvrolékaského, lesního, kulturn-
techníckého. Vybudovati má samostatnou Druž-
stevní jednotu, Úad práce a Zemdlskou radu.

Zvrolékaský a lesní odbor byl již za Ma-
arska, ml svou organisaci okresní a župní.

Proto odbory tyto bylo obnovití snáze a dnes
již jsou v plném chodu.

Odbor zemdlský dlí se na pododbory pro
vinaství, ovocnictvi, rostlinnou produkci, živo-

išnou produkci a zemdlské školství.

Družstevní jednota je uvedena v innost a

osamostatnila se již.

Úad má své župní asistenty a jako nový od-

bor je v zaátcích svého vývoje.

Expositura ministerstva zemdlství v Mu-
kaev. Maarská vláda zídila v Mukaev ex-

posituru ministerstva zemdlství. Úkolem jejím

bylo povznésti lid hospodásky a vymaniti jej

z bídy. Zakladatelem expositury byl E. Egan,
maarský oban pvodu anglického, známý svým
bezohledným vystoupením proti neplechám lich-

vá a memorandem, podaným uherské vlád.
Zemdlské školství. Ministerstvo zemdlství

buduje první rolnickou školu v žup mukaevské.
Stední hospodáskou školu za nynjších pomr
není možno zíditi, ježto by nemla dostatek

žactva.

V projektu jsou zimní hospodáské školy a

škola vinaská. Pomýšlí se na zízení školy ho-
spodyské a hájenské. Zakládají se lidové školy

hospodáské a poádají kursy pro uitele lido-

vých škol. Praktické kursy i pednášky odborné
pro mládež i vzrostlé v jednotlivých obcích jsou

rovnž v innosti.

Školskému odboru Podkarp. Rusi podízeny
jsou školy stední, odborné, obchodní a obanské,
ústav hluchonmých a pomocná škola pi ústav
slabomyslných v Sevljuši.

Stední školy jsou: reálné gymnasium v Už-
horod, v Mukaev a Beregsasu.

Uitelské ústavy : státní uitelský ústav v Mu-
kaev. Církevní ecko-katolický uitelský ústav
mužský v Užhorod.

Církevní ecko-katolický ústav ženský v Už-
horod. Státní internáty pi ústavech jsou v Už-
horod, Mukaev a Berehov (Beregsáze.)

Obanské školy s domácím vyuovacím jazy-

kem jsou v Užhorod, Mukaev, V. Berezn,
V. Sevljuši, Hustu, Jasin a Beregsáze.

Obanská církevní škola ecko-katolická ma
arská díví je v Užhorod.
Soukromá mstská obanská škola díví ma-

arská je v Mukaev.
Obecné školství rozdleno na 14 inspekto-

rát: Na ruský a slovenský inspektorát v Užho-
rod, školský inspektorát ve Vel. Berezn,
Pereín, Mukaev. Školský inspektorát late-

rického okruhu sídlem v Mukaev. Inspek-

torát v Berehov. Inspektorát ve Svaljav sídlem

v Nelipin. Školní inspektorát pro okres iršavsko-

dolžanský, sídlo Kivjažda. Školský inspektorát

ve Volovém, Sevljuši, Hustu, Tiaev a Marma-
rožské Solotvin.
Odborné a obchodní školství vtšinou se orga-

nisuje a k nmu zaizují se náležité pípravky.
Runí práce na školách se rovnž organisují,

ponvadž díve zavedeny nebyly. iní se pokusy
se zavádním zimních kurs pro negramotné,
jichž je v zemi neobyejné množství.

Referát sociální pée pro Podkarp. Rus má
na starosti

:

Péi o mládež s organisaci a správou stát-

ního ústavu hluchonmých v Užhorod a sl.

stát. dtského domova v Mukaev, asyl ve
Vel. Sevljuši atd. Úpravu pée o matky a ko-

jence, mládež školní i škole odrostlou. Spolu-

psobení pi akcích „sl. erveného kíže“ a

sl. pée o dít.

II. pée o invalidy. Provádní všech zákon
a naízení, vydaných ve prospch válených po-

škozenc. Funkce zemského úadu pro vál. po-
škozence a provádní veškeré pée o válené
poškozence. (Sociáln lékaská komise v Užho-
rod, Mukaev, Beregsasu a Rahovu). Organi-

sace svépomocné akce válených invalid (spolek

válených poškozenc „Nadje", mající pes 100
odboek a vlastní asopis).

III. Ochrana dlnictva a sprostedkováni
práce. Provádní všech zákon a naízení z cboru
ochrany dlnictva atd.

Spolu vyizování mzdových spor. Sprosted-
kování práce (zízena „Státní sprostedkovatelna
práce" v Užhorod, další budou zízeny v Mu-
kaev, Beregsasu a Hustu). Inspekní služba

pi podporách pro nezamstnanost. Samostatná
akce umísováníu v Cechách a na Morav.
Spolupsobení pi reorganisaci okresních nemocen-
ských a úrazových pojišoven. (Pojišovny jsou

zízeny v Užhorod, Mukaev a Beregsasu).

IV. Bytová pée. Zizování bytových úad,
bytových komisí, nájemných úad. Provedení

25



zákona o stavebním ruchu, pokud jde o úkony,
náležející v psobnost ministerstva sociální pée.

eskoslovenský ervený kíž

^

stará se od r.

1920 i o Podkarpatskou Rus. innost jeho je

velmi blahodárná a humánní. S poátku všecka
akce jeho byla ist záchranného charakteru,

což vyvolaly dsledky drastických pomr soci-

álních i hygienických, v nichž se Podkarp. Rus
v dob likvidace svtové vojny nalézala. Pozdji
velké distribuní akce potravinové a odvní
postupn zlikvidovány

;
vnitní organisace soci-

ální a hygienické práce postupn pebudovány
a snaha vybudovati social.-hygienický systém,
odpovídající mimoádným pomrm zem, se

poala uplatovati. ^

eskoslovenský ervený kíž má v Podkar-
patské Rusi svou divisi v Mukaev. Spolky
v Užhorod (920 len) Svaljav, Volovoji, Be-
rehov, Jasin a Rahov.

Sociální práce s. . kíže na Podkarpatské
Rusi je spolená s s. péi o dít. V roce 1920
zapoatá a v širokém mítku rozvinutá akce
byla po celý rok 1921 udržována v chodu, tak

že velká ást trpících podvýživou byla tém po
celý rok systematicky podpoena z pídl Hoo-
werovy akce. Hladovým a podvyživeným dítkám
do 6 let — i školou povinným — jakož i ženám
thotným a kojícím byla poskytnuta pravideln
denn jedna dávka silné polévky se suchary.

Vzhledem k okolnosti, že kuchyn umístny jsou

ponejvíce ve školách, stoupla také znan ná-

vštva škol a dítky z velké ásti navykly si spo-

ádanému životu.

Ve školách umístny byly celkem 64 kuchyn,
ze kterých se stravovalo denn až 4.420 dítek

polévkami. Ve tyech ústavech mimo uvedený
poet stravuje se ješt 170 dítek polévkami a

ve 13 ústavech a nemocnících 500 dítek kakaem.
Dozor nad kuchynmi a jejich organisací vyko-
návají stálí soc. pracovníci SK, jichž sídla jsou

v jednotlivých okresích.

V Mukaev, Užhorod, Jasin a Svaljav zí-

zena poradna matek a kojenc, jež všude vý-

born psobí a je hojn vyhledávána.

Uovská akce. Ve spojení s ministerstvem

sociální pée, resp. s jeho instruktorátem pée
o mládež, rozvinuta v roce 1921 rozsáhlá akce
záchrany dospívajících chlapc, kteí by jednak
z nedostatku prostedk, jednak pro opuštnost
úplnou (sirotci) nedosáhli možnosti pipraviti se

k ádnému obanskému životu. SK na Pod-
karpatské Rusi uskutenil po dohod s písluš-

nými státními ústavy a za pomoci svého
,
praž-

ského ústedí a mnohdy místních spolk SK
v echách a na Morav v roce 1921 5 trans-

port rusínských chlapc do ech a Moravy a

umístil u emeslných mistr celkem 65 u. Na
Podkarpatské Rusi bylo umístno 12 chlapc a

to z ásti též ve státní ezbáské škole v Jasin.

Význam akce této spoívá nejen v záchran
opuštné mládeže, nýbrž i v budoucím návratu
ádn vyškolených emeslník, prošedších školou
eských mistr a pinášejících vedle odborných
znalostí do domoviny též západní kulturu, tak
odlišnou od zdejší.

Sirotí akce vznikla v roce 1921 za vydatné
pomoci instruktorátu min. soc. pée akce pro zá-

chranu sirotk.

Pomry, ve kterých sirotci v Podkarpatské
Rusi žijí, jsou vtšinou takové, že opuštné dít
vyrstá nejen v nekulturního analfabeta, nýbrž
asto v obtížného lena lidské spolenosti. Osud
sirotk-pastevc, využitých mnohdy do krajnosti,

jest nejbídnjším údlem lidským
;
proto vznikla

akce sirotí, která okamžitou pomocí v nejkraj-

njších pípadech snažila se zjednati aspo ás-
tenou nápravu. Faktická pomoc sirotkm nesla

se dvojím smrem a to jednak koncentrovati
opuštné dti pi divisi,SK a umístiti je v pí-
slušných ústavech v echách neb v rodinách,

jednak vybudovati v Podkarpatské Rusi vlastní

sirotinec. V obou smrech docíleny úspchy.
V eských a moravských ústavech a rodinách
umístno v roce 1921 42 sirot ve stáí od 2 do
14 let, sl. st. domovu v Mukaev postoupeno
70 sirot (pocházejících hlavn ze župy Marma-
rošské), Ústavu pro dti úchylné v Sevljuši 4
dítky.

Vlastní sirotinec byl získán pevzetím sou-
kromého ústavu p. Vikentjeva v Nerešnici (Mar-
marošská župa), který z omezených soukromých
prostedk a podpory rzných korporací, téžSK a Pée o dít položil již v roce 1920 zá-

klady k vzorn vedenému ústavu pro opuštné
sirotky. Ústav jest vydržován od 29. záí 1921SK za ástené podpory ministerstva soc. pée
a slibuje rozvinouti se v sirotinec vtšího stylu

a významu. Obtavá innost zakladatele a lidu-

mila, který pracuje nezištn dále pro rozvoj svého
ústavu, jejž vede, zaruuje plný úspch tohoto
oboru soc. práce SK.

Boj proti infekním nemocem zahájen výstav-

bou infekní nemocnice v Hustu, nemocniky
v Brustue a ve Svaljav.
Nemocnice v Hustu stala se centrem boje proti-

epidemického v celé východní a jižní oblasti

Podkarp. Rusi, do níž vyslán i zdravotní vlak

Amerického erveného kíže. K nemocnici pi-
staven barák pro ošetovatelky, pistavena de-

sinfekní stanice s odvšivárnou a provedena
opatení taková, že možno nazvati nemocnici
v Hustu prvotídním ústavem pro infekní ne-

moci.

Nemocnika v Brustue vznikla v ervenci r.

1921 za pomoci s. erv. kíže a zdravotního

referátu civilní správy v Užhorod proto, aby se

elilo mocn vzplanuvší epidemii dysenterie (ú-

plavice) v údolí eky Terešvy.
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Nemocnika ve Svaljav zízena pro nemocné
tuberkulosoii a nedávno vešla v innost. '

^

innost es. erv. kíže práv tak jako s.
Pée o mládež zaslouží si v Podkarpatské Rusi

nejhojnjší podpory a nejlepšího vdéku.

Referát veejného zdravotnictví v Podkap.

Rusi jest úadem centrálním, tvoícím exposituru

ministerstva veejného zdravotnictví a tlesné

výchovy. V každé žup jest ustanoven župní

léka
;

pi každém hlavnoslúžnovském úad
(potem 19) jest ustanoven léka okresní. Jed-

notlivé okresy rozdleny jsou na lékaské obvody,

v nichž službu zdravotní

obstarává léka obvodní.

Obvod jest celkem 39 (v žu-

p užhorodské 7, v muka-
evské 11, v berežské 14,

v marmarošské 7). Mimo to

bude zapotebí ješt zíditi

nkolik obvod v krajích,

kde místní pomry a poet
obyvatelstva iní službu

zdravotnickou obtížnjší. Ve
mstech a vtších obcích

jsou ustanoveni lékai mst-
ští a obecní (celkem 10 —
úhrnem 72 lékai bez úadu
centrálního).

Obsazení míst obvodních
léka v horských krajích,

které neskýtají lékam pa-

tiné existence, spojeno
jest se znanými obtížemi.

Lze se nadíti, že v dohledné
dob podaí se provádnou
úpravou plat získati zdatné
eské lékae i na tato místa

Lékáren jest v P. Rusi
celkem 38, a to v žup už-

horodské 7, v žup muka-
evské 10, v žup berešské

13, v žup marmarošské 8.

Jsou vesms v rukou maarsko-židovských. K za-

mezení libovolného zvyšování cen byla dána v r.

1920 pro P. Rus sazba platná pro Slovensko.

Nemocnice v Podkarpatské Rusí jsou celkem
tyi : v Užhorod, v Mukaev, v Beregsasu a

V. Sevljuši.

Z tchto pouze nemocnice v Užhorod vyho-
vuje požadavkm moderní hygieny

;
v nemocnici

mukaevské provádjí se znané opravy, po jichž

provedení bude ústav dobe vyhovovati svému
poslání.

Oddleni pro choromyslné jsou pouze pi ne-

mocnici v Užhorod a v Beregsasu.

Ambulatorní ošetováni nemocných zaízeno
jest pouze pi všeobecné státní nemocnici v Mu-
kaev a pispívá velikou mrou k utvrzení dob-
rého jména eských léka.

Boj proti epidemiím. V celé oblasti P. Rusi,

vyjímaje župu užhorodskou, rozšíeny jsou zna-
nou mrou nemoci nakažlivé (neštovice, tyf skvr-

nitý, tyf bišní). Aby bylo možno eliti nebez-
peí rozšíení tchto nemocí, bylo nákladem 2

milion korun postaveno infekní oddlení na
80 lžek ve státní nemocnici v Mukaev. Mimo
to bylo infekní oddlení v nemocnici beregsas-
ské_ rozšíeno na 60 lžek.

Cs. ervený kíž zídil mobilní infekní ne-

mocnici se 60 lžky v Hustu, jež bude snad
pevzata do státní správy. Aby bylo možno svá-

žeti nemocné i ze vzdálenjších krajin, byl získán

sanitní vlak Amerického erveného kíže, vy-

zbrojený sanitními auty a desinfekní kolonou.

innost zdravotního vlaku neomezuje se na svá-

žení nemocných
;

ídící léka vlaku zajíždí do
vesnic, ležících dále od železniních tratí, po-
skytuje pi tom lékaskou pomoc, radu i léky

nemajetnému obyvatelstvu, provádí okování
proti neštovicím i jiným nakažlivým nemocem,
provádí, kde je toho teba, specifickou lébu sy-

filisu a tuberkulosy a rozvíjí všestrannou chari-

tativní innost.
Vasné zjištní nakažlivých nemocí bude umož-

nno zízením bakteriologicko-diagnostické sta-

nice pi státní nemocnici v Mukaev, v pípad
poteby bude zízena ješt stanice druhá v n-
kterém míst východní P. Rusi.

Pi státní nemocnici v Mukaev zizuje se

TRH NA DOBYTEK V HUSTU (v pozadí zícenina hradu).
(Zapjilo ministerstvo zemdlství v Praze.)
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škola desinfektor. Jakmile bude k disposici

potebný poet vycvieného personálu, bude
v každém okrese zízena desinfekní kolona
s mobilním desinfekním pístrojem

;
tím bude

boj proti epidemiím znan usnadnn.
Rozšíení tuberkulosy elí se zizováním dis-

pensá; posud zízen byl dispensá pi státní

nemocnici v Mukaev, zamýšlí se však na zí-
zení takových pi každé nemocnici.

Za souinnosti erveného kíže zizuje se n-
kolik menších nemocnic v okresních mstech a

pracuje se o zízení ozdravovny pro tuberku-
losní dti.

Assanace jest v P. Rusi ješt na velice níz-

kém stupni, a to jak na venkov, tak i ve m-
stech. Kanalisace není provedena ani v mstech
tak, jak by si toho bylo páti. O pomrech na
vesnicích staí íci, že jen výjimkou najde se

u domku rusínského záchod. Vodovod s dobrou
pitnou vedou není ani ve vtších mstech. Na
venkov lid užívá vody bu jen z íek, znei-
stných jak lidmi tak i zvíaty, nebo ze studní

primitivn zízených, vyhovujících jen v ídkých
pípadech podmínkám hygieny. Opatení dobré
pitné vody ve mstech a zavedení vodovod
naráží na finanní obtíže poválené — na ven-
kov pak na nízkou kulturní úrove obyvatel-

stva, jemuž istota tlesná nestala se dosud ne-

zbytným požadavkem.
Veejné zdravotnictví se bude moci teprve

tehdy ádn rozvínouti, až se zvýší i kulturní

úrove obyvatelstva.

innosti referátu minist. obchodu, živnosti a

prmyslu pro Podkarp. Rus pináleží odboka
ústavu pro zvelebování živností a kancelá pro
živnostenský úvr.

Podkarpatská Rus je nejdležitjším trasitním

územím naší republiky pro vzájemný obchod
s Rumunskem, Maarskem a východní Halii.

Je koridorem eskoslovenska k Rusku, zejména
jižnímu. Proto, jakmile budou zjednány náležité

obchodní smlouvy se sousedními státy, rozvine

se opt zahraniní obchod, znan perušený
válkou a nepíznivou situací poválenou. Exportní

výrobky naší republiky najdou odbytišt zejména
na trzích Halie a Rumunska. K nim v prvé
ad víže se export Podkarpatské Rusi, která

ze svého pirozeného bohatství vyvážeti mže
množství deva palivového, kulatiny, pražc i

parket. Rzné druhy kamene z lom. Chemické
výrobky továren na destilaci deva a výrobky
železáren, jakmile tyto zvýší výrobu. Vyvážeti
mže zejména víno znamenité jakosti, jehož se

na jihu zem pstuje veliké množství. Vývozu
schopné jsou rzné druhy výborného ovoce, chuti

neobyejn lahodné. Export by snesla dobe vý-

roba slivovice v zemi. Zvelebení hospodáství
polního, chovu skotu (který se vyváží), ovcí a

velaství — zvelebení podomácké výroby v hra-

káství, ezbáství, košikáství, tkalcovstvi, hrn-
íství a keramiky vbec — zdokonalení doprav-
nictví železniního a silniního, zlevnní nákladní
železniní dopravy — konsolidováni vnitních
politických pomr a pevné uspoádání admini-
strativy prosplo by Podkarp. Rusi obchodn i

hospodásky nejvíce.

Zásobování Podkarpatské Rusi má na starosti

zemský hospodáský ústav. K nmu pidlen
úad pro potírání lichvy.

Pomocné úady jsou

:

Zemský obilní ústav pro Podkarpatskou Rus
v Užhorod a

Expositury jeho ve všech sídlech slúžnovských
úad.

Obilní a dovozní akc. spolenost pro P. Rus.
Cukerní komise pro P. Rus, sídlem v Košicích.

Úkolem tchto úad je zásobovati Podkarp.
Rus nejdležitjšími životními potebami, kontro-
lovati ceny poteb a eliti lichv s nimi. Vyku-
povati domácí produkci chlebovin. Rozdlovati
dovezené chleboviny, cukr a líh. Obstarávati
osivo a jeho rozdílení, Provádti osevní statistiku.

* *

*

Nejvýznanjší msta Podkarpatské Rusi jsou

:

Užhorod — Mukaevo — Berehovo — Husí
a Sevljuš.

Užhorod je župním mstem župy užhorodské
a zárove hlavním mstem zem.
Mukaevo je stedem župy mukaevské. Leží

na ece Latori v nejplošší ásti zem, kterou
zabírá rovina užhorodsko-tisská. Má pes 18

tisíc obyvatel vtšinou maarských, neb poma-
arštných. Mezi nimi nejvíce je žid, jichž se

poítá 12.000. Silný kmen obyvatelstva tvoí
dnes i kolonie eskoslov. úedník a vojsko.

Mukaevo jest sídlištm všech vtších úad
a je ilým tržním mstem. Školy má ruské i

maarské. Židé mají v mst 12 modliteben a

2 velké synagogy a vlastní židovské školy. Ve
mst je státní tabáková továrna a vtší pivovar.

Na pahorku, v blízkosti msta leží starobylý,

Rusínm památný klášter erná Gora, v nmž
chovány jsou nejstarší církevní rukopisné pa-
mátky zem. Monastýr vybudoval kníže Fedor
Korjatovi, když zavolán uher. králem Ludvíkem,
pišel v r. 1349 do zem.
Na opané stran za mstem rovnž na kopci

je prastarý mukaevský hrad, v nmž se Korja-
tovi usídlil. Pozdji v r. 1349 stali se majiteli

hradu Rakocziové, kteí byli záhy odtud vypuzeni.

Císa Karel VI. hrad daroval pak i s pozemky
arcibiskupu Schónbornovi, po jehož smrti pešel
koupí na rodinu Schónborn, jíž patí podnes.
V létech 1855—1897 užíváno bylo mukaev-

ského zámku jako pevnostního vzení pro poli-

tické provinilce. V dob tisíciletých oslav posta-

vila ped nj maarská vláda milleniový jehlanec,
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který dosud týí se ped hradem. Po parcelaci

pozemku je ureno zíditi v zámku museum,
které pevzetím velké soukromé sbírky má již

pedem zajištny znané umlecké fondy.

Berehovo (Beregsáz) je hlavním mstem župy
berežské a má 13.000 obyvatel. V mst je

hlavní soud, ada vtších úad, školy ruské i

maarské. V okolí pstuje se mnoho vzácné
vinné révy a kukuice Kol Berehova usazena
je nejsilnjší kolonie nmeckých Sas, kteí sem
pišli v století XII. Jsou ho podásky pokroilí

;

živí se rolnictvím a vinastvím. Vyznání jsou

editelství státních les, politická lesní správa,

cizinecký úad, obilní ústav atd. Je zde nejvyšší

vojenské velitelství a správa zem, zemské veli-

telství etnické, znaná vojenská posádka pší
i dlostelecká. Školy vyšší i elementární s míst-

ním vyuovacím jazykem zem. Gymnasia, ústavy
uitelské, knžský seminá a slovenská mš-
anská škola.

Msto není zvláš výstavné
;
sestává vtšinou

z dom jednopatrových neb pízemních. Nej-
památnjší v nm je prastarý užhorodský hrad,

svdek píchodu knížete Labore, kterého sem

UŽHOROD, hlavní msto Podkarpatské Rusi.

lutheránského. Msto je pomaarštné a peva-
hou židovské. Od Prahy — Košic — Copu vede
jím hlavní rychlíková tra zem.
Msto Hust v žup berežské má 9000 oby-

vatel. Leží v jižní ploché ásti zem pi hlavní

železniní trati a je obchodním stediskem širého

okolí. Nejvtší trhy na dobytek východu zem
konají se zde. V mst jsou vtší úady, školy

ruské i maarské. Nad mstem, na vysokém
kopci, strmí zícenina hradu z XI. století, zdobící

velmi pkn krajinu. V mst péí Cs. erveného
kíže je zízena výborn prosperující infekní
nemocnice s desinfekní stanicí. Nejvtší msto
marmarožské župy — Marmarožská Siho pi-
padla Rumunm.

Užhorod — hlavní msto zem — leží na
ece Uži, jež tokem iní pirozenou hranici mezi
Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. Je sídlem

vlády — civilní správy zem a všech referát,

(expositur ministerstev z Prahy). Ve mst je

dosadil za správce krajiny ruský kníže Vladimír,

když založil ervenou Rus, skládající se tehdy
z Halie, Bukoviny a nynjší Podkarpatské Rusi.

Po tragické smrti Laborov pešel hrad v držení

maarských Arpadovc. Pozdji lénem dostal

jej Janoš Druget. Koncem XVII. století pešel
v majetek hrabte Berczenyho, jemuž byl záhy
se všemi ostatními statky zkonfiskován za to, že

zdvihl odpor proti králi. Njaký as sloužil hrad
k ubytování vojska, až konen pešel v ma-
jetek ecko-katolického biskupství. Z té doby
datuje se asi jeho druhá restaurace, jež památ-
nému hradu dala pestrou, banální krytinu a

navždy tím zhyzdila jeho vzhled. Z hradu je

velkolepý rozhled do okolí a na moe les sm-
rem ke Karpatm.

Místnosti vnitku návštvníka zklamou. Jedin
hradní kaple vyniká zvláš pknou a umlecky
cennou výzdobou

Nedaleko hradu stojí rozsáhlý biskupský palác,
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vystavný r. 1850, s velkým ecko-katolickým
kostelem.

Nad mstem zdvíhá se pkná basilika, pod
níž stojí nová židovská synagoga. Pkná je bu-

dova civilní správy, upravená z dívjší maar-
ské školy, budova ruské, gražanské školy, gym-
nasia, pkné nemocnice a kasáren.

Na kopci smrem k hbitovu je více než sto-

letá budova županátu, ureného za píští sn-
movnu Podkarpatské Rusi, Nad mstem na vy-

sokém kopci v háji stromoví leží mstský hbitov,
upravený jak zahrada. Cestu, vzhru jím ve-

doucí, lemují kapliky „kížové cesty". Nad nimi

nejvýše je velká kaple „Kalvárie," dle níž pa-

horek obdržel i jméno.

V mst jsou tí nádraží. Hlavní — asi 20
minut vzdálené — s píjezdem rychlíku od
Prahy—Košic, s pímými vozy od Plzn a Fran-
tiškových Lázní. Malé nádraží užhorodské, tsn
u msta, má zastávku trati Užhorod-Užok. Tetí
nádraží patí úzkokolejné dráze k Antalovcm.
V blízkosti obou menších nádraží je velmi

pkný užhorodský park s letní restaurací a za

ním výborné koupání v ece Uži. V mst je

železitý pramen, zachycený v lázních nedosta-

ten vypravených, a slabší pramen chutné stolní

kyselky, jíž se všeobecn íká „kvasná voda".
Parní a vanové lázn, volající po úprav, stojí

na behu eky Uže.
Dle posledního sítání má Užhorod 20.551

obyvatel. Mezi domorodci nejvtší procento
jako všude ve mstech iní židé, vtšinou velmi

orthodoxní. Jsou mezi nimi i židé zcela chudí
— nádeníci a služebníci svého elementu. Jsou
židé bohatí a bohatší, hlavn advokáti, bez nichž

se díve v úadech neobešel ani jeden negra-

motný Rusín. Z obchod a emesel 90°/n je v ru-

kou žid. eských a slovenských obchod je

pouze nkolik. Nejvtším z nich v Užhorod i

zemi je „Zemská Družstevní Jednota," která má
po venkov nkolik filiálek.

Místní maarské obyvatelstvo pochází vtši-

nou z pomaarštných Slovák neb Rusín. Je
skorém vesms živlu slovanskému málo pátel-

ské, ehož vinu nese ztracená prestyž a zaniklé

panství.

Živel slovanský zastupuje ve mst inteligence

karpatoruská, jež nepodlehla tisíciletému nátlaku

maarisace a udržela si vdomí národní. K nim
patí Rusové, Ukrajinci a kmen užhorodských
echoslovák, kteí v msto a zem pišli služebn.
Život spoleenský je dosti chabý. Tíštn je

hlavn vnými rozpory politickými, jež ku
škod celku ve všem všudy uplatuje své „po-
litikum".

U železniního mostu na behu Uže dobe se

vyjímá pkná budova mstského divada, uvnit
slušn vypravená, zanechaná však bez rekvisit

a dekorací. Obas v ní s chutí a pkn hrávají

ochotníci eští a ruští, neb ukrajinská „Prosvitá".

Denní spoleenský život koncentruje se hlavn
v kavárnách dvou velkých hotel, v nichž denn
hrají cikánské kapely. Spolenost slovanská se-

dává s jedné strany sálu, spolenost maarská
se strany druhé. Naslouchají he cikán, kteí
s doprovodem cymbálu preludují krásné a zají-

mavé maarské písn, rozvádjí melodie operet
a Hašlerových písniek.
Nejvtší ruch panuje ve mst v den týden-

ního trhu. Venkované z celého okolí scházejí a

sjíždjí se. Zajímavo je vidti Slovenky z okolí

v širokých sukních s ranci na zádech, v nichž
pinášejí potraviny na trh.

Na trhu položí plachtu ped sebe na zem,
vyloží vajíka, trochu brambor, nkolik palic

kukuice, trochu oky i prosa, smetanu a máslo.

Hustou kyselou smetanu pinášejí v hlinných,
džbánkovitých hrncích a nabírají devnými lží-

cemi. Máslo neprodávají na váhu, nosí je na trh

natlaené v kávových hrnécích, z nichž je ku-
pujícímu vykrajují lžicí,

V Užhorod obvyklo je pinášeti na trh v celku

naložené zelné hlávky „kapusty" — zelí
;
sloupané

listy slouží k úprav výborného jídla „holubci".

Houby pinášejí se na tenkém proutku, navle-

ené neb protažené režnou nití a svázané v r-
ženec. Práv tak v celku se i suší.

Prostranstvíko mezi synagogou a divadlem
je jakousi prodejnou výšivek, tkanin a kro-

jových šátk Ženy stední ásti župy užhorod-
ské pinášejí sem pkn vytkávané plachty, ut-
ráky a krojové houn, jež z daleka iní dojem
kožešiny.

Hlavní trh užhorodský je za mostem na ná-

mstí Masarykov, odkud vede hlavní ulice

k nádraží.

Ve tvrtek o trhu je námstí zaplaveno vozy
sedlák, již pivážejí obilí, seno, slámu palivové

díví.

Stedem námstí v devných Stáncích jsou

jakési ambulanní kuchyn trhovc Babky pro-

davaky mají v nich vyložena plechová umý-
vadla, plná rozžhaveného uhlí. Pes n položí

plechové pekáe a na nich osmažují kusy sla-

niny, klobás i vepového masa.
Dlažbu námstí pestí hlinné nádobí užho-

rodské, rzného tvaru, které u eského obecen-
stva dochází hojné obliby. Rovnž košíkái
užhorodští a z blízkých Radvanek pinášejí na
trh zboží, mezi nímž zajímavé tvarem jsou plo-

ché trhové košíky. V Radvankách, malé ddin
ležící v tsné blízkosti Užhoroda, jsou velké lomy
na tmavý andesit, podobný švédskému sienitu.

Užhorod, vklínný mezi ti pahorky, je velmi

pkn položen. Z jihozápadu dosahuje k nmu
rovina užhorodsko-tisská, kdežto smrem k se-

veru zdvíhají se mírné kopce s vinicemi na
úboí. Nad nimi lesy smíšené, jež stoupajíce

krajem vzhru, pecházejí výše v zemi v lesy

jehlinaté.
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Jaro kolem Užhorodu záhy nastává a mní
takka pes noc zahrady, msta a vinice v kve-

toucí ráj. Západy slunce v tch dobách nad
ekou Úží s vodou zelenavou jsou malísky
krásné.

Léto mní však Užhorod ve žhavou výhe
se záplavou prachu, který na silnicích i v ne-

istých ulicích msta zvedá se pi nejmenším
vánku. Vegetace je nesmírn bujná. Ovoce roz-

manitého druhu, medov sladkého, vyzrálého na
žhavém slunci, je hojnost. Vinice dávají skvostné

druhy výteného vína, chuti velmi lahodné,

množství merunk i broskví.

Zima je nevlídná, vtšinou deštivá. Sníh zpra-

vidla nezstává ležeti. Záhy roztává a mní se

v blátivou kaši, ponvadž Užhorod leží v teplé

ásti zem.
Život v ulicích msta je kaleidoskopický. Oži-

vují jej proudy úednictva, spchajícího v úady,
množství vojska a ady venkovan, picházejí-

cích k nákupu na trh a na podívanou.
Ungvar,*) Vysloužilá etapa svtové války a

bašta maarisace na ece Uži — zapadla v mi-

nulost. Povstal Už-gorod (ruský: gorod^msto)
a s ním i nová era prastaré slovanské državy
na Podkarpatské Rusi.

Civilní správa po dobrovolném pipojení Pod-
karpatské Rusi k naší republice našla zemi
válkou zpola znienu a zpola ješt osazenu
rumunským vojskem. Nebylo kde bydleti, nebylo
co jisti. Lid všude passivní, negramotný, hladový
a utluený válkou. Železniní spojení se svtem
a srdcem naší republiky scházelo. Možné bylo

z Užhorodu jedin na Michalovce, kam passanti

dojíždli vojenskými autobusy. Pro veškeru že-

lezniní dopravu v zemi zbyly pouze tyi parní

stroje. Ve mst bylo málo života; obchody vt-
šinou zavené neb opuštné. Obyvatelstvo zpola

zaujaté, zpola nedvivé a nespolehlivé — ma-
tené stále poplašnými zprávami podvratných
živl, jichž všude bylo hojnost.

Pišlí úedníci eskoslovenští stanuli u tžké
a vysilující práce. Zddili cizí, neznámý materiál,

knihy, záznamy, pomcky a plány maarské,
z ásti ztracené, zniené neb ukradené. Úady
bu opuštné neb osazené živly nespolehlivými.

Orientaci všude tžkou, organísaci vysilující.

Referáty ministerstev, jež postupn picházely
v Užhorod, svádly v malikém mst pravý
boj o každou úední místnost, stl i zaízení.

Všeho byl v zemi šílený nedostatek. Guverner-
administrator, nastoupiv úad, zahájil správu
zem ve školní svtnici na rychlo zízené, kde
jednoduchý stl, postavený za plátnou zástnou,
penesenou z kreslírny, inil veškeré zaízení
jeho kanceláe A kol dokola samé cizí tváe —
množství rznorodých element, asto záhad-
ných — spousta odlišných eí a náeí—milieu,

*) Maarské pojmenování Užhorodu.

které bylo tžko prohlédnouti a ovládnouti. Vru,
roztoití kolesa vládního stroje tak, aby fungo-

val, znamenalo tehdy hotový zázrak. Povedl se

však! Práce administrativní na Podkarpatské
Rusi zapoala a vykonala podnes obrovsky
mnoho.
Užhorod není více etapou celkové innosti na

Podkarpatské Rusi, je vstupní branou v zem,
která se pihlásila k novému životu a kráí nej-

lepšímu hospodáskému rozvoji vstíc.

(Slováci.) Ze Slovenska východního cípem
kmenového osídlení zasahují Slováci až v Pod-
karpatskou Rus. Nejbližší okolí hlavního msta
Užhorodu je slovenské. Výše v zemi však, kde
tvoí pirozenou hranici obou zemí eka Už,
táhnou se navzájem karpatští Rusové pruhem
osídlení na Slovensko v stolici zemplínskou a

šáryšskou.

Skupina slovenských ddin kol Užhorodu není

veliká. Leží v ploché a úrodné ásti zem, proto

i celkové pomry a uspoádání života zdejšího

slovenského lidu je mnohem snazší než lidu kar-

patoruského na horách. Po svéráznosti ostatního

Slovenska, bohatého lidovým umním, krásou

kroj a zajímavostí lidového stavitelství, není,

žel, již stopy Ve všem jeví se již zánik kmenové
píslušnosti a pechod k jsoucnosti dalšího slo-

vanského kmene — což skýtalo by jist mnoho
zajímavosti lidopisné, kdyby na všem neležela

silná patina maarisace, která zejména v tchto
krajích, pomrn gramotnjších, mla k lidu snazší

pístup.

Slovenské ddiny v Podkarpatské Rusi jsou

velmi rozlehlé. Stavny jsou vesms ulicovit

pi silnicích i cestách. Stavení selská jsou úpravná
a istá, vystavná vtšinou z vepovic*) neb p-
chované hlíny. Kryta jsou došky, vrstvovit kla-

denými, pitíženými na heben stechy dev-
nými klanci. Prelím hledí stavení na „dráhu"
(t. j. cestu), dle našeho pojmu na náves, jež

tvoí zde jedinou velkou ulici

Uvnit obsahuje každé stavení ti místnosti.

Nejvtší z nich je jizba parádní, hledící dvma
okny na silnici a jedním na dvr. Uprosted je

menší jizba — polosí, polokuchyn — s pecí

a ohništm na vaení v kotlíku a tínožce, nad
nímž kozub vede v otevený komín. Tetí jizba

za kuchyní je jizba obytná s okny na dvr,
v níž rodina hospodáova bydlí a v zim i vaí.

Jizba parádní má v rohu mezi okny velký

stl. Za ním kol stn úzké devné truhly neb
lavice s opradly, v nichž jsou umístny truhly.

Do nich ukládá se svátení šat, tkaniva a ko-

nopné plátno, smíchané s bavlnou.

Lecke ve staveních najdeme v jizbách i staré

selské truhly, zddné po rodiích, zelen na-

tené a pomalované chaotickými kvty tulipánk.

*) cihel z plev a hlíny, sušených na slunci.
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Truhly novjší vyzdobeny jsou již pouhými otisky

obrázk krajin, kvt i ovoce.
Proti stolu v rohu jizby stoji vždy široká po-

stel, vysoko vystlaná peinami. Cíchy na nich
jsou barevné, potištné droboukými kvítky.

Postel zakrývá se konopnými plachtami, bohat
vytkávanými ervenou bavlnou. Stl pokrývá se
rovnž plachtou konopnou, po obou koncích
ozdobn vytkanou. Na ni doprosted klade se
menší ubrousek, posetý ozdobnými pruhy tka-

Ve staveních — pod jedním krytem — v ad
za jizbami pokraují zpravidla stáje na kon a
chlévy na hovzí dobytek. Stodoly stojí opodál
a zavírají obyejn i dvr stavení. I klny t. zv.

„šopy" s nimi sousedí. Sad za stavením, plný
slivek a jabloní, s malou zahrádkou ped okny
doplují selskou usedlost této ásti zem.
Kroj žen je bizarní a honosný. Na tlo obléká

se „spodnik

“

— jednoduchá košile ženská uni-

versálního stihu, v pedu na rozpareek zapí-

PEDOUCÍ SLOVENSKÁ DÍVKA Z OKOLÍ UŽHORODU.

niva, nazvaný „chlebovaka“
,
ponvadž o svát-

cích i v nedli kladou na nj chléb a sl.
Dv skín s nízkým prádelníkem o širokých

zámcích doplují zaízení svtnice.
Stny jizeb jsou všude ist vybíleny. Na

nich pod stropem temnjší barvou je namalován
jakýsi vlys, na nmž ženy šttcem rýsují jednot-

livé kvty tulipánk i msíkovitýcb rží. V me-
zery mezi kvty zavšují se na vlys okrasné
porcelánové talíe, kdysi snad stará keramika
selská, dnes pouhé zboží užhorodských larmark.
Ze sín do velké jizby zasahuje pec. Ped ní

stává sporák, nad nímž po stáru visí bidla k za-

všení šat neb prádla.

naná, která v tchto krajích nastoupila asi po
starodávném slovenském „rubái".
Na spodnik béou „oplécko“ — krátké rukávce

s baatými rukávky, sáhajícími k lokti, hust
nabranými a staženými v široké hladké manžety,
nazvané „galérce“.

Galérce jsou mírn vyšívány bu užším orna-

mentem kížkovým, ponejvíce vzorem na „ža-

ludy" — neb bezvýznamnými kvty plochého

vyšívání.

Kol „galérc" nad loktem pišita je nabraná
„ípoka" (krajeka), neb našit ozdobný pásek,

koupený ve mst.
U krku je oplécko hust zdrhnuto v prostý
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pásek z plátna. Nad nj kol krku pipne se pásek
ozdobnjší — „galérek

11 — k nmuž je pišita ši-

roká, bohat nabíraná krajka. Rady blýskna-

vých korál z vyfoukaného skla zdobí hrdla

svobodných.
Na oplécko pes prsa kladou si ženy kížem

šátek bu hedvábný i vyšívaný, jemuž íkají

„chustka“. Na nj oblékají ,,lajblík“ — tsný
živtek bez rukáv, rzných barev, bohat zdo-
bený, ušitý nejastji z atlasu, protkávaného kvítky.

roká, inící dojem pouhé nábry. Zástrka vy-
zdobena je rovnž stužkami a páternicemi, lemo-
vaná v kraji ozdobnou ípkou.
Krom lajblíku oblékají ženy i dvata kra-

tiké kazajky, sáhající jen do pasu, jimž íkají

„visitky“. Všedního dne nosí se visitky pestré
kartónové, ve svátek hedvábné a v zim same-
tové. „Parádu 11

našitou na visitkách „volají
11 —

„lanoky “.

Krojové obuti muž i žen zastupují vysoké ko-

S L 0'V Á K Z OKOLÍ UŽHORODU
se spežením uherských stepních vol ve dvojitém jamu, k nmuž mají voli

pivázané rohy, aby pi tahu drželi pkn hlavu. (Zapjilo min. zemdlství.)

Barevné hedvábné lajblíky jsou lemovány bu
úzkou skládanou nábrou, neb pruhem sametu,

zdobeným dokola „pácerkou" — ozdobným pru-

hem z korál i blýsknavých cetek. Lajblíky jsou

z pedu k zapínání a na prsou všemožn zdobeny.

Sukn oblékají ženy i dvata ku kroji velmi

široké, všité v hladké, hluboké límce, kulat oví-

jející boky. Sukn, pehust nabrané, jsou v nich

drobounce všity, tak že se pi chzi by te mí-

hají. Sukní nosí se vždy 12— 13. Na každou
z nich teba je 6— 8 ryf (lokt) látky. Vrchní
sukn jsou rzných barev, velmi pestré, hlavn
kvtované. Do kostela nosí se sukn hedvábné,
v zim sametové, vytkávané ervenými kvítky.

Dokola lemují se pruhem sametu neb hedvábí,

emuž íkají „baršonka“ . Nad pruhem táhnou
vlnovky ozdobných pásk „stužek

11

a „páternic
11

.

V každé sukni všit je v pední poli široký

pruh bledé prací kvítkované látky t. zv. „predná
póla

11

,
již zakrývá kratiká zástrka, velice ši-

žené boty „ižmy 11

,
nutné pro zdejší blátivý

kraj.

Vlasy rozesávají svobodná dvata do p-
šinky a splétají v polovin hlavy ve dva menší
vrkoe, nazvané „olky“. V týle hlavy spletou

je ve „vrko 11

jeden a siln omotají tkanicí.

Na tkanici v týle hlavy upevní na zvláštní

stužce visící 3 dlouhé hedvábné stuhy v barv
„belavé

11

(modré), ržové a zelené. Jimi propletou

vlasy tak, že „varko 11

prodlouží se až do po-
loviny sukn. Na konec jeho upevní dlouhou
vlající stužku.

Vdané ženy stoí vlasy v týle do uzlu. V n
zatknou vidlicovitou podložku, na níž jim „bárs
dobré 11

drží malá ervená „chustoka 11

,
lemovaná

bílou „ípokou 11

a zavázaná zvláštním zaklesnu-

tím uzlu na pokos.

Mužský kroj. Mladí chlapci — „parobci
11

i

muži ženatí nosí zde k plátným gatím vyšívané
košile, bu kížkov, vzorem imitujícím vzory
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tkané, neb košile vyšívané plochým vyšíváním
v barvách velmi kiklavých. Vzory nejsou p-
vodní ani lidové. Dle vlastního sdlení žen dá-

vají si je „drukovati" ve „sklepích"*) ve mst
u žida za „peázi".

Kroj muž zajímavý jest jedin vestami, uši-

tými z domácího plátna, vykrášlenými kosotver-
covým vzorem, pracovaným „výezem".

Letní kazajky muž jsou bílé jako gat, ušité

z plátna. Na švech mají jednoduché šrování
rázu maarského.
V zim oblékají muži i parobci teplejší polo-

mstský šat, pes njž nosí — práv tak jako

ženy — domácn pracované bílé houn s dlou-

hým vlasem, inící z dálky dojem kožešiny.

Zámožnjší mají oví kožichy, lemované be-

ráninou, žlut nabarvené.
Nad beráninou našity jsou pruhy lesklé erné

kže, pošité strojov zeleným hedvábím. Na
zádech zdobeny jsou tulipánkovými ornamenty
z vykrajované kže, obšívanými barevnou vlnou.

Variant tchto velmi zajímavých ornament ko-

žuchových je nesetn
;
jsou umlou prací zdej-

ších „kušníer" (majstr kožušnických).

Na hlavách v zim nosí muži erné špiaté
„šiapky" z berániny, neb zcela bžné mstské
klobouky. Za nimi v pedu zastreno je vysoké

„pero" — kytka — v zim vyvázaná z umlých
kvtin a rzných cetek, v lét vždy svží.

(Svatby). V okolí Užhorodu — „ked si pa-

robek (svobodný chasník) zahubí dzievku a chce

ju pojat za malženku, pošlu k nj (k ní) staršeho

chlapa z rodziny, kotrého volajú hluchý .“

') Krámech.

Muž jde k rodim mladé dívky pezvdti,
zda volba mladíkova bude pízniv pijata neb
ne. „Hluchý" íkají muži proto, ponvadž, je-li od-
mítnut, prohodí: Dobré je — bo neuju (ne-

slyším), že parobka nechcú."
„Ka ale rodzina 1’úbené dzievky" je svolná

ku satku — hluchý se radostn vrací, po vsi

výská a vesele poskakuje. Lidé již vdí, co to

znaí, a povídají
:
„Dobré je — bo hluchý uje.“

S docházkou hluchého" k rodin díviny je

spojena velká ceremonie. Pijde-li hluchý prvý
den, eknou mu: „Pridz až jutro ráno."

Hluchý je spokojen, naznauje, že „uje", boe rodi mu znaí, že jim není volba
parobkova proti mysli.

“ Píštího dne „ke dojde druhý raz" —
„hutorí"*) mu rodie díviny : „Pridz na tetí

ráno, bo dostaneš chusteku do znaku."

Hluchý radostí jen poskoí, neb tatoe
znamená, že nejen volba parobkova je

pijata, ale že skuten bude se slaviti

„vešelje" (svatba).

Tetí den ráno si pro „chustku" pijde
s hluchým i otec a ma parobkova a s nimi

5 až 6 lidí z pízn — „z rodziny".

„Mladá" — nevsta, za níž pijdou má
chustoku již pedem koupenu ve „sklep"
(krám) vUžhorod. Pkný hedvábný šátek

se širokými tásnmi chustoku" zatoí
do „šumné chlebovaky" a podá ji hlu-

chému", aby ji odevzdal parobkovi. Od té

chvíle, kdy parobek chustoku pijme, je

nazýván „mladý", t.
j

. ženich.

„Hluchý" s rodii a rodzinou je pijat

velmi slavnostn. Slib uinn a hostina je

pichystána.
Napee se peivá a navaí „holubci"

(zelné listy hlávek, naplnné ryží a seka-

ným masem.) Na stl pinesou i polévku z masa
neb krky (slepice), hojn kávy a vína.

Všichni hodují.

Pátelské pijetí a poslání chustky ženichovi

znamená, že dostal od nevsty „znak" (pípov
i slib), že budou ohlášky a po nich svatba.

Svatba koná se za ti nedle po ohláškách

bud v kostele’ katolickém, lutheránském i ecko-
katolickém dle toho, jakého vyznání jsou mladí

lidé.

„Mladá" (nevsta) vyvolí si až 20 družiek.

Ženich má mimo dva družby „hluchého," „pitae“

a „starostu". Pita „vypituje" (vyprošuje) mladou

nevstu od rodi a „hutorí" pi tom „bárs

šumné ei", jež shromáždné svatebany asto
dojmou k plái.

Nevsta pipraví si k slavnostnímu dni svatby

až 50 „polek" — úzkých dlouhých domácn u-

tkaných runík s ozdobnými konci, které si

svatebané váží kol pasu,

*) eknou — praví.

OBRÁZEK SLOVENSKÉHO HOSPODÁSTVÍ
V JENKOVCÍCH PI UŽHOROD.
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„Polkami" podaruje nevsta „pítae", „sta-

rostu", „hluchého" a své dv „svátky", které jí

o svatb pisluhují a „oepí". Polky dostanou i

všechny družice.

Zajímavo je, že v slovenské ásti kol Užho-
rodu vijí vnce pro nevstu a ženicha až ráno

v den svatby a sice v dom „mladého".

Po 8. hodin ráno sejdou se u ženicha „pita",

„hluchý", „starosta", 2 nevstiny „svátky" a 2

družice.

Muži sednou za stl, pokrytý peivem a skle-

nicemi vína. Ob svátky s družicemi u stolu

pouze „postávají" a vijí vnce ženichovi i ne-

vst.
Ženichovi obtoí vnec kol klobouku a ne-

vst odnesou jej pozdji na talíi do domu.
Za vití vnc muži sedí za stolem a mlky

hodují. Ženy a družice však šumn zpívají. Mu-
zika jim k tomu ve svtnici vyhrává. Souasn
do svtnice pichází i ada ostatních družiek i

dívek ze vsi. Nevijí však vnc, jen se „udujú,
poúvaj a zpievaj" — to jest obdivují vití

vnc, poslouchají a zpívají.

Písniky, zpívané za vití vnc, jsou velmi

pkné, poetické a obsahem asto tak dojemné,
že svatebané se pi nich rozpláí. Pláe je pi
tchto ceremoniích vbec mnoho.

Melodiím písní íkají zde „hlas". Každá ze

zpívaných písní pi vití vnce o svatb má ovšem
hlas jiný, bu monotonní — skorém kostelní, neb
švižný, melodický.

Zapisuji svatební písniky, jak mi je „dzievky

prí vešelje" zpívaly v Jenkovcích u Užhorodu.
Jsou slovenského textu — zdejšího náeí,

které v mnohém souhlasí se slovenským náe-
ím lidu ve spišské stolici, kde podobn mluví

již Slováci na Tatrách. Žel, zdejší e lidu je již

v naprostém úpadku, zavinném vlivem mada-
risace.

Za vití vnc zpívá se písnika:

Prvší kohútci žpvali
na družiky še volali.

Vstávajce hoe družiky,
více (vijte) želený vínoky (vneky).

Ej více, více, (vijte)

bo už dze,
bo já už od vás

het (pry) pójdm.

A tak ony ho uvily

dol stolikom ho pušili.

Ej vidzi mamko zo dvora,

lapaj vinook zo štola.

Ej vera já ho nlapam,
bo já ped žalom nemožu
a ped slzami nvidžu.

Jiný „hlas" pkné písniky je:

Za našom zahumen
stojí želenyj haj —
af teb Hanuš (Haniko)
tvého vínku nžal.

A jak by mi nžal,
až mne hlavka bolí —
mušu ho zohabic (zanechat)

n po svojej vólí.

Ej vínku, mój vínku,

želený barvínku,

se bulo, ci stojec*)

rook na korénku.

Vybíraj mameko
z scény (stny) klínoky,
dze Hanka všala
želený vínoky.

Vybíraj, vybíraj,

a nezostávajú,

aj ci (ti) do srdéka
žal nzadávajú.

Jakmile jsou vnce uvity, obtoí jedním „kalap"
(klobouk) mladého ženicha. První družba ženi-

chv vstane a pinese „záhlavek" (polštá) z po-
stele. Položí jej ped stl a vyzve „mladého",
aby si na klekl. Vezme ervenou chusteku —
„tu istú, ktorú hluchý dostal pre mladého do
znaku

,
pikryje jí chléb a na nj položí klobouk

„mladého", obtoený vncem.
Ženich mezitím kleí již na záhlavku. Družba

mu chustekou, chlebem a ovneným klobou-
kem tikrát do kola zatoí nad hlavou a dívky
zpívají

:

Kuri še dražoka (práší ce po cest),

žení se furmanc,
klekaj, Janko, klekaj

pod ostatní vnec.

A jako on tam klekal,

tak horko zaplakal,

bo daj, bo já ho
nikde nedoekam.

Po písni „mladý" vstane a s vncem kol klo-

bouku odejde do komory.
„Prvší družba" rychle uchopí záhlavek, zvedne

jej se zem a žertovn jím dzievky bije. To proto,

aby se brzy „vydaly" (vdály)

„Dzievky kviá a ucekajú von.“ (Dívky kií
a utíkají ven.)

Nemá-li parobek, který se žení, i dívka ro-

di a nemže se s nimi ped odchodem na „pí-
sahu rozžehnati, zpívají dívky s družicemi a

Svatkami zvláštní píse, ve které povídají, že

Jankv (neb jak se parobek jmenuje) otec jíž

ti léta v erné zemi leží. Vlásky že mu nabobt-
naly a tlo odpadalo od kosteek.

Starý zemelý otec prosí v písní Ježíše, aby
ho na zemi pustil, že tam jeho sirotku Jankovi
„vešelje" strojí. Duše bohabojná je však napo-
menuta, že ješt „raz" (jednou) chce se vrátit

do svta.
Píse je tak „šumná" a dojímavá, že pi ní

všichni hlasit pláí.

') teba ti bylo stát

roek (rok) na koénku.
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Verše má následující:

Za našom stolíkom

šám syn Boží šedzí (sedí).

Jankov starý otec (í ma)
v arnej žerní leží.

Leží on tam, leží

už na tecí rook,
už mu odpadalo
celo (tlo) od kosteok.

Celo od kosteok,
vláky pobutnly,
otcko mój starý,

kd šte še podzeli.

Tam dary dávajú,

i mn tam žádajú,

komu ten dar budze,
kedz mn tam ebudze.

Pusce vy mn, pusce (puste),

Pane Jezu Chríšt,
tam vešelja strojí (svatbu strojí

tej mojej sirotce (sirot).

Duše bohabojná,
i bys ty žádala,

že bys pu za ten dar
ešt raz konala.

Má-li však „parobok rodiov", „pita" za jeho

nepítomnosti (bo mladý je na komoe) pone
ho „vypitovati" (vyprosí ho) zvláštní eí.
ekne

:

„Rodie ku stolu — budze vam dzekovanie
za vaše konanie."

Rodiové posedají za stl, družiky zpívají,

cikáni hrají a pita „vypituje
11

.

Dzievky „novým hlasem " (melodií) zpívají novou
písniku.

Rodzineko moja,

ku štolu šedajce,

božské požehnanie
na mn ho zdavajce.

Ej Bože, mój Bože,

co to za novina,

že mi nesce sedac’

ku stolu rodzina.

Už mi posedala
šicka rodzineka,
len mi nechce sedác'

mój starý apoka (otcko).

Jakmile družice odzpívají první verš, zaklepe

pita „palikou"*) (tenkou holí) na „hredy" (do

trám svtnice), což znaí, aby „hudáci" (mu-
zikanti) pestali hráti. Zvláštní eí pak vypituje

mladého, žádaje, aby ho pustili do „prišahy"

(na oddavky do kostela).

Sotva domluví, již dívky zpívají nový verš,

po nmž on „palikou" opt zaklepe a „vypituje"

dále. Dívky zpívají verš poslední.

Za zpvu rodina ženichova, sedící za stolem,

usedav pláe.

*) palice= hl, palika = hlika do ruky.

„Prvší" (první) družba jde do komory a pi-
vede ženicha do svtnice — „rodzinu božkat"
(rozžehnat se s rodii).

Zeních pistoupí ke stolu, po ad všem po-
dává ruku a louí se s nimi. Louí se zárove
i se svým mladým stavem.

Dzievky mu k tomu zpívají

:

„Božkaj (celuj), Janku, božkaj
svoju rodzineku,
by ci (ti) vinšovala

šastlovou dražeku".

a všichni chystají se k odchodu.
Prvý vyjde ze stavení „mladý" (ženich) s druž-

bou. Za ním ob „svátky" nevstiny, jež vily

vnce a s nimi družice, jež mají rozpletené vlasy

a na hlavách vneky.
K nim pidá se „zástavník"

,

mladý parobek,
který nese velikou svatební „zástavu ‘ (svatební

praporec).

Praporec zroben jest ze ty pestrých barev-
ných „chustek", nahoe na žerdi pipevnných
a obtoených vlajícími stuhami. Nad nimi za-

bodnuto je ervené jablíko.

Za praporcem kráí „starosta", „pita" i „hlu-

chý". Vneek nevstin nesou „svátky" na talíi

„Hudáci" vyprovázejí prvod až k „mostku"
(vrátkm ve stavení) a odtud vrátí se do svtnice.

Dívky zpívají:

Vyberaj še Janko,
do slibu božeho,
pitaj požehnání
od Boha milého.

Od Boha milého
taj od dobrých 1'udzí (lidí).

Naj ce (nech t) Bóh prevádzí

dze nejlepší l'ubí.

U nevsty ve stavení je velké vítání. Vneek
je oddán a nevsta pivedena do svtnice. Má
svátení kroj, rozpuštné vlasy a usedav pláe.
Ceremonie s vnekem, pokleknutím nevsty
u stolu na polštá se opakuje Za pláe a ei
pitaovy louí se s rodii a „rodzinou", jež sedí

kol stolu, tak srdcelomným pláem, až ji „sta-

rosta okikne

:

Napomenutí jeho je povelem k odchodu na

„písahu “ (oddavky) do kostela. Svatebané
s ženichem, nevstou, všemi družicemi, „Svat-

kami" i ostatními se zdvihnou a ozdobeni „pol-

kami" (dlouhými, tkanými runíky), uvázanými
kol pasu, jež nevsta jim rozdala — odejdou
na oddavky. Cikánští muzikanti hlun vyhrávají

a celá ves je vzhru.
Po oddavkách schystána je v dom nevstin

bohatá hostina. Masa, zejména drbeže, peivá,

kávy a vína je hojnost, ponvadž osadníci slo-

venské ásti kol Užhorodu jsou pomrn zá-

možní a zpenží dobe vše, co do msta na
trh pinesou.
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eí a svatebních prpovídek pi hostin u

nevsty je mnoho. V r. 1903 vyšla o nich v Už-
horod zvláštní knížeka, v níž maarským pra-

vopisem napsána je ada svatebních prpovídek
slovenský, místním náeím. Uvedu aspo n-
které z nich, aby si tená pedstavil strašlivou

zaostalost a ubohost škol tehdejších proti ško-

lám dnešním, v nichž lid slovenské ásti Pod-
karpatské Rusi vyuuje se istou, libozvunou
slovenštinou spisovnou.

KNYIZSOCSKA PRE DRUZSBÓ
KTERE RÁDO MÁJU

ZSÁRTOVO BESEDI,
A LYUBJA NA SZVÁDZBACH

J

TOJESZT NA VESELYU DÁCZO
I UZSITECSNE PREDLOZSICZ.

- SZPISZAL : PÁVLÓSZKI UCSITELY. -

zatím cziszkánye (Petiskování)
OOOOOOOOOOOO ZAKÁZÁNO JE. OOOC OOOOOOOO

U UNHVÁRU R. 1903.

Peklad zní
:
„Knížeka pro družby, kteí rádi

mají žertovné besedy a l'ubí na svatbách — to

jest na veselí — dao (nco) užiteného ped-
ložití."

Uvnit je „spisáno", jak „hutorí" (mluví) pita
k otci mladé nevsty. Jakou eí „vypituje" ne-

vstu, dává pozdravení „mladému", „starostovi",

mládeži atd. Veršem dže*) kostrbatým je op-
váno, jaká jídla budou, jakou polévku, maso
(maso), kapustu (zelí) a kašu pinesou. Jak dobré
budou svatební „baníky", koláe na zpsob bá-
bovek upeené. Uvedeny jsou i pípitky druž-

bovy, když pipíjí vínem hostm, i „hutorí"

k hudákm" a zvláštní eí jim sbírá „fílyare"

(filéry-peníze, halíe) za vyhrávání.

Jedno z pozdravení zní

:

POZDRÁVKÁNYE NA MLÁDOHO.
HEV SZLUCHÁJ MLÁDÍ!

Gdis nás sztárí Otecz Ádám u ráj medzsi
krácskoma na zselyenim trávnyiku ták scmácsnye
szpál, zse ázs chárcsel. Tehdí Pán Boh vinyál

*) velmi

mu jedno rebro a sztvoril z toho rebra zsenu
Evu. To kázsdi zná. A chto escse nyeznál, tá

teráz csul. Z tej pricsini, pocslyive szvádebne, já

to zsádám, zsebi nás mládi, kteremu na ve-

selye teráz me se zeslyi, zsebi ták nye obsztál

ják Ádám. Tojeszt, zsebi se nyigda nye zadri-

mál, polya szvojej mládej zseni, bo teráz us i

nyepráczelye se nachádzáju, ta ked tvárdo zá-

spí, nye joho rebro, alye joho mládu zsenu
mozce chopicz nyepráczely.

Zsivíó

!

Peklad

:

Když náš otec Adam v ráji mezi kráskami
na zeleným trávníku tak sman (chutn) spal,

až chrel Tehdy Pán Bh vyal mu jedno žebro
a stvoil z toho žebra ženu Evu. To každý zná.

A kdo ješt neznal teraz ul (nyní slyšel). Z té

píiny, poctiví svatebané, já žádám, že by náš
„mladý", kterému na veselí teraz (nyní) jsme
pišli, tak neostal jako Adam. To jest, že by se

nikdá nezadímal vedle své mladé ženy, bo už
teraz i nepátelé se nacházejí. — Tak, ke tvrdé

zaspí, ne jeho žebro, ale jeho mladou ženu mže
chopit nepítel. —
Mnoho smíchu o svatb vyvolá vždy žertovné

pedpovídání družbovo, jaká jídla budou. te se :

„Poctivé svatebn hosti prebáen pitám
(pkn prosím), že pomáli chodím, na krídlóv

nlítám Za to já šicko znám, co se tu dnes stane.

Na co se schádzajú parobci i lanye (leany =
ma. dve). Na velikým rožni pee se už žába,

ozda bude z nj jest (jíst) i valalská*) bába. Budze
tu polívka, co vecej dvojaká, zavoláme na u i

ruskoho áka (kostel, zpváka). Komárovo nožky,

z murvánky reberka, pre takých, co laní, bars

dobré jedeíko. Starý epec, strimfly (punochy),
suchá rozmarija, kvašené okurky, hrubá bagaria.

Velo, velo (mnoho) jídla konca jím nbude. Za
to už sidajce (sedajte) hej ku stolu lidé." —

Pinese-li družba polévku na velké míse, pro-

povídá. Prpovídka ma. pravopisem „spisaná",

te se —

:

„Prins sem polívku, fajnu, S rezankami (nudlemi)

na dlouho ezané, ostrými nosami.
Tlo (tolik) kurkov (slepic) u nj, že polívka hustá

Preto na široko otvírajce ústa.

Pláu už kohúti, za tlo (tolik) krkami
z velikoho žalu trepú i s kidlami.
Ale mi kohútov teraz nešanujem
ceplú (teplu) polívoku, po kus vychlipujem.“

Po hodech v nevstin dom odejde se s mu-
zikanty do hospody, kde se dlouho taní. Cere-
monie svatební zakoní se epením nevsty, které

provedou ob „svátky". Vneek jí za rzných
ceremonií sejmou s hlavy, rozpuštné vlasy stoí
v uzel, v n zatknou onu vidlicovitou podložku
a zaváží kol hlavy na míst epce novou er-
venou „chusteku", ozdobenou krajkami.

*) vesnická.
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Dívky-družice doprovázejí obad písnmi:

„Na našem zahumen
leží želený^ háj

jak tebe Zuža
tvého vínka nežal.

Popati len Zužo
na msternu hradu (trám ve strop)
niemaš ty otcka
niemaš ani hredu.“

Mamko, moja mamko,
o ste narobili,

kvitla vam jak ruža
a vy ma oddali.

Kvitla vam jak ruža
jak to ržový kvet
a vy mn mamoko,
tatoj oddali het (pry).

Další píse:

„Može dzievka plakat

kedy še vydává —
[: sama ona nžná
komu ruku dává. :]

I ptáka laskajú

kedy ho lapajú

a dzievoku smelat
kedy jú pitajú.

Tehdy šebe tehdy
dzieve rozkošuje,

kedy dol pliecmi

vlásky rozešuje.

Jak ona jich bude
hoe podešuvat
tehdy ona budze
prehrozne banovat."

Jiný „hlas"

:

„I na prosto bareša,

ervenovka slivka

už ci se oddala (vdala)

ty Dry frajerka (Jiího milenka).

Po odbytém epení odejde mladá žena opt
tanit a záhy zabudne (zapomene) žal nad ztra-

ceným vnekem. Vdává se záhy — 17— 181etá

dvata jsou zde již vdávána. Starší „dzievka"
považuje se již za starou.

Muzikanty o svatbách bývají vždy cikáni,

Není-li ve vsi krmy (hostinec), taní se ve sto-

dole na mlát. Cikáni hudlají k tomu písniky
po stran v pern. Nic jim nevadí, že je v sto-

dole pítmí a v pern skorém tma. Znají své
modulaní písniky z pamti a not vlastn ne-

potebují. Hráti uí se od malika sluchem. Not
u nich nikdo neuvidí. I vtší cikánské kapely
ve mstech hrávají bez not s prvodem cymbálu.
Cikán v Podkarpatské Rusi je mnoho. Každá

z vesnic na jihu (v úrodnjší ásti zem) má
jich hlouek. Usazeni bývají zpravidla za vsí,

ve skupin domk pi rybníku — jak obec
v obci.

Cikán, dle našeho pojmu, toulavých je zde
pomrn málo. Vtšinou živí se prací neb e-

meslem, hlavn kovástvím a mdikovectvím.
I na stavbách pracují jak pomahai. Nejvíce jest

jich hudebník — houslist, neb cymbalist.
Leckterý z nich vyzraje na primaše-muzikanta,

poloviního umlce, který bývá zpravidla i diri-

gentem cikánské hudby. Za Užhorodem, kde je

vtší cikánská vesnice, vidla jsem vybhnouti
z chatre tyletého cikánského hocha, který již

uml hrát na housle. Byl nahý— stoupl si, jak byl,

na slunéko a hrál — Hašlerv „Bílý kvíteek".

V Bežovcích, velké ddin blízko Užhorodu,
sdlila mi sedliaka Hanuška, že : — „ke žena
leží v kt, donáša jí krstná ma, krstný otec i

rodie hojné podarovanie".

Hlavn polévku ze slepice (kury), maso a víno.

Vše donáší se jí 8 dní za sebou — denn nco
jiného, v emž je již ustálený zvyk a pravidlo.

Prvý den dostane nedlka 4 „baníky" — ko-
láe, upeené z dobrého pšeniného tsta, asi

na ti prsty vysoké a veliké jak lopata k sázení

chleba do pece. Vrch baníku je pomazán „lekva-

rom“ (povidly) neb „syrom" (tvarohem). Baníky
nese žena zatoeny v bohat protkávanou plachtu,

nejparádnjší, zavšenou na „plecach" (na zá-

dech).

Krom baník dostane mladá matka prvý den
i „kurí polévku s rezankamí" (slepií polévka
s nudlemi). Polévka dává se do vysokého ba-
atého hrnce „silka

‘ zvaného, vykrášleného
pkným malovaným ornamentem.

„Silka" piklopí se dvma hlubokými talíi,

mezi nimiž leží uvaená „krka".

„Silka", v níž jsou nejmén 2—3 litry polévky,

se vloží do zvláštní sít, zajímav ušité z bílých

tkanic, jimž íkají „kantar" — a tak se nese,

což je velmi praktické. Siloka pehodí se pak
krásn vytkávanou chlebovakou a žena s baníky
v placht na zádech, ve svátením kroji jde na
obadnou návštvu k šestínedlce.

„Kantary" z tkanic, což je zajímavo, robí jen

cikánky.

Druhý den napekou ženy „zakráené kolá-

íky" s „lekvarom, bo hroznom, bo fikom" pl-

nné. Uvaí rýžovou kaši, dají do silky s kan-
tarem a nesou.

Tetí den dostane žena „medovník," upeený
z mouky, medu, koení atd. na zpsob perníku.

Medovník upee se bu ve form placky na
plechu neb vypichuje tvoítky rzných tvar.
K medovniku nesou se v „silce" 2— 3 litry

káyy.

tvrtý den obdrží žena opt „baníky" — po-

nvadž nastal den, v nmž je práv zvykem je

dávati. Silka" naplní se hovzí polévkou s krou-

pami, jíž zde íkají „geršle".

Pátý den nesou ženy velké koláe a víno.

V menší siloce aj.
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Šestý den — peené „pirohy" s lekvarom a
sýrom. Do siloky dá se polévka z krky a uva-
ená krka vloží mezi talíe.

Sedmý den — peené „rožky" — k nim „e-
rešn" (tešn), „hrozno vína" neb ovoce, které
práv uzrálo. Do silky nalije se káva.

Osmý den jsou opt „baníky", které se tímto

po tetí opakují. K nim nese se aj neb hovzí
polévka.

„Ke nedlka je mladá žena a dcko sa jej

narodzí po nedlí" — „krstí" se až nedli píští,

ponvadž v den ktu poádá se hostina a k tomu
se nedle nejlépe hodí.

Dcko ke ktu nese „krstný otec" i

„krstna ma". Nikdy nejsou však to man-
želé. Vždy jsou si cizí a spolen jen

zastupují estný úad. asto — je-li ro-

dina, v níž se dcko narodí, bohatá —
požádá si teba tyi kmotry „na raz"
(najednou), aby dcko nesli ke ktu.

Zajímavo je, že kmoti dcko v den
ktu nepodarují. Nedávají mu nieho „do
vínku". Až po dvou msících obdrží od
krstného otca i krstnej matei — a dve
i chlapec pkný „epok", bu „zi-

mušní" i „letšní",

Dospje-li dcko dvou let, je obdaro-
váno znovu Od krstnej mamy obdrží
„košulku a viganík" (dtské šateky,
ušité v celku). Dvátko i malý „fartošek"

(zástrka) a „chusteku" na hlavu.

Krstný otec koupí rovnž „viganík" a

malé „topánky" (botiky). „Chlapekovi"
koupí i „kalapík" (klobouek) na hlavu.

Je s podivem, jak mnoho maarism
uchytilo se v slovenské ei zdejšího lidu.

íkají klobouku po maarsku „kalap" —
vesnici „valal" — mstu „vároš" atd.

„Jdu z valala do vároša" (jdu z ddiny
do msta), slyšeti je asto.

Zacházela jsem asto v slovenské ddiny kol

Užhoroda a zajímala se živ zejména o pvodní
jich terminologii vcí a pedmt. Stalo se mn
asto, že sedliaky, které jsem navštívila, nedo-
vedly rozeznávati již dobe, která slova a po-

jmenování vcí jsou jich vlastní a která z ma-
arštiny pevzatá.

Pišla jsem na p. do známého statku a vidím,

že vraty vjíždí do dvora vz, plný votavy. Ukáži
na a ptám se: „Jako že voláte to to!“.

„Jako se to volá po slovenský" — ekla mi
žena a vzala hrst otavy do ruky — „vru ne-

vieme, ale po maarsku se to volá séno!“.
Vida, pomyslila jsem si, slovenism v maar-

ské ei se ozval.

Na stole uvnit v jizb ocitlo se mezi tím

peivo, „krívále", všeobecn oblíbené a peené
zakroucené na zpsob našich velkononích ji-

dáš, a s ním malé skládané koláky.
„Krivále" jsem již dobe znala a ráda jídala

i zvláš upravené — rozezané na kousky, spa-
ené vaící vodou, posypané bryndzou a polité

rozpálenou slaninou se škvarkami.
„A — jak íkáte tomuto tstu" — ukáži na

druhou misku.

„Jako se te volá po slovensku, vru nevie-
me“ znla stejná odpov — „ale po maarsku
se to klíe (nazývá) kalá.
S chutí jsem se zasmála a dovdla se ješt

mnoho dalších zajímavostí. Že — obd jmenuje
se po maarsku „ebed" (psáno foneticky), ve-
ee „važora", vidlika „vidla", talí „tanier"
(jako slovenský), andl „anal", sukn „soka",
kabát „kabát", roucho „ruha" atd.

Za ei prohlíželi jsme bohatství tkanin ulože-

ných ve truhlách neb truhlovitých lavicích.

Tkanin jest v každém stavení slovenských ddin
kol Užhoroda hojn. Všude na postelích uzíme
konopné plachty, utráky i „polky", na koncích
ervenou bavlnou vytkávané.
Vzory tkanin jsou rzné šíe, ornament, hlavn

geometrických, v komposici velmi interesantní,

v nápadu bohaté. Vzory zvláštních pojmenování
nemají. Ženy je všeobecn nazývají „koky".
Tyto „kockové" vzory mají vždy stedem široký

pruh ornamentu, s obou stran pak ornamentální
lemvku užší.

Na chlebovakách bývají vytkány nad i pod
„kokami" jednotliv ornamenty geometrické, t. zv.

„rže". Nejkrásnjší „koka", již jsem vidla, byla
lemována vytkávanými kohoutky, což mi výji-

men ženy poznaily jako vzor na „ko-
hútíky".

Ženy protkávají plátno erveným „pamutem"

PAROBCI A DCIERKY Z JENKOVCD
PI UŽHOROD.

(V pozadí se taní v otevené stodole.)
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(bavlnou) na ten zpsob, že vzor starší položí

si ped sebe a dle nho vytkávají neb tkají

úpln zpamti.
Leckde ve staveních uzela jsem chlebovaky

i plachty na stole vyšívané. Vzory však na nich

tištny byly — dle vlastních výpovdí žen v Už-
horod, kde jim je ve „sklep" (krám) obchod-
ník natiskl devnými tiskátky. Vzory znamenají
bezduché jarmarení ržiky neb pomnnky atd.,

uprosted chlebovaky i plachty všelijak stoené
do vneku.
V zim se v statcích všude pede — po

starodávnu — na veten a kdli. Kdl se

zabodne v jakýsi devný podstavec, na nmž
žena i dve za pádla sedí. Z konopných nití

a bavlny tká se pak na domácích stavech
plátno tení neb silnjší dle toho, jak ho žena
upotebí.
Konopné nit mají gazdiny z vlastního konopí,

vypstovaného na polích. Je ho všude hojn.
Na podzim ped každým stavením slyšeti je

veselé klapání „lámanek", na nichž oklepávají a

lámou tvrdé šupiny stvolu konopí, aby z nho do-
staly vnitní konopné vlákno.

Len pstuje se v Podkarpatské Rusi výše na
horách, kde je více vody a možnosti upravíti

moidla na lukách.

V podzimu je zajímavé podívání na statky,

kol jichž stech, penívajících nad zápraží, visí

svazky žluoukých kukuiných klas. Ploty

stavení ovšeny jsou jich zelenými chrásty, které

se suší dobytku.
Kdo má vinohrad, sbírá i hrozno. V ten as

Užhorod je pímo zaplaven hrozny vinné révy.

Vinice kol msta hemží se pracovníky a vše žije

ve znamení vinobraní.

Kukuice a pšenice pstuje se kol Užhoroda
hojn, proto zde pee se hlavn pšeniný chléb.

Dobytka hovzího je mnoho. Pstování a prodej

jeho pináší hospodám mnoho užitku. Jako
všude na jihu zem, pstuje se zde hlavn do-
bytek štpní, šedý, zejména voli, dobí vytrvalí

tahouni, s rohy široce rozloženými.

Zvláš na mne psobilo vysthovalectví lidu

zdejšího kraje do Ameriky. Poznala jsem bez-
potu pípad, že muži, hospodái ze statk, byli

6—8— 10 rok nepetržit v Americe, kde pra-

covali výdlen. Zena asto s 3—4 dtmi z-
stala doma, hospodaila, jak mohla, a ekala na
mužovy peníze z Ameriky, Vtšinou docházely
žen peníze správn. V dob vysokého kursu do-
lar stalo se, že jedna z gazdin „tri raz" po
sob dostala od muže z Ameriky po 30.000 K.
Vystavla za n novou kolnu, spravila stechu
stavení, koupila pár koní a zbytek uložila. Nej-

vtší starost mla, aby muž ješt v Americe
zstal, a ho s dtmi 10 rok již nevidla.

„Amerikáni" — jak íkají mužm, kteí se na-
vrátili, pinášejí v tyto ddiny pomrný pokrok i

peníze. Vracejí se gramotní, svta i práce znalí,

a co více — slovenský uvdomlí, a stávají se

asto hybnou silou mezi svými krajany.

Negramotnost v této ásti zem není tak úplná
jak nahoe, na horách. Lid pec jen navštvoval
školy — a maarské, zizované v obcích rz-
nými „církvemi", k nimž osadníci vesnice roz-

díln patí.

V tchto obcích, jako všude na jihozápad
Podkarpatské Rusi, kde usazeno je obyvatelstvo
slovanské, stetne se ve velkých obcích zpra-
vidla trojí náboženské vyznání. Katolické, ecko-
katolické a lutheránské.

Každá z tchto „církví" má ve vsi kostel a

pi nm vlastní školu, vydržovanou církví.

Ve strachu, aby snad neztratila nkterého
z píslušník, nutila každá z „církví" své vící,
aby dti jich piln navštvovaly vlastní školu

církevní, v níž se na dti psobilo hlavn sm-
rem náboženským. Snad proto i zde zstala
znaná zaostalost lidu, který — z ásti mocen
tení a psaní — vyuován byl ve školách cír-

kevních jen maarský. Vlastní e, v úpadku jsoucí,

nauil se v tchto školách psáti jen „maarskými
bukvami" — t. j. latinkou ale maarským pra-

vopisem — ehož pravé monstrum vidíme v oné
knízoce pre družbo, vydanou dokonce „sloven-

ským" (maarským) uitelem.
Pátrala jsem v tchto krajích po starých po-

vstech, pohádkách a prpovídkách. Bud mi
ženy nerozumly, nebo povídaly — „dakedy že

dao takého zd bulo uty (slyšeti), ale teraz

že už ludze všitko zabudli".

Pouze v okolí Kameníce v blízkosti hradu ne-

vického, jehož zícenina na vysokém zalesnném
kopci krásn dekoruje krajinu nad ekou Užem
zaslechla jsem matnou povst o „Pohandiv“,
zlé zámecké paní, jež byla divá a mla podobu
pl kon a pl ženštiny. Povst o ní zaznamenal
již Holovacký ve svých „Cestách po haliské a

uherské Rusi".

Dle podání lidu žila Pohandiva za dávných
as na hrad nad ekou a ve své ukrutnosti a

bojechtivosti byla postrachem celého okolí. Cho-
vala se nejen krt k poddaným, ale pepadala
s žoldnéi i okolní zámky a msta. Všude ple-

nila, loupila a pálila. Konen vzbouil se proti

ní lid, msta i okolní zámky, pitáhli k hradu a

jali se jej spolen se všech stran obléhati. Po-
handiva — která zejména mladé dívky utraco-

vala a v krvi jich dle podání lidu se koupala —
vidouc nezbytí a strašlivou odplatu, která ji eká,
sama se vrhla s cimbuí hradu dol a v proudu
eky s roztíštným tlem zahynula.

Za hradem nevickým pestává již slovenská

ást Podkarpatské Rusi. Ddiny mají již „cerkve"

(kostely) a vyznání jen ecko-katolické, t. j. „ruské"

jak lid íká a sám sebe také za karpatské Rusy
poítá.e se mní, kroj lidu s ní též. Dolišnjací

Podkarpatské Rusi zaínají.
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VIL

PODKARPATŠTÍ RUSOVÉ.

V Podkarpatské Rusi v stední ásti župy už-

horodské tsn za posledními ddinami nad Už-

horodem zaíná oblast Podkarpatských Rus i
Rusín, kmenov rozdlených.

Od Pereína na východ v nižším pásmu ped-
ho usazeni jsou Dolišnjaci. Nad nimi, poínaje
stanicí Maloe Bereznoe, žijí podkarpatští Ver-

chovinci. Za nimi od prsmyku vereckého až

po eku Tereblju v Karpatech žijí Bojkové, již

sebe rovnž nazývají Verchovinci. Dále na vý-

s nimiž kdysi nynjší území Podkarpatské Rusi
tvoilo t. zv, „ervenou Rus“, založenou ruským
vládcem Vladimírem (r. 980— 1015).

Lid Podkarpatské Rusi, jak jsem již sdlila,

mluví podnáeími, jež jsou odnoží maloruského
náeí horského i karpatského, rozdleného na
podnáei krajové i pomíšené a odlišné náeí
slovensko-maloruské.
Podnáeím horáckým mluví Huculové s e-

váky a Bójky.

Podnáeím krajovým i pomíšeným s pímsí
polských a slovenských slov mluví Verchovinci
(Lemci).

KARPATORUSKÁ CHYŠA NA „VERCHOVIN 1

chod v nejvyšší ásti Karpat Marmarošských
usazeni jsou Huculové s odnoží Cevák. Na zá-

pad dále „Blachi" s Dolišnjaky a Krajáky.
Kmenové rozhraniení tchto jednotlivých Kar-

patorus je dosti nesnadno urití. Lid sám ve
své zaostalosti ztžka podá nám uritjších zpráv.

Záznamy knižní, zejména ony z dob rakousko-
maarské éry, znan si odporují. Otážeme-li se

lidu na kmenovou píslušnost a její hranice, od-
poví nám prost: „My Rusové". Tážeme-li se

se jednotlivce, ekne: „Já Rusín, Rus neb do-

konce „Rusnjak", což vzniklo v dob pozdjší
a znamená jakousi píhanu zdejšího lidu.

Nejblížší sousedé Karpatorus — Slováci na-

zývají je Rusové, Rumuni íkají jim Ruš, Maai
Oros(š). Halití a bukovinští Rusové zovou je

Rusíny a Nmci Rutheny.e karpatoruského lidu je zcela shodná s eí
ruského národa z východní Halie a Bukoviny,

Ostatní hovoí odlišným náeím slovensko-

maloruským.
Ze všeho vidno, jak tžko bude vytvoiti lidu

Podkarpatské Rusi vlastní jazyk spisovný, zalo-

žený na místních podeích, když nedá se mu
spisovný jazyk všeruský, bohatý vlastní litera-

turou svtového jména.
Jak jsou Karpatorusové rozdílní eí, tak jsou

rozdílní povahou, nadáním, krojem i celkovým
uspoádáním života. Nejlépe žijí si pirozen ti,

kteí jsou usazeni na jihu zem, v nejúrodnjší
její ásti. Jsou však maarisací nejvíce doteni.
Slušn žijí si i Doliané, usazení v pedhoí v ši-

rokých úrodných údolích karpatských ek. Po-
mrn nejchudobnji žijí horalé — Verchovinci,

jichž kmenová oblast leží vesms ve vysokých
Karpatech. Verchovinci karpatoruští jsou odnoží
haliských Lemk, kteí z Halie zasahují až

v severní Slovensko a Podkarpatskou Rus.
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Kraj Verchovínci obývaný je arokrásný. Je
ástí Vysokých Karpat, zvaných též Velikými
Bezkydami, v nichž nejvyšším bodem je Polonina
Runa, 1462 m vysoká.

Lesy tchto hor pecházejí leckde již v pra-

lesy. V lesích divá erná zv, množství lišek,

ba i vlk s medvdenu nejsou vzácností. Hluboká
údolí lesní horská protéká eka Ljuta a Už.

Lid ostatní zem nazývá kraj Verchovínci obý-
vaný prost Verchovinou zem, jíž rozumí veš-

kero obydlené pásmo Vysokých Karpat.
Zajímavo je, že nejstarší karpatoruské selo*)

Uli, leží dnes již na území Slovenska v žup
zemplínské. Zmiuje se o nm i Holovacký ve
svém cestopise, aniž by tušil cos o dohadu jeho

pvodnosti v ée slovanského osídlení zem pod
Karpaty.

Píše, že docházeje k Ulii, první vesnici v žup
zemenské, spatil cos pradivného — dva sloupy
oznaené tabulkami. Na jednom ze sloup na
tabulce namalována byla dýmka s nápisem „nem
szabad pipazni“ (neslobodno fajit). Na sloup
druhém, na erné tabulce zobrazen byl muž
v kroji zdejšího lidu s hebenem ve vlasech,**)

visící na šibenici. Pod ním byl nápis „Statarium"
(stanné právo). Holovacký zvdl, že podobné
obrázky nalézají se na sloupech ve všech ves-

nících župy zemenské, saryšské i aba-ujské (aba-

užhorodské). Postaveny prý jsou na výstrahu
z dob cholery, kdy sedláci, k smrti uštvaní, vzbou-
ili se proti pánm a hromadn táhli po vsích

s panskými sídly, jež plenili a zapalovali, vraž-

díce vše, co nebylo selské. Rozhnvaný lid prý
tehdy neznal hranic pomsty.

Povstání selské bylo ovšem potlaeno a kde
kdo ze vzbouenc povšen. Visel prý každý,

kdo kráel se sekerou i kosou v ruce. Mrtvoly
obšenc klátily se léta seschlé na stromech neb
šibenicích lidem na výstrahu. Zbylí obyvatelé

ddin, kteí nejvíce se proti pánm prohešili,

zahnáni byli ped smrtí ješt do žalá, v nichž

katanováni, do horkých komor bez jídla a pití

sázeni a všelijak ukrutn mueni.,. Tak zkro-

ceno povstání selské v zemi, k níž ani díve ni-

kdy nedolétlo ulehení nebo spravedlivé poroz-
umní pro lidská práva.

* *

*

Karpatoruská sela*) na Vrchovin zem leží

bu v tsných údolích horských blíže potok a

ek, neb roztroušena po úboí vrch pi horských
bystinách — asto bez každé lepší komunikace.

Stavení ddin jsou vesms devná — roubená
došky neb šindelem krytá. Rozestavena jsou bu
v hloucích kol ,,put“ (cesty, silnice), neb jed-

notliv stojící a shluklá pouze kol ,,cerkve“.***)

*) ddina.
**) r. 1843, kdy, což je zajímavo, pi kroji heben ve vla-

sech nosili i sedláci z okolí Plzn v Cechách.
***

)

kostela.

Rozlehlost horských ddin je tím asto velmi
znaná, zejména skládají-li se z nkolika ástí.

Chyže karpatoruské na Verchovin jsou vesms
prací gazdú (hospodá), z nichž každý zná „zro-

bity“ vše, eho pro dm i hospodáství potebuje,
a bez sekyry v ruce se ani nepohne. Pouze
gazda zámožnjší, staví-li vtší „chyžu"*), volá si

na pomoc domácího majstera, který mu kol cha-
lupy zrobí i pavláku, nesenou na ezaných sloup-

cích.

Chce-li si gazda-Verchovinec vystavti chalupu,
zajde nejdíve do lesa, kde si vyhlédne patiné
kmeny, jež sekerou porazí a odveze na místo
urené k stavb. Z kmen sloupne kru a pi-
tesá je sekyrou na trámy. Do zem zapustí do
ty roh tyi „úhle“ (ploché kameny), na nichž

spoinou tyi první nosné trámy, zvané „spod“.
Na spod chyže kladou se další trámy „brusy“,

ped konci v rohu pitesané a v sebe pevn
zapuštné, emuž íkají „zámky“.
Z brus vyženou se do výše ,.stiny“ (stny),

v nichž nechá se otvor pro dvee a pilou vy-

ežou menší otvory pro okna. „ Vikna“ se rámují
devnými „stoupky“ a dvee velkými „stoupy"
ze silných klad.

Vikna chyží se neotvírají. Jsou zašupovací,

složena ze 6 tabulek skla, a pohybují se ve dvou
devných lištách, pibitých nad i pod okny
uvnit svtnice.

Pi stavb chaty tesají se trámy „sokyrou" (te-

saskou) a hoblují „hyblíkem". ,,Klince“ (hebíky)
— v trámech devné — pitloukají se „kyjanou"
(kladivem).

Jakmile jsou stny chyže zrobeny, klade se

na n „povala“ a „verch".

Povala znaí strop, nesený na píných trámech
„folukách-gerendách", z nichž stední trám nej-

silnjší zove se „mešter-gerenda“ a okrášlen

bývá ezbou.
Stechy chalup jsou nesmírn vysoké, skorém

jehlancovité, nahoe pitížené devnými klancí,

aby lépe vzdorovaly snhu, který zde kraj asto
na metr vysoko pokrývá, a vtru, který stny
chyží obkládá závjemi.

Konstrukce špiaté stechy skládá se z vyso-

kých kulatých „roh" — trám, jehlancovité

sehnaných do výše a spojených pín klade-

nými „ laty“

.

Stechu kryjí došky, zvané „kytici", velmi

dlouhé a silné, zatoené nahoe v zajímavý uzel.

Bohatší pokládají stechu šindelem.

Ped pokrýváním chyže položí si gazda „kytici

“

adou na zem na trávník a kropí vodou z „vedra"
(devné konve), v níž má slamnný vích. Radou
skropené došky sváže si pak v menší snop, hodí

jej na rameno a nese na pdu chalupy. Nahoe
snop rozváže a jednotlivé „kytice" podává de-
vnými vidlemi pokrývai stechy, zrunému do-

*) „Chyža“ íkají na Verchovin chalup i obytné svt-
nici v ní.
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škái, který jimi pokrývá stechu. Klade došky
v ádce podle sebe a pivazuje na „laty“ dlou-

hými povísly. Práci pone nejdoleji u první

laty a postupuje výš a výše, tak že jsou došky

však je prelí chalupy bez oken a na stn
boní v ad s dvemi jsou okna ti.

Dvée z vní vedou do „pritvora“, malé po-
dlouhlé síky, v níž na devných stnách visí

P 0'KlRJtV’Á N í KARPATORUSKÉ CHÝŠE DOŠKEM.
Po stran hlavice „kytici" — došku a devné vidle.

vrstvovit kladeny. Vrch stechy zatíží skíže-

nými devnými klanci, zvanými „kyzlina
1

. Po-

dávky, kterými gazda podává vzhru došky, jsou

devné, primitivn zrobené z vhodn vyrostlých

vtví na pni mladého stromku.

Z chalup vrchovinských hledí zpravidla každá
dvma okny na „pu* a dvma na zápraží. asto

gazdovy pily, „reazy, porvazy** atd. Gazdina
(hospodyn) staví sem devné koryto na zad-
lávání tsta, vydlabané z pn stromu, a vtší
koryto na „šmati rajba*. V zim, „ke sa priade",

(pede), stojí tu i „trojarí
* s „vijalkami" a beka

s naloženou ,,kapustou“ (zelím).

Ve strop pritvoru pi stran, kde je nad
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svtnicí pda „dymnyk“, je otvor, k nmuž je

vždy pistaven žebík, „lazivo“ zvaný. Otvorem
ve strop pritvoru stoupá na pdu dým z pece,

který se táhne sem podlouhlým okénkem nad
dvemi do svtnice.

Svtnici íkají na Verchovin rovnž „chyža“
a vstupuje se do ní dvemi z pitvoru

V chyži stojí po pravé stran u dveí pec, jež

vypluje tetinu jizby. Je zrobena gazdou z utlu-

ené hlíny a základ její iní tverec o str. 165 cm2
.

Kol pece táhnou se široké „lavy“ (lavice), „prí-

piok“ nazvané. V nich v rohu vsazen je plochý

proti nakažlivým nemocem a teplo pece prodlu-
žuje život.

K utloukání a pchování hlíny pi stavb pece
užívá se devné palice, „doba“ . Lou k svícení

i devo „kole“ se na „koubici“ (špalku), posta-
veném vedle pece v chyži.

V chyži za pecí a podél stny postavena je

široká „postil

“

(lože) na vysokých nohách, pod
niž hospodái dávají v zim malá vylíhlá jehát-
ka, aby venku nezmrzla, a zahradí je devnou
„drabenkou

‘

(žebinou). Místu pod postelí íkají

pak „zárok“.

V N I T E K V E R C H 0 V I N S K É CHYŽE
s pecí a postelí, nad níž visí „koléska" s nejmladším dckem. Pod postelí, ohraženo „dra-

tenkou", je malé jehátko. V rohu obrázku ukázka okrasné ezby na „meštergerend".

kámen „svity“, na njž v zim po starodávnu
kladou hoící lou.
Pec v chat vaí, svítí a heje zárove. Otvor

v ní „elusty“ není zahrazen, gazdina v nj staví

vysoké, džbánkovité hrnce s úzkými dny, které

plamen ze zadu ošlehuje a vaí v nich chudou,
horskou stravu.

Chyže karpatoruské nemají komín. Dým z pece
valí se do svtnice a z ní podlouhlým otvorem
nad dvemi odchází do pritvoru, odkud stoupne
v dymnyk (pdu) a došky ve steše dere se

ven. Chalupám tmto bez komín íkají Vercho-
vinci „dýmanky“ a pece v nich „dže l’úbí“,*)

že pkn hejí a dtem je v nich teplo.

Gazdiny pi zatápní v peci sedají s dtmi
na zem, aby je nedusil kou. V jizb je stále

nevlídno a stále mírn zakoueno.

Šat domácích lidí páchne kouem a oi jich jsou

zaervenalé. Ví však, že dým chrání jich tla

*J mají velmi rádi.

Tsn nad postelí visí se stropu devná „ko-
léska“, v níž se „kolés (kolébá) nejmladší
dcko.
Kolébka je vyplnna slámou a pikryta plach-

tou. Postel rovnž tak. Slouží k vyspání jedin
hospodái s hospodyní. Dti spí bu na lávách
kol svtnice neb se starými na peci.

Pein Verchovincí nemají. Za pokrývku jim

slouží houn a „zaholovok“ (polštá) pod hlavu.

Na zdi u dveí proti peci pibita je „polic“

,

jakási almárka bez dveí, hrub sbitá z prken.

V ni skládá hospodyn peste malované hlinné
nádobí, devnou „solanku" (slánku), asto z jed-

noho kusu vydlabanou a vruboezem okrášlenou,

a devné kulaté „misy“ z lipového deva, z nichž

se všeobecn jí.

Jsou prací gazdovou, který ze špalku kmene
piseká je sekerou a vydlabe krouhákem.
V polici je i „skopi, devná dížka k dojení

mléka, „geletky“ — devné úzké a vysoké ná-

doby k uschování mléka. V „ložiníku" visí
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Jožky
‘

(lžíce) k jídlu, které gazda rovnž vy-

robí. Vedle dveí je do trámu vklínna devná
„kljuka“, hák ze seíznuté vtve stromu, na njž
vší gazda „klebanku“, svj krojový klobouk.

Pod policí stává „konva i „vedra" na vodu,

„košar“ na brambory. V rohu za policí vrbové

chvost „metla“ k zametení svtnice a „lopata

chlieb do pece sázety .

Stny chyže od police k postelí lemují široké

„lávy" (lavice), vklínné mezi trámy stn. U nich

dubové laviky na rozjetých nohách, jaké (menší)

nosí se u nás do stáje k dojení. Podlahy chyže
ani pritvor nemají

;
„zemlja“ v nich je z udupané

hlíny.

Za pitvorem je ve stavení temná komora, do
níž vedou dvée z venku neb z pritvora. V ko-

moe na žerdích visí krojový šat, hun, širáky,

koské postroje atd. Zámožnjší hospodái mají

zde i „susik"

,

tžkou "devnou truhlu, do níž

dávají „žerno" (obilí).

VNITEK KARPATORUSKÉ CHYŽE NA VERCHOVIN.
V rohu „poli" s nádobím, u stny stl, zdob. vruboezem. [Pdorys svtnice i chalupy.]

proti dveím stojí hluboký stl, zrobený jak

truhla. Hospodyn v nm schovávají „ovsaný
chlieb osiepok" a v zim i mléko.
Stl je tžký, dubový a má vrchní desku, jež

se odsunuje. Na boních stnách zdoben je mírn
vruboezem, zpravidla hvzdicemi a „chestem"
(ruským kížem), což je všude obvyklé.

Rezbovanýmí hvzdicemi a kíži je v chyží

zdoben i hlavní nosný trám „mster-gerenda" na
strop. V prelí svtnice pibit je na stn malý
devný kížek, aby znáti bylo, že „zds býva-
jut chrestiany" (bydlejí kesané). Jiné výzdoby
stny chyží nemají. „Kedysi" bývaly prý u vt-
ších gazd na zdi devné obrazy, pkn dla-

bané v dubových deskách, jež byly zajímavou
prací lidových „majster". Dnes jich neuzíme.

Židlí v karpatoruské chyži na Verchovin rov-

nž nenajdeme. Pouze malé, zcela jednoduché

V zim stává ve svtnici každé chalupy do-

mácí stav „krosna", na níž tkají ženy domácí
konopné i lnné plátno na kroj svj, mužv i

dtí.

Krosna má jednoduchý mechanism pedálový,
jako každý tkalcovský stav základní. Hoejšek
krosny — kostru její — podpírají šestihranné,

pkn ezané „stoupky" (sloupky). Dol s nich

visí „škripice" a kladky, na nichž drží „nišil-

nyci" s napiatou osnovou. Ku tkaní dává se

„priaza".
Osnova protýká se útkem nití, navinutých na

cívce, zasazené v „lonku".
ásti krosny mají rzná, velmi zajímavá po-

jmenování, ist slovanská. Na p.:

„Navíša", nad níž je „berdyško".
„Nábelka" s brdem". „Návrh predný a žád-

ný" atd.
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V pedu stavu je na „zbojii“ navinuto bu
hotové plátno neb krojová látka z oví vlny dle

toho, co gazdina tkaje.

Šlapadlm krosny íkají „lápky
Na krosnách tkají ženy mladé i staré. Konopí

i len pstují na poli. Samy je sklidí a zpracují

na „Iámankách“ a ,,preterakách“. Konopí pak
natáejí na „kdlu“ a spádají na „vetene

1

.

Kúdla je tenká hlka, nahoe pihrocená a
jednoduše vruboezem okrášlená. Gazdina ást

blené zavsí pod odkap chalupy, aby vyschly
a „vymrzly".

Vybílené nit ovíjejí na „vijalkách
11 do klubek.

„Vijalky“ jsou zasazeny v „trojan“ (podsta-
vec), zrobený z náhodného vzrstu stromu, který
se gazdovi hodi . Usekl strom a obrátil tak, aby
temi vtvemi uinil na zemi jakýsi stojan, na
njž nasadil „vijalky".

Vijalky se rozbírají a znaí dv devné lati,

které se uprosted trojanu kíží. Na konci jich

TKANÍ NA KROSN.
V pozadí šestileté dvátko pede na kdli a veten.

schystaného konopí rozeste po lavici, na n po-
loží ,,kdlu“ a na vrchní ást její homolovit
namotá konopí a sváže ervenou šnorkou.
Kdlu s konopím zastrí si za pas, tak že i

za chze mže písti.

Veteno, na nmž se u nás v Cechách nejdéle

pádalo na Chodsku, je malá zašpiatlá hle-
ka, dole rozšíená neb v koleko zapuštná, aby
se spedené nit nesmekaly. Zena za pedení
konopnou nit v ústech sliní, skusuje a spádá
na veteno, kterým zrun otáí.
Peslen na vetenech jsem neuzela nikde.

Na kdli s vetenem pedou staré babiky
usedlé na peci; pedou gazdiny i za chze, když
jsou na poli nebo jen po vsi; pedou mladé dívky
každého stáí, ba — jak na obrázku vidti —
pedou i zcela malá dvátka díve ješt nežli

chodí do školy.

Spedené konopné nit dávají ženy do velkých
smotk, vyvaí je, vyperou a blí na snhu. Vy-

jsou devné kolíky z vtví, kol nichž se položí

,,motok“ nití a svije do klubek.

Z klubek natáejí se nit na cívky a uloží do
devné mísy, aby v as poteby daly se do
lunku. K natáení nití na cívky zídili gazdové
malé ale úelné strojeky-navíjee, obvyklé díve
i u nás na Chodsku.

Tkaní, pedení a vyšívání je nejhlavnjším za-

mstnáním žen a dívek, jež chodí k sob v zim
,,na priadoky“ (pástky) s kuželi za pasem.
Pi pedení a vyšívání zpívají vždy nejpknjší

písniky a vypravují staré báje. Starší ženy i

dvata se navzájem dobírají, žertují, kritisují

vesnici a asto vespolek sdlují si rzné strasti.

Chlapci za dvaty na pástky nechodí.

Staré báje nepodailo se mi zaznamenatí. Od-
mený as a rzná nepíze znemožnily vc.
Z krásných lidových písniek slýchala jsem

o pástkách nejastji jako vzdech krátkou zp-
vanku

:
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„Jedno mi ni jedno

i veer, i ráno,

bo na mojem serdci

veselosty málo."

Neb jinou:

„emu oven vody poven,

i dažu nakapau ?

Myj milyjkyj solodejkyj

duže si zaplakal."

Peklad
:

„Pro lun vody pln,

neb déš v nj nakapal ?

Mj milouký slaouký
velmi si zaplakal."

Pibližný peklad :

„Koupila mi mamka kravnku,
to na moji bídnou hlavnku.

Kravku budeš pásti, dojiti

a mén šohaje 1'ubití (milovati)

Zahnala kravnku v doubravu
a sama odešla do domu.
Tam k ní šuhajci pisedli,

kraviku i ovci jí sndli.

Kraviku i ovci jí sndli
a rohy jí v chyži nechali.

Kdyby byla zdráva mamnka,
byla by i druhá kravnka."

PEDENÍ KONOPNÝCH NEB LNNÝCH NITÍ
na veten neb kdli. Po stran „t r o

j
a n“ s „vijalkami" a motkem nití, jež dve

svijí v klubko.

Dostoupilo-li veselí v chyži vrcholu a bylo-li

eho „upity" (napiti se pálenky), notovala zpra-
vidla stará babka na peci písniku, které se

všichni smávali a jež obsahem znamenala jakousi

smšnou písovou anekdotu vesnice.

„Koupila mi mamka korovu,
to na moji bídnou holovu.

Korovu ty pásti, dojity

a mini ty chlopci 1'ubity.

Pohnala korovu v dúbravu
a sama pošla do domu.

Tam její chlopíky prisidli

a korovu vouci i židli.

A korovu vouci i židli

lem i z nej i rohy lišili.

Keby moja mamka zdorova,

je u mene druhá korova."

Vyšívání karpatoruské na Vrchovin je orna-

mentem nejstarší v zemi.

Zeny a dívky vyšívají „križíkami"*) ervenou
a modrou bavlnkou rzné zajímavé vzory okras-

né, jimiž zdobí kroj svj, dtí i košile muž.
Vyšívání karpatoruské má velmi sliný orna-

ment, ist geometrický, podmínný ovšem tech-

nikou kížkového vyšívání a tkanivem plátna,

dle jehož nití pracovnice vyšívá. Vzor je ne-

setn — mají mnoho variant a pojmenování
lidových.

V geometrickém jich ornamentu vyskytuje se

tu a tam i spirála t. zv. „zákrutky“

,

jež vznikají

tím, že tvar jich obšit je kížky tak, že prázdné
mezery plátna uiní spirálu. Nebo jsou zákrutky

vyšity kížky a zdobí hlavn lemy sukní. V or-

*) kížkov.
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nament lidovém vyskytuje se zde i vlnovka,
vzniklá rovnž obšíváním. Zeny íkají jí krivulka

a vyšívají zpravidla na ozdobném pásku u krku,

do nhož je všita oplía.

Námty vzor vzaty jsou |bu z pírody, neb
mystiky, neb jev nejbližšího okolí i domácího
náadí i zvíectva. Na p. vzor „na sokolíky,

na vinnú halúzku, na komonyku, na jedliku ',

je vzat z pírody.
Vzory — „na cerkve, na chesty (kíže), na

zernycu, na ohnivca“ — z mystiky.

Vyšívání „na kauriky (kaery), na kinský ko-
pyto, na jarmo, kosíky, víšky, stupíky, ložky,

zobraku

"

a tu vztahují se k domácnosti, k do-
mácímu zvíectvu neb náadí.

* *

¥

Pi vyšívání „ítají" ženy nitky konopného
plátna a šijí pes dv nitky kížem. Náprstku
ovšem nepotebují a jehlu zabodnutou v plátno

vypichují nehtem palce pravé ruky. Vzory šijí

z pamti vyueny matkami, které je vedou
k „našívání" již od ranných let. Padénka barev-
ných nitek obtáejí si ženy za práce kol krku
a nit po niti z nich ukusují. Poítati umí má-
lokterá dobe, isti a psáti skorém žádná. Tím
pozoruhodnjší je ovšem nadání, které se jeví

v komposici jích vyšívacího ornamentu.
Nejširší a nejpknjší vyšívání uzíme na žen-

ských oplíích, na náramcích rukáv. Užší pe-
krásné vzory páskové zdobí jich „zárukávnyky"
a vyšívaný pásek kol krku.

(Lidový kroj). Ženský kroj na Vrchovin Pod-
karpatské Rusi je stihem i úpravou velmi sta-

rodávný a pvabný. Je všecek bílý, ušit z do-
mácího plátna a zdoben hojn výšivkami. Skládá
se z oplíe, fartuchu, zapenaky a erveného
pasu.

Oplía je dlouhá úzká krojová košile ženská,

ozdobená kížkovým vyšíváním. K ní od pasu
dol pišit je sukovitý díl „mocnjšího" plátna,

jemuž bžn íkají „kabát". U krku je oplía
sdrhována jak rukávce slovácké a všita ve vy-

šívaný pásek. Na prsou zdrhování tvoí jemné
husté záhybeky, pes nž vyšívají ženy stehem
vláeným nesmírn pkné, zcela originelní ob-

šívky,*) jež mají vlastní pojmenování. Nejastji
vyšívá se ,na zubíky".

„Oplía" šije se a stíhá ze dvou díl konop-
ného plátna a mí v délce od ramene až po
pás. Pedek oplíe zove se „stan“, zadek „pleca
V plecu je ozdobným spojovacím stehem všita

rovná „pola“ plátna.

Rukávy oplíe jsou dlouhé až k zápstí a

mí se dle délky ruky. Síe jich jest libovolná.

Ze šíe rukávu nahoe natrhne se plátno tak
daleko od kraje, kolik iní šíe ženiny ruky.

Dol po plátn natrhne se tak hluboko, kolik

*) Podobné vyšívání „na vrapech".

je U/2 krát rozpjetí ženiny ruky od malíku
k palci. Rukáv v oplíu všije se tak, že na-
tržené plátno pišívá se nahoru ke krku a díl

ostatní pehne se dol k pasu, kde utvoí troj-

hranný klín. íkají mu „vilky' a všívají v so-

roku ozdobnými stehy „scilováním krivulkou.“

U ruky je rukáv nabrán v „zárukávnyk“

,

užší

vyšívaný pásek, jenž má své urité okrasné
vzory „križíkové," šité bu „na zakrutky, na
stupíky, na bilu krivulku, na víka," atd.

K „zárukávnyku" pišit je „fódr“, 4—5 cm ši-

roká nábra, ozdobená križíkovou výšivkou, za-

konenou hákovanou krajekou. Výšivky na
lemu fódru mají rovnž své urité pojmenování
a ornament. Nejastji vyšívá se na „lesajiky",
na „stébliku“ neb „pera".

Oplía svobodné má po stran rozpareek,
„rozporka" nazvaný, svázaný barevnou „šnor-

kou". Oplía vdané se rozvírá uprosted prsou.

Mladá dvata a mladé ženy mají na kroji vy-

šívání ervenými a modrými „nitkami", starší

ženy vyšívání erné.
Na soroku bée žena i duka „fartuch" —

krojovou sukni.

Fartuch je ušit ze dvou díl — z hoejšího
širokého a dolejšího užšího pruhu plátna. Šije

a stíhá se tím zpsobem, že se odmí po délce

plátna šíe sukn. Plátno se po jednom konci

u krájinky stejnomrn a hust zvrapuje a pi-
šije v hladký, 6 cm široký pas. Na stran druhé
dole u krajinky ozdobným stehem — „zcilová-

ním krívulkú" našije se do náležité délky sukn
druhý užší pruh plátna, na nmž se udlá ob-

ruba.

Obruba je velmi ozdobná, podivuhodn ist
a pkn pracována, vyšívána a zakonena há-
kovanou krajekou. Sukn nad obrubou je dva-

krát nad sebou vyšívána a asto ozdobena i pr-
lamy v plátn. Vyšívání nad lemem sukn je

nejastji provedeno vzory „na lístky, na kosíky,

na pera, na velké i malé kauriky (jež tvoí
spirálu) a na zákrutky

"

V pedu je v sukni všita rovná pole plátna

nevyšitá, jež zakrývá se „zapenakou" (zást-

rou). Dnes nosí dívky i ženy zapenaky erné

;

v dob „pokoja" (míru) nosily bílé zástry kar-

tónové, potištné starodávnými kvítky, jaké pi
kroji nosí i ženy Horák na Morav.
Na sukni a zapenaku ovíjejí si ženy i dívky

ervený „pas", upletený z obarvené oví vlny

a shodný s erveným „sakem", jaký nosí Kopa-
niárky na Morav a na Slovensku ženy z i-
man a okolí. Karpatorusky na Verchovin pletou

pasy pouze prsty, ímž je pletivo jích mnohem
jednodušší než sak slovenský.

Úprava hlavy. Dívky karpatoruské na Vrcho-

vin nosí vlasy rozísnuty do pšinky a spleteny

ve dva vrkoe. Vlasy od týla proplétají „záplitky"

— dvma prameny ervené a zelené vlny, tak

že jsou vrkoe stejn silné až do pasu, Záplitky
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koní dvma ozdobnými tapci, kterým íkají

,kytici", a jež zastrkují v zadu za ervený ..pas."

Vdané kladou na hlavu nevyšívaný „epjec",

ušitý z bílého širtínku neb kousku bílého sukna.

Nad elem dokola táhne se na epci pruh hlad-

kého plátna, obtažený pestrou pentlí „partyškou",
lemovaný „šrkami

“

a „ípkamí“. V zadu
prosted epce je skládané „rjamo", od nhož
visí dol široká kvtovaná „partyška

“

(široká

pentle), jež zastrí se za pas práv tak jak „ky-
tici

“
záplitk.

Hrdlo ženino i dívino zdobí „monesto ",

ada blýsknavých korálk z vyfoukaných
sklenných perliek, neb užší korálkový
pásek vlastní práce, velmi pvabný a pestrý,

jehož ornament podobá se ornamentu vy-

šívacímu a má hojn variant.
Krojovou obuví jsou „chodáky" , „verbce",

nkde i „bokore" zvané. Nosí je ženy,

muži i dti. Shodné jsou s krpci sloven-

skými a jihoslovanským opánkem.
Chodáky jsou prací gazd. Robí je pro

svou potebu z kusu kže, který pedem
namoí, sklepou kamenem a pak zahnou
dle tvaru nohy. Dokola chodáku vypíchají

dírky a protáhnou emínkem k stažení.

Chodidla nohou omotají „onukami" z ten-

kého domácího plátna. Nohy od kotník
vzhru ku kolenm ovinou pruhem plátna

silnjšího, jež hladce utáhnou. Chodáky
obují, stáhnou emínkem a nad ním nohu
dále ovinují „voloky", silnými šrami ku-

latými, upletenými gazdou z erné oví vlny.

Zámožnjší muži i ženy obouvají vysoké
erné kožené boty, jimž íkají „oboty

“

neb
„ižmy".
Kroj dtský znamená bílou plátnou „so-

roku ", jež zastupuje šaty i košilku dítte
zárove.
Soroka ušita je ze dvou dostaten dlou-

hých díl plátna, u krku stažena a všita ve
vyšívaný pásek. Rukávky mají „zárukáv-

nyky“ i „fódr" jak oplíe ženské a ušity

jsou rovnž ve „vilky". Na prsou má dv-
átko vyšitu „krivulku" a rozpareek so-

roky, po stran svázaný šnorkou. Kol tla
na odznak zavázaný ervený pas, jak žena
i duka.
Vzadu na soroce nad pasem je plátno nko-

likrát nabráno a zaseno nitmi. Na ásky pišije

se vyšívaný pásek, dlouhý asi 12 cm, což dítti

neobyejn sluší.

Malí hoši mají soroky volné a hladké. Ru-
kávy v zápstí bez „fódr," jen v „zárukávnyk"
všité. Uprosted soroky je rozpareek, ozdo-

bený dokola vyšíváním. Vyrostlejší hošíci dosta-

nou již krojové košilky s náprsnikami, zdobe-

nými záložkami a vyšíváním „na komonyku,
kolendari" atd. Uprosted náprsniky na široké

záložce vyšívají jim „malé chlopce," jakési pa-

náky kížky vyšívané, jichž fznají "mamky^ver-
chovinské ti rzné druhy „našívaty". Košilky
mají úzké vyšívané pekládai límeky a jsou

zapínány na sklenné modré í ervené kno-
flíky.

K soroce s náprsnikou obléká hošík prvé
„gati,“ krojové kalhoty, hodn široké a stažené
v pase na tkaniku.
Kroj muž. Muži nosí soroky dvojí — bu

hladké, starodávnému" pedu na rozpareek ro-

zevené, neb soroky pozdjší, všité ve vyšíva-

nou záložkovou náprsniku.

Košile, soroka starodávná, je ušita a stižena
z dvou délek peloženého plátna a nesestihuje
se. Otvor pro hlavu se v plátno nastíhne a dol
trhne v rozparek.*) Na ramenou košile se ozdob-
ným perlovým stehem našijí dva rovné pruhy
plátna — jak sedlo — a po obou stranách vy-

zdobí vyšíváním, hlavn na „kosíky".

Rukávy jsou krátké a všijí se v soroku na

*) jak u košile dtvanské na Slovensku.

LIDOVÝ KROJ ŽENSKÝ NA VERCHOVIN
PODKARPATSKÉ RUSI.

Vyšívaka pi práci „beseduje" se „súsedami".
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kosotvercový klín, obvyklý u všech krojových
košil eskoslovenských.
U ruky sdrhnuíy jsou rukávy ve vyšívaný

pásek, zapínaný na knoflíky v poutka z „nitek".

U krku všita je košile v pekládai vyšívaný lí-

meek.
Košile novjší má záložkovou vyšívanou ná-

prsenku, zapínanou na knoflíky a je všita u
krku v úzký pekládai límeek, rovnž vyšívá-

ním zdobený. Rukávy všity jsou pod rukou do
košile na kosotvercový klín.

Výšivky mužských košil mají své specielní

vzory a pojmenování. Jsou prací žen a dívek.

K soroce oblékají muži v lét bu široké

plátné „gati,“ dole vytísnné a mírn vyšívané,

neb úzké plátné „nohauky“ (piléhavé kalhoty).

V zim oblékají „zimušní chološni“, ušité z do-
mácího sukna.

Za chladu nosí pes soroky hunéné vesty a

soukenné „sirahy“ (krojové kabáty). Za mrazu
oblékají na n i krojové „hun“ s dlouhým vlasem.

„Hua“ je kol krku lemována erveným suk-

nem. Pod krkem s každé strany našita je er-
vená bambule, potažená suknem, od níž visí

„šnorky" k zavázání.

Hunu tkají ženy na krosn a stíhají z jed-

noho kusu zcela primitivn, ale úeln. Hua
má široké placaté rukávy, v nž se ruce málo-
kdy navlékají. Verchovincí nosí hun šedé, Do-
linjané bílé.

Hun i síraky nosí na Vrchovin Podkarpatské
Rusi muži, ženy i dti. Ušity je mají z domácího
sukna, jež ženy tkají z oví vlny na krosnách.

Oví vlna se z hojn chovaných ovcí ostíhá,

vezme do potoka neb eky, ádn vypere, vy-

máchá a usuší. Usušená se v chyži zkrampluje
na „hebenech" posetých hebíky, zapuštnými
v kži. Za

,
uchtání" (istní vlny) sedí žena

v chyži na nízké lavice. Ped sebou má opt
malou lávu, na níž je pipevnn jeden z „he-
ben", v njž druhým eše vlnu.

Vyištná vlna natoí se na kdl jako ko-

nopí, ováže šnorkou a spede na veten.
Spedená vlna „ide na snovalnycu," zcela jed-

noduchý a úelný moták, postavený a sáhající

ve svtnici od stropu na zem.
Na snovalnyci se vlna „svije" bu do „motka"

a navíjí jak osnova na krosnu neb svíjí v klubka,

aby se natoila na cívky do lunku.
Na krosn tká se vlna tím zpsobem, jak

plátno konopné. Utkaje se v ídkou látku, jež

iní dojem jakési vlnné juty. Látku jmenují

„postou" a nosí k zpracování do „stupy".

„Stupa" je podnik spolený a patí bud obci

neb nkolika vtším gazelm dohromady. Patí-li

gazdm, bée každý z nich jeden rok „placu"

— poplatky za možnost spracovati postau v stup
na sukno.

Stupa stává u vody a je pod jedním krytem
zpravidla s mlýnem. Uvnit je velká „mlýnyca"

,

v níž po stran stojí maliké složení starodáv-
ného devného mlýna.
Mlýn má nasýpací „kýš" a kol nho lub, pod

nímž mlýnský kámen mele hrub obilí. „Muka"
padá do „korejce" (devného korýtka).

Pod mlýnkem stranou je hluboké podlouhlé
koryto, do nhož se pivádí „žolobkem" (žláb-

kem) vaící voda z kotle, který stojí opodál a
pod nímž ženy stále topí.

V koryto vloží se do vaící vody utkaný ídký
„postau" a spustí mlýn.

Ve mlýn jsou po stran vsazena tžká de-
vná kladiva — „barony" — jež buší v „postau"
tak dlouho, až se srazí v husté sukno.

„Barany," jež bijí do sukna, pohání otáení
mlýnského „kolesa". Za 24 hodin je „postau"
spracován. Zena, jíž postau patí a která jej

utkala, dolévá stále vody do kotle a topí pod
ním, aby hodn velá voda zalévala sukno.

Zajímavo je, jak se mí a útuje propjení
stupy k zvalchování sukna. Gazda, jemuž stupa

práv patí, odmí ídký postau na své roz-

pažené ruce. Odmí jej ticetkrát a odnese
látku do stupy, kde ji vnoí do koryta a spustí

„barany".
Jakmile je sukno hotovo, vymáchá se v isté

vod a usuší. Majitel stupy vezme loket, od-
mí a poítá z každého K 1'20. V dob „po-
koja" brávalo se pouze 5 krejcar.
Ze sukna, jemuž ve vsi dále „postau" íkají,

šije pak „selanský krajír" vesty a „širáky"

mužské i ženské. Dokola lemuje je temnmodrým
suknem a pišívá lesklé bílé plechové knoflíky. Za
našeho píchodu v zem zajímalo mne velmi

prohlížeti knoflíky na širácích lidí Verchoviny.

V dob nouze o vše, jaká v tchto krajích po
svtové válce panovala, našívali si zde na ši-

ráky rzné vojenské knoflíky, jaké po lesích i

ddinách našli s kusy uniforem padlých voják.
Od krku dol stídal se na starších širácích

muž i žen dlostelecký knoflík ruský vedle

knoflíku rakouského vojáka, i knoflík uherských
honvéd, nmecké neb ruské pchoty. Pokrývky
hlav byly práv tak rznorodé, ponvadž Ver-

chovina Podkarpatské Rusi kolem Užoku byla

djištm první etapy svtové války v r. 1914.

* *

*

(Svatba.) Chce-li si bráti na Vrchovin „chlopec

duku", „zažene" 1

)
do chyže své vyvolené „otce

bo ma", aby zvídali, zda ji rodiové provdají.

V chyži staí, je-li jim ženich po chuti, piví-

tají píchozí, podají ruku a vybídnou ke stolu,

na nmž „spraví malou hostynku
’ 2

)
— trochu

pálenky, „ovsaný chlieb ošiepok
“ 3

) a vaené
„pirohy

11

,
naplnné rozšouchanými brambory.

') pošle.

J pipraví malé pohoštní.
3
)
ovesný chléb zvaný „ošiepok".
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„Dobesduje-li se ma molodé s máti molo-
dého, že mají vdáku vydali duku“ 4

) — pijde

píští den v chyži nevstinu i ženich, jeho otec

i ma, siostra í bra a „starosta' 5
)

s nimi.

Pi vstupu do dveí pozdraví: „Daj Bože
zdorovlja“ (zdraví) neb: „Sláva Jezusu Christu",

neb prost: „Dobrý de“ a ihned se ptají, mají-li

rodie díviny „vdáku vydati duku za muža“.
Rodiové odpoví: „Majeme duže vdaku na fa

a dajeme Anycu za tebe

Rodie nevstiny pikyvují a ptají se, kolik

všeho nevsta dostane. Jednání má pak pohnu-
tjší prbh, asto i vzrušený, nemohou-li se

ob strany shodnouti ihned k obapolné spoko-
jenosti. Ke všemu pispívá ovšem i kvantum vy-
pité pálinky, jež zde na Vrchovin poítá se

k požitkm a radostem bdného života.

Prmrn zámožná nevsta dostane obyejn
1—2 krávy a jalvku, 2—3 ovce a tolik pdy
„zemlje", co se jí za jeden den pooe — jednu

LIDOVÝ KROJ ŽENSKÝ NA VERCHOVIN PODKARPATSKÉ RUSI.
Pohled ze zadu : úprava sukn a „scilování krívulkou". Kol tla ervený „pas“, za njž
zastreny jsou i „kytici

11

záplitk. Pohled se strany ukazuje hluboký trojúhelníkový klín,

jímž je rukáv všit v ženskou „oplíu 11

. — DTSKÝ KROJ — pohled ze zadu — ukazuje
sdrhnutí dtské soroky v pase a pešití ozdobným vyšívaným páskem.

Dvátko „na znak 11 má kol tla ervený „pas 11

.

Podají si všichni znovu ruce, posedají za stl a

velmi se „hostí" (uctívají). Na stl pinesou nezbyt-

nou „polínku ‘

,
„herbudze", 6

) „kašu“ z prosa, varenú
„kapustu

“

(zelí), „pirohy

“

a „jajc (vejce).

Za hoštní jednají ob strany nevstiny vno.
Smlouvají, zda „mladá" dostane „hroši" (peníze)

neb zemlju (pdu), kolik dobytka a žerna.

Otec nevstin nadhodí za ei: „Dám korovu,
bo voli, dakú jalvku — k h n i

'

> > : •
i i \

"
i i >

zem lje."
1

)

4

) dohovoí se mát ženichova s matkou nevstinou, že

mají vli vdáti dve za ženicha,
5
) Starosvat-ceremoná a funkcioná pi svatb.

6
)
brambory zvané i „krumpli".

’) Dám krávu neb voli, njakou jalvku, k tomu ovce
a malinko zem (orné pdy).

osminu pdy. Z jara pidá jí otec ješt „vreco"
(pytel) ovsa k setí, dv vreca krumpli k sázení

a jednu „mírku" konopného sím k „zmáhání"
(bohatnutí). Bohatá nevsta dostane i kon a
„hroši" 1000—2000 K.

Shodnou-li se ob strany navzájem k úplné
spokojenosti, je v chat hluno a veselo. Domácí
pobízejí zpvem a hosté s nimi zpívají

:

„Hosty, moji hosty,

ne sidite sprostý,

lem šidit veselo,

by vas ulo (slyšela ves) selo.

. Veselo spivaju,

na smutno mi páde,
bo mojho miloho
kolo mene ne je.
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Pid (poj) milyj, do domu,
ledva tja akaju,
na každu hodynu
v oblok (do okna) pozyraju.

„Pozyraj, pozyraj,

popozyraš ne raz

zakým (odkud) ty od sebe
tej pušky nezdáš. “

Po skoneném jídle mladá nevsta pistoupí
a podá ženichovi (mladému) láhev pálinky a

domácn utkaný runík. Vnm je zabalen „banik“
— chléb kukuiný neb žitný, upravený na zp-
sob našeho bochníka. Uprosted je malá jamka,
do níž nevsta ženichovi vloží 4—5 korun.

„Molodý" vše s úsmvem pijme a dá „zati-
máti (držeti) materí“. Navzájem umluví pak, který
den se sejdou u „notáryša" a u „popa“ (knze).
Je to zpravidla v úterý neb ve tvrtek. Všichni

se rozlouí, „molodý" vezme banik s runíkem
matei z ruky a vlastnorun nese jej dom, kde
jej rozdá sestrám a bratrm.
V urený den ráno pijde „starosta" pro

molodou a za chze k popovi setkají se s molo-
dym na „puti" (na silnici).

„U popa padut seb ruky (podají si ruce) a

pop káže (hovoí — táže se)

:

„Maješ Anyco vaku za Fedora?“
„Maju.“
„A nekazau ti nichto, že bys’ pošla za Fedora

— i nenahovoryl ti nichto ?“

„Ni (ne).

„A tebe, Fedore, i nekazal ti nichto, abys
bral Anycu

„Nit — ze svoji váky beru ji.“

Vid (od) popa idú mladí do notáryša, kde si

dadut (dají) opt ruky. Notáryš zapisá, že sa

„zaruili" (zaslíbili) a že jim je „slobodno sa

vnaty".*)
Otec nevstin, který jde s sebou, „jímá pero",

t. j. podepíše se u notáryša zpravidla temi kížky,
ponvadž psáti a isti sotva umí.

Podpisem potvrdí zárove, kolik dostane jeho

dcera vnem „zemlje" (orné pdy).
Za ti nedle, v nichž projdou ohlášky, je

svatba dle ecko-katolického ritu.

Den ped svatbou vijí se u nevsty a ženicha

svatební vnce. Vijí se v chat u každého zvlášt
— „veerom, kedy schoat sja u molodého a mo-
lodé známé duky, chlopci aj rodyna" (píbuzní).

Sestra ženichova neb nkterá dívka z pízn
i „súseda" vijí ženichovi a obma družbm ši-

roké vnce ze zeleného barvínku. V n zavíjejí

klásky ovsa, aby se ženichovi dobe „chlieb ro-

dy!", a paliky esnku, což prý je ode dávna
„taký zvyaj" (obyej).

Po uvití vnc robí nkterá žena z „rodiny"
svatební praporec — „šumnou zástavu". Vezme
ty a pipevní na ni ti rzné chustky: erve-

*) ženiti — oddali se.

navou, blavou a ernou. Nahoe piváže je k tyi
stuhami, které vlají dlouhými konci dol, ovine
haluzemi zeleného barvínku a ozdobí klásky ovsa.

Nahoru na špici zabodne ervené jablíko. Ho-
tový praporec vezme jeden z muž do ruky a

taní s ním uprosted jizby. „Hudaki" pi tom
hlun vyhrávají a duky s chlapci zpívají:

„Žaly, moje žaly,

schote sa do malý,

jak to ta rosica

do zelenoj trávy.

Jak to tu rosica

nemož pozberaty,

tak ty moje žaly

nemož rozdumaty.“

Po zpvu se taní, beseduje, zpívá a opt taní.
Mezi tancem zasedne se k stolu a je malé „ho-
štný" (uctní — hoštní).

„Málo sebi upíjí vína a pálinky", jedí „pirohy
s lekvarom bo sýrom" (plnné) — „kašu s mlie-

kom a ke je — i mjaso" — což trvá od ve-

era až skorém do rána.

U nevsty v chyži vijí se vnce práv tak,

jen že se vn zapletou ervené a modré „stužky".

Barvínek k vití vnc trhá se v lese a drží se

svží i pod snhem. asto sázejí jej „duky i

kolo chyže" (okolo chaty).

Uvité vnce z barvínku vloží „svašky" na de-
vnou kulatou mísu hlubokou a pikryjí ervenou
chustokou.
Ráno v den svatby pijde k nevst „starosta",

jeho „prisluhova" (mladší muž z pízn) a „svaš-

ky" (píbuzné) nevstiny.
„Svašky" v den svatební pi obadech „šu-

mn latkajú" — t. j. prozpvují zvláštní mono-
tónní písn, specieln svatební, doprovázené sa-

mým ój — ój — ój — a patící k uritým sva-

tebním obyejm.
V chyži za stl usedne starosta s prisluhovaem,

svašky a rodina nevsty. Je obvyklé hoštní, pi
nmž otec posluhuje a nosí jídla na stl. Stranou
na láv sedí „hudaky", kteí se rovnž „hostí"

a popíjejí pálinky.

„Hudaky" bývají zpravidla dva houslisté. Ne-
vsta bohatá „volá" (zve) k nim i hudaka s ba-

sou. „Hudaky" o svatb neustále hrají a hrou
doprovázejí i „latkání" svašek.

Nevsta s obma družicemi není hostin pí-
tomna. Sedí na komoe a eká, až pro ni svašky

pijdou.
Svašky zatím po jídle v chyži „latkajú" t. j.

prozpvují

:

„Pro barvinok išla

Anínka pyšná.

Za neu pryšov
Ferdyco krásny.

Hoe, sonnko (sluníko), hoe,
vijte sa vinci (vnce) skoré (brzo),

na tuto zol’tu (zlaté) kosu (vlasy - kade)
na divosku krasu (díví krásu).
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Po stran žena „uchtá" vlnu na „hebenech".
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Oj, Božyj kryžu,

neumynaj (nemíjej) našu chyžu.

Oj, ty Boža maty,
vinci rozynjaty."

Chvíli hodují a pochutnávají si na pokrmech,
vyložených na stole, a opt dále „latkaj"

:

„U našoho susedoka
rozinjat sja hostynenka.
Oj, Marija maty,
cilu nicku (noc-ku) ne spaty.

Oj, ty jasna zoreka,
oj, ty krásná doleka !

Jasna zoreka, jasna,

bude dolja (osud) krásná."

Jsou-li zpvy svašek u konce, vezme nevstina
sestra i „strýa“ devnou mísu s vnci, za-

krytou ervenou chustou, vloží si ji za hlavu a

drží ji obma rukama, poskakujíc uprosted chyže
— což znaí zvláštní svatební tanec a obad
s vnci. Proti ní taní druhá žena z pízn.
Svašky stojí s ostatními ženami z rodiny opo-

dál a „latkaj
11 nové zpvy, k nimž jim „huda-

ky" piln hrají.

5 .

„Oj, zahrajte, hudaejky [hudebnice]
u kedrovy [na cedrové housliky) huseloky,"
staly [jaly se vnce štbetati] vinci šebotaty,
bo [neb] by išly tancovaty.

Oj, ideme v isté pole,

oj, na zilja [byliny[ dorohoje [drahé],

na zelenyj zarinok [palouk — beh],
na krešatyj [vtevnatý] barvinok.

Zelenoj žítoj žaty,

to, nako [otec] pojazaty.

Oj, svity, mamko, svity,*)

bo to tvoja dity.

Po zpvu ustanou ženy taniti. „Strýa" i
,,siostra“ (sestra) sejme s hlavy mísu s vnci a

položí jí na stl. Prisluhova odhrne s mísy
obadn ervenou chustu, což je znamením, aby
svašky odešly pro „nevistu" do komory.

„Molodá“ i „nevista", jak na Verchovin ne-

vst íkají, pijde do svtnice s obma „dru-

žikami", obleena v istý, nejlépe vyšívaný kroj.

Kol krku má mnohonásobnou adu blýsknavých
korál sklenných, zvaných „monesto“

. Vlasy
má velmi pkn propleteny „záplitky" z ervené
a zelené vlny.

Spolen s družikami postaví se ped stl, na
nmž leží nezakrytá mísa s uvitými vnci. Ne-

*) Veršík tohoto „latkání" je velmi zajímavý a, zdá se

mi, patil by spíše k zpvm, jimiž se naznauje vno, ústroj

nevstin a dkování za nj. Hlavn slovo „svity" k tomu
poukazuje, je-li ovšem význam jeho na Verchovin správný.

„Svita" slul dlouhý krojový kabátec maloruský, domá-
cího pvodu se širokým zaseným spodkem, který pi kroji

nosil se kdysi i zde a byl patrné pedchdcem dnešního
„širáku" [sraku], který — jednoduše z domácího sukna upra-
ven — podnes na Verchovin se nosí. „Svita" stihem
i úpravou je podobna i polské „sukman".

vsta stojí uprosted a družiky po každé stran.
Svašky uchopí ,,sirak“ neb ,,huu“ a hodí ne-

vst pod nohy, aby si na n klekla.

Chvíle, v níž nevista „stane" s družikami ped
stolem, je znamením nového obadu.
„Hudaky" ponou hrátí, prisluhova zdvihne

do výše zelený nevstin vnec, který podrží ru-

kama, obalenýma ervenou chustou, jíž byly vnce
pikryty.
Nevstina rodina za pláe pistupuje ke stolu

a líbá adou nevstin vnec, jak by se s dcerou
a sestrou již louila.

Za líbání vnce v chyži zpívají a svašky ze
zadu nevst i družikám vlasy rozplétají.

Píse, kterou se obad doprovází, je žalná a

naznauje, že nevsta se louí se svobodou a

panenstvím.
Nevsta za zpvu usedav pláe a konen

s vlasy rozpletenými poklekne ped stl. Prislu-

hova zdvihne vnec jak hostii do výše a za
zpvu a „latkání" svašek podá jej nevst.
Nevsta líbá vínek zbožn — nejprve nahoe,

pak dole a konen po stranách. Líbá jej do
kíže Prisluhova tikrát jím hlavu její do kíže po-
žehná a konen vsadí na rozpletené vlasy.

Za nevstou pokleknou ob družiky jedna
za druhou ped stolem. Ob za stejných obad
a zpvu líbají své vnce, jimiž je prisluhova po-
žehná a vsadí na hlavu.

Ovnené družiky s nevstou odejdou znovu
do komory, kde mají pichystáno malé „ho-

štný".
Na komoe pikryjí nízkou „lávu" režnou

plachtou, na ni položí malé kulaté baníky, upe-
ené ze žitné mouky, v dob míru i pšeniný
„kolá", upeený na zpsob jednoduché bábovky
v peci (v kuthan), a rozestaví sklínky s pálin-

kou neb vínem. Nevsta s družikami usedne
kol lávy a spolen hodují. Matr jim donese
hlubokou devnou mísu plnou krumplí, zalitých

mlénou omákou „maanhou", a „pirohy", plnné
„lekvarom".
Nevsta s družikami chvíli posedí, pobesdují

a odejdou zpt do svtnice. „Chyža" je mezí tím

plna divák ze sousedství i známých z ddiny.
Nejvíce je ovšem dtí a starých „bab" (žen).

Baby sedí na peci, chválí, obdivují svatbu a

radí hospodyni pi vaení. Gazdina chystá po-

krmy, vaí jídlo v peci a obas babám za moudrou
radu leccos k sndku podstrí.

Dti stojí na „prípiku" — široké lavici, ve-

doucí kol pece. Jsou bosy, chudáci, i v zim a

na sob mají pouze vyšívané „soroky", jež za-

stupují u nich košili i šaty. Bojí se, aby je pí
tanci nkdo nohou neušlápl. Oarovány muzi-

kou, tancem, veselím a vší dobrotou i slávou

svatebního dne, hledí po chyži.

Ma nevstina zanechá na chvíli vaení, se-

stoupí z prípiku a vezme menší misku, plnou

ovesného zrna, a položí ji doprosted stolu. Oves
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v míse znamená hojnost požehnání a úrody mla-

dým manželm. Hosté zvaní i nezvaní pistupují

a kladou na oves menší penžité dárky — dva-

cetihalée a koruny, ponvadž jsou vtšinou chu-

dobní.

Hudaci, usazení v rohu svtnice, hrají rychlé,vn stejné piznávky k zpvm svašek a opt
k tanci, který víí svtnicí. Taní všude obvyklý
tanec, sms ,,kolomejky“, která je jim vlastní, a

ardáše, který je vlastn z kolomejky vzat.

Nevsta s družikami netaní, odejde s nimi

,,volat" na svatbu své známé, sousedy a pí-
buzné. Kdo je pozván, pijití musí, jinak by zp-
sobil rodin nevstin velkou hanbu. Nevsta
s družikami jde prostovlasá, s vncem na hlav,
pipravena jak na oddavky v „cerkvi". V zim
má na sob i hunu.

Jakmile se nevsta s družikami vrátí z „vo-

lání", jde na „písahu" (oddavky).

Prvá z chyže vykroí nevsta, za ní družiky,
svašky a nevstina ma.
Družiky nesou „baník" (žitný chléb, kulatý

jak bochánek, peený s kvasnicemi), který drží

nevst s ženichem pí oddavkách na plecích.

Nevsta má pro farára živou „kurku" (slepici)

a domácn utkaný runík. Matka nevstina nese
„kurku" a runík pro „notáryša", u nhož na
úad musí se po oddavkách mladí manželé
rovnž zapsati.

Zajímavo je, že na Verchovin jde nevsta se

svým prvodem zvláš do kostela a ženich rovnž.
Ženich slaví své veselje doma s muzikou,

družby, píbuznými — obady podobnými, jaké

se djí u nevsty. S „nevístou" a jejím prvo-
dem sejde se ženich až u „cerkve" (kostela).

U cerkve s jedné strany pijde prvod ženi-

chv a s druhé strany prvod nevstin. U vrat

se spolen zastaví.

Ženich je doprovázen dvma družby, „zástav-

níkem" (mužem z pízn, který nese svatební

„zástavu" — praporec) a svými svaškami.
Ženich i družbové mají na hlav klobouky,

kol nichž jsou ovinuty široké vnce ze zeleného
barvínku se zapletenými klásky ovsa a pali-
kami esneku.

Vrata „cerkve" se otevrou a na prahu zjeví

se pop (fará) s cerkovníkem (kostelníkem). Knz
(svešenik) zeptá se snoubenc, zda picházejí
dobrovoln k oddavkám, zda nestává nijaké pe-
kážky, aby se brali — zda jiný neb jiná nemají
na n nároku.

Ženich s nevstou odpoví
:

„Nit" (ne) a od-
davky uvnit v kostele dle ecko-katolického
ritu zaponou.
Uprosted cerkve leží na stolku, zakrytém

bílou plachetkou, svátý obraz a evangelium —
velká kniha, ozdobená ruským dvouramenným
kížem. Na evangelium oba snoubenci písahají.

Pop (fará, svšeník) ptá se znovu mladých
lidí, zda skuten se míní „vnaty" (oddati se).

Snoubenci pisvdí a pop je zane oddávati.

Nejprve modlí se starým církevním jazykem
dlouhou modlitbu, pi níž snoubenci položí dva
palce (prsty) na evangelium.

Po ukonené modlitb skládají písahu tím,

že opakují po knzi, na p.

:

„Já — Kaleni Petro — beru sebi tebe —
Juica Anycu — za supruhu (manželku) i slu-

buji tebi 1’ubou víru i uctyvost supružeskuju
(manželskou) a jako tebe neopušu až do smerty
— tak mi Bože pomozi — vo trojici svatoj —
jedenoj i vsi svjaty (všichni svati)."

Rovnž skládá písahu nevsta, která slibuje

ješt manželskou poslušnost.

Po „písaze" modlí se knz nad snoubenci
zvláštní dlouhou modlitbu, jež znamená, že již

žádná lidská síla nemže snoubence rozlouiti.

Ruce jim pikryje epitrachelí (asi jak naší štolou),

požehná je ruským kížem, který drží za obadu
stále v ruce a mladí jsou oddáni.

Vstanou. Cerkovnik podá svšeníku malé,

ploché, pedem uchystané vneky, uvité ze

žitných klas, jimiž knz požehná snoubence a

vsadí jim je na hlavu, odíkávaje :

„Vos velien bu ženyši, jakože Abraham,
i blahoslaven budy, jakože ísak, i umnožísja,

jakože Jacob. Chodo vo mi i dilaj vopravdy
zapovidy Božia."

Nevst propovídá

:

„I ty, nevisto, vasveliena budy, jakože Sara,

a vasvelísja, jakože Rebekka, i umnožisja, jakože
Ráchel. Veselá žij sa svojemu mužovu — chra-

aš se — ustav zakona, že tak blahovolíl jest

Bóh."
Po modlitb sejme snoubencm s hlav obilné

vneky, pomodlí se krátkou modlitbu a obad
je ukonen.
Pi oddavkách stojí za nevstou družika*)

s ženichovým družbou a spolen drží jim „ba-

ník" na ramenou, jak snoubenci podle sebe
stojí, což je ustáleným zvykem a znamená pání,

aby se jím hodn dobe vedlo na zemi, rodilo

na poli a mli vždy hojnost chleba. (Banik po
oddavkách dostane darem „cerkovnyk".)

Nevstu po oddavkách knz zaepí. Mladá
nevista má sice pijíti k epení následující den
— „sela" na Verchovin jsou však píliš roz-

sáhlá, neb je „molodá" z kterési pifaené a

rovnž vzdálené obce. Proto se obad s epe-
ním nevsty odbude ihned po oddavkách.
epení nevsty je zajímavé. Mladá žena po-

staví se znovu ped evangelium. Kostelník pi-
nese devnou dížku, plnou svcené vody, a

v ní namoenou šttku.
Knz sejme mladé žen s hlavy zelený vnec,

požehná jí a na hlavu vloží nový šumný epec,
který ma pinesla s sebou. Kropí a žehná ji

kížem svcenou vodou a modlí se nad ní krát-

*) Karpatorusové íkají družice rovnž družika a druž-

bovi družba.
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kou modlitbu. Obad je u konce. Svaška vy-
táhne „z pod pazuchy" (ze zaadí) bílou ver-
hranou „chustu", pehodí ji nevst kol hlavy

pes epec a sepne pod bradou špendlíkem.

Na vrch hlavy, na chustku položí pak vnec
a mladá žena oepena, dosud však nevsta, jde

s ženichem „zapisaty" se do zakristie, kde zrobí

ti kížky.
Oddavky i písaha jsou skoneny. Ženich s ne-

vstou vyjdou z cerkve, malinko se ped ní po-
hostí pálinkou a opt rozdlí.

Ženich se svým prvodem odejde dom a

nevsta s prvodem svým vrátí se rovnž „do
svojej chyže". Každý z nich veselí se doma a

„hostí" na svj vrub.

V chyži nevstin, jakmile se tato vrátí z odda-
vek, zane tanec. Hudaky spustí hluné píznávky
a nevsta s družikami ponou taniti s každým,
kdo je vyzve do kola. Toí se s taneníkem na
míst závratn dokola v nejprudším tempu. Tane-
ník za tance vyhupuje tanenici do výše — všude
a na všem v chyži je znáti radost a veselí.

Jizba je optn plna lidí a na peci je nové
auditorium.

Staré babky seschlé, prací a dinou sehnuté,

znovu pomáhají a radí gazdin, aby opt dostaly

na zub to, co hospodyn chystá k veernímu
„hoštný".
Gazdina má o svatb „britk robotu" s va-

ením.
Stojí pi práci na prípiku a stále se sklání

k elustím pece (otvoru v pec). Vyndává neb
klade v n vysoké džbánkovité hrnce, v nichž

vaí jídla k svatební hostin. Plamen ošlehuje

„sudyny" (nádoby) nestejn a proto gazdina musí
jimi asto otáeti, aby se v nich jídlo stejno-

mrn vailo a nepipálilo.

V chyži je veselo a taní kde kdo. Taní se

i v chumlu, mezi lidmi, stále na jednom míst.
Kepí se v úžasném rythmu poskakováním, po-

hupováním tla, pocvakováním podpatk a vy-

hazováním tanenice do výše, neb toí se všichni

závratn dokola.

Svašky stojí za tance stranou v „kope" pohro-

mad. Drží se kolem krku a zpívají dlouhé,

táhlé karpatoruské svatební písn, jimž íkají

„latkání." Zaínají vždy polovýkikem ó-oj, který

svašky táhle z hrdla vyrazí a jímž hledí pe-
kieti i „chlopi", kteí stojí opodál a notují si

rovnž, držíce se také kolem krku.

Za tance, zpvu a drobného „hoštný" uplyne
svatební odpoledne.

Veselí je asto rázu velmi bujného. Sladká
pálinka zhusta zpsobí, že se v písních pestelí
a zazpívá i zpvanka, jež má roztodivné varianty.

„Pidkovaky moje (podkovnky moje),

vysoko stojíte,

basam teremtete,

i vyšší budete,

Pidkovaky moje,

kryšite mi oha (kesejte),

aj sob zasvíu
i daleko do da.

Eše do da, eše
jedna hodynoka,
vuberi se milý
z mojho budynoka.

A tak sa uberi,

by 1’ude neznali

a mene molodu
bitangu nzvali. ‘

K veeru je u nevsty poslední „hoštný".
Nevista zajde s družikami, starostou, prisluho-

vaem, svaškami a otcem do komory, kde si

pochutnávají na prosté hostin. V chyži máti
podá „rodin" a sourozencm rovnž nco na
zub.

Nevsta se opt vrátí, opt taní, ale jen mírn
a tu a tam, ponvadž se chýlí k veeru a pi-
chází doba, v níž má pro ni pijití „molodý"
(ženich).

Nevsta má na hlav stále bílou plachetku,

kterou jí svaška dala v kostele na hlavu, a na
ní zelený vnec. K veeru postaví se nevsta
s družikami do rohu chyže a sleduje pouze
zraky tanení rej. Naslouchá he hudak a zpvu
písní. Svašky „šumn latkajú" a v chyži zavládá
oekávání.
V tom nkteré dcko piletí s novinou, že

„molodý ide". Á skuten, v záptí je slyšeti

z dálky zpv a výskání.

Ženich s prvodem se blíží.

Zpv a výskot píchozích ozve se pojednou
až ped chalupou. Domácí v chyži rychle se

seadí a chystají se uvítati ženicha s prvodem.
Svašky vezmou do ruky — jedna vdro se

svcenou vodou — druhá kulatou devnou mísu,

pikrytou bílou chustou. Doprovázeny nevstou,
družikami, starostou, pisluhovaem a nevsti-
ným otcem, vykroí ven.

Vyjdou za chalupu, kde eká již ženichv
prvod.

Ženich s obma družby, zástavníkem, svaš-

kami a rodinou (je jích notný hlouek) srazí se

dohromady a zpívají svatební písn. Hudaky
molodého i molodé hrají podivné hudební pí-
znaky a zvláštní zajímavý obad zapone.
Hlouek ženichv pone obcházeti nevsta se

svým prvodem.
Nejprve kráí svaška s mísou ovsa a za zpvu

hází jej po hrstích na svatebany ženichovy a na
„molodého". Za ní kráí tsn druhá svaška

s vodou a kropí za zpvu hlouek. Konen
kráí „nevista", za ní družiky, pisluhova a

nevstin otec. Kráejí tsn za sebou a obchá-

zejí hlouek ženichv.
Starosta nevstin s palicí (holí) v ruce zdvihne

ji do výše a svašky nevstiny zazpívají:
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„Pomalu, pomalu,
pan starosta i s bujarú,

že by se nešinul

zelinoj vínok s rjásami."

Starosta s holí zdviženou v ruce mluví zvláštní

e, již nepodailo se mn zaznamenati, a na-

posled ekne: — „Tak to bud jeden raz.“

V té chvíli „hudaky” zahrají „tuš“ a obchá-

zející stanou.

Starosta zdvihne pali po druhé do výše —
ení — obcházení znovu zapone, až opt
slavnostní tuš a zvolání starostovo zastaví ob-

cházející.

A nyní, jako v echách se dlo pi starých

selských svatbách, hledí ženicha ošáliti.

Prisluhova pivede ženichovi nejprve zcela

starou ženu, jež má hlavu zamotánu do všeli-

kých šeredných chustek. Vede ji zdráhající a

naznauje všem, že vede ..pravou
1
' nevstu.

Ženich s družbou skryjí se rychle za „zástavu
,

aby je nepravá nevsta nevidla.
Starosta ženichv však sejme s hlavy klobouk

neb epici a pozdraví zdánlivou nevstu. Ženich

s družbou vyhlédnou z pod zástavy a seznají

„omyl". Hlun odmítnou nevstu — ale že jsou

SVATBA KARPATORUSKÁ NA VERCHOVIN:
Nevsta s družikami, ,,svaškou“, „prísluhovaem" a obma ,,hudaky".

Vše opakuje se tikráte. Po tetí, jakmile sta-

rosta skoní, zastaví se první svaška s mísou
ovsa, stane tsn ped nevstou s ženichem a

jim obma nasype ovsa za adra, což znamená
požehnání boží a hojnost úrody i chleba.

Konen prvod ženichv odejde do nitra

chyže, do svtnice. Nežli však ženich vejde v chyžu,

zastaví se s obma družby na prahu. Starosta

zaklepe palicou (holí) na vrch pažení dveí a

hlun se zeptá, zda mohou vstoupiti.

Z vnitku chyže letí jim vstíc hluný souhlas.

Ženich s prvodem vstoupí a usedne s obma
družby i zástavníkem za stl. Zástavník drží

svatební praporec nad nimi. Je sháka po ne-

vst, která pi vstupu ženichov v chyžu zmi-

zela s družikami na komoe.
Prisluhova, který s ženichem i družby a sta-

rostou ženichovým sedí u stolu, odejde pro ne-

vstu do komory.

zdvoilí (je to roztomilá chvilka), dají odmítnuté

pipiti rosolky a pošlou ji „het" (pry).

Starosta na to pivede jinou ženu, trochu

mladší, a ceremonie pone znovu. Starosta že-

nichv uiní obadnou poklonu, ženich s druž-

bou vyhlédnou z pod „zástavy" a opt osladí

odmítnutí píchozí zavdáním koalky.
Prisluhova jde po tetí pro nevstu a konen

pivede tu pravou' .

Nevsta pijde, vedena prisluhovaem kol

pasu. Kráí s hlavou odvrácenou a zdráhá se.

Konen je u stolu.

Starosta ženichv se hluboce ukloní, vykikne
parádn radostí, že konen pivedli tu „kotrá

sa jim l'ubí“ — ženich vystoupí z pod zástavy

a rovnž ji radostn a s úsmvem pivítá
Nevsta vyskoí na stl a odtud sletí ženi-

chovi do nárue. Družiky kráející mimo rovnž
tak a pisednou pak k družbm. Spolen se
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všichni skryjí za stolem pod zástavou a hudba
jim k tomu piln vyhrává.

Chyža je rozjásána. Kde kdo zpívá, výská a

poskakuje veselím. Svašky poínají nové a nové
„latkání“, doprovázené vždy novým „ój—oj!"

Za zpvu svašky balí do nové plachty nevist
výbavu „zaholovky" (polštáe) a hounnou pi-
krývku do postele K tomu všechen kroj, který

od rodi dostane. Svatebané se chystají ode-
jiti s nevistou do chyže mladého.

„Oj, nevisto bílá

ja by ce (t) 1'úbyla,

oj, kebys me ženamy,
oj, galas nerobyla.

Oj, zostavajte zdorovy,
oj, moje tovaryšky,

oj, nebudu chodyty,

oj, s varny na oryšky,

Oj, u liti (v lét) na oryšky,

oj, u zimy na priadoky,
oj, zostavajte zdorovy,
oj, moje tovaryšky.'

1

Ženichovi pedzpvují s družby o závod:

„Oj, už mi sem oženyl,

oj, už jem sa potešyl,

oj, už jem sve parobstvo (mládenectví)

oj, na klynok hebík) zavisyl.

Oj, parobstvo na klynok,

oj, paradu na ladu (truhlu),

oj, že by ljudy znaly,

oj, že ja ne parobok."

Nastává louení mladé nevsty s domem
otcovským. Dje se opt zpvem pípadných
písní.

Mladá „nevista" louí se s otcem i mateí
žehnáním, k emuž se v chat zpívá

:

„Rizko (ízn), huseky, rizko,

uže sonyko (sluníko) nyzko
nad namy, nad horamy.
Vberaj sja, Anyco z namy.

Jak bv sja z varny braty (ubírati),

z nakou (otcem) sja rachuvaty (útovati),

o mi majut šastje daty (požehnati),

etyry voly a dvi korovy."

V té chvíli, kdy se nevsta louí s matkou,
zpívají svašky na míst matei

:

„S Bohom, divojko, s Bohom,
s božyma anhelamy,
s blyžnyma súsedamy."

Otec s mátí provázejí nevstu až na dvr, kde
se s ní naposled celují.

Svašky za nevstu zpívají

:

Lyšaju*) ty, mamko,
slidujky (šlápotiky) po dvorovy**)
a slizy po stolový

a kluyky (klíky) na polyci

najmenšoj sestryci."

*) Zanechám ti ") po dvoe.

Prvod nevstin odejde s prvodem ženicho-
vým. Svašky na saních vezou nevstinu výbavu
(svatby konají se zpravidla v zim) zastupujíce

úad „duchnárek slovenských". V lét mají vý-
bavu — roucho nevstino, zavázané v placht
a zavšeno pouze na plecích.

Písniky svašek pi nesení zaholovk a huni
jsou velmi erotické.

Prvod mladých manžel je velmi dlouhý.

Ženich s nevstou kráejí v ele, za nimi oba
„starostové" s pisluhovaem, družbové a dru-

žiky, rodina nevstina i ženichova.

Hudaci ped prvodem hlun vyhrávají, zástup
hojn výská, aby „selo ulo, že svatba ide a že

molodý vede sebi molodou do svojej chyže."*)

V chyži ženichov je ped píchodem nev-
stiným vše ist „uprátáno" a „vyuchtáno" (vy-

ištno a vymyto). Z pece voní „kapusta s mja-
soru" a vyhlédají „sudyny" (nádoby) s navae-
nými pirohy i snaankou.
Na peci v chalup leží ženichova matka. Jest,

neb iní se chorou, aby mohla dokázati, že po-

tebuje zastání a pomoci mladé gazdiny, která

ji má zastati v práci.

Prvod s píchozími dojde a zastaví ped chy-

žou ženichovou. Hudaky hrají a svašky latkají:

„Otváraj mamko lísku [lisu],

vede ti syn nevistu."

V chyži je však ticho. Pouze táhlé ó—oj svašek
ve všech variacích je slyšeti.

Svašky zpívají:

„Vyjdy, mamko pelechata (dlouhovlasá),

ide nevista bohata,

etyry voly hnala.

Ach, cho [a] by hnala — ne hnala,

a že by doku [štstíko] mala.

Do chyžy ide pryvitnycja [pívtivá žena],

a do póla robotnycja.
11

Konen ženich vejde do stavení a sedne za

stl. Zástavník s družbou jsou s ním.

Venku dva mladí chlopi z rodiny uchopí ne-

vstu na ruce a po starém slovanském zpsobu
ji na rukou donesou v mužovu chyžu. Ve svt-
nici ji postaví na stl a ona opt vskoí do roz-

pažené nárue ženichovy.

Chyža „molodého" je rázem plna lidí, šumu a

hudby.
Svašky nevstiny v chyži molodého latkajú:

Vede pan panyejku
na syvom konyejku.

Vyšov [vyšel] naped nej

diverejko [svak] jeji :

„Vytaj, Anyko, vytaj,

dolu z konyka slyzaj."

*) aby vesnice slyšela, že svatba jde a ženich že vede

nevstu do svého domova.
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,Veru, ja ne slyzaju,

bo ja vas ne poznaju.'

Vyšla ped nej

svegrycja jeji

:

„Vytaj, Anyo, vytaj,

dolu z konyka slyzaj.“

,Veru ja ne slyzaju,

bo ja vas ne poznaju'.

Vyšov ped nej

gazdojka jeji

:

„Vytaj, ženoko, vytaj,

uže z konyka slyzaj."

,Tepir uže slyzaju,

bo ja tebe zpoznaju.

Hudaky mja pryhraly,

a svašky mja prylaskaly —
ja už tul tepir misto maju.‘

Po njaké dob pijde v chyži molodého ne-

vstina ma, otec i sestry její (sourozenci) a pi-
nesou dary.

Mají je složeny v ,,besahy“, v zajímav ušitý

pytel, zrobený složením dlouhého pruhu domá-
cího plátna, na koncích barevn vytkaného, ozdo-
beného tásnmi. Pehnutím obou konc plátna

uiní se na besahách dv vreca (pytle — sáky),
vhodná ku uložení a nesení vcí. Besahy hodí

se pes rameno tak, že oba konce pytle visí

vped i vzad tla a jsou naplnny tím, co se

v nich nese. (Besahy jsou velmi úelné a hodily

by se dobe skautm.)
Jakmile píchozí vstoupí do svtnice, svašky

ponou znovu latkati, zpívajíce:

,,Aj — letl, letl sivoj holúbok
pod na nas,

Pušaj nás, starojko,

tuj do nas,

Ujdi ped mene,
Ancynko moja

bys mi sa neukazala.

Znaty, Bohojku, znaty,

že prišol otec i maty.
Portojky vy nematy,
stolojky zakryvaty.

Diverejam všetkým,
soroky darovaty.

Píchozí pivítáni pistoupí po ad ke stolu

a nevstina ma vyndává z ,,besah“, co pinesli

v chyžu molodého.

Nejdíve vyndá „bárs šumn našívanou soró-
ku‘‘ pro ženicha a položí ji na upeený ,,kolá“

uprosted stolu.

Pak vyndá ,,epjéc“ pro ženichovu máti, e-
pjec pro ttku a strýu (žije-li ve stavení). Má-li

„molodý 11 vydatou (vdanou) siostru, dá epjéc i jí.

epce jsou velmi vyparádny a vyzdobeny
dlouhými stuhami. Ma dostane nejšumnjší
z epc a k nmu i 3 „ryfy“ (lokte) „domašného
polotna.

11

Siostry svobodné jsou obdarovány pkn vy-
šívanými rukávy na nové oplíe.

„Menší rodina
1

* ženichova, ony tetky a strýn
rovnž po epci.
Dary obdaení pistupují adou ku stolu a bé-

ou dary. Dkují velmi mladé „nevist 11

a dá-
vají rovnž podarování. Za epce dostává ne-
vsta darem 5—10 K od ,,ttek“. Matr molo-
dého a otec dají bu „vivcí bo tela“ (ovci neb
telátko).

Matka ženichova vezme darované plátno a

hodí je po chyži na nkterého z „chlopc 1

", ko-
lem stojících. Ten, kterého plátno zasáhne, musí
vžiti matr k tanci.

Matr s hochem „šumn taní 11 uprosted chyže
a „hudaky 11

hrají. Pi tanci si ženichova matka
darované plátno pidržuje na hlav.

Veselí proudí pak obvyklým zpsobem dále.

Zpívá se, hraje a taní. Pec je do posledního
místeka obsazena a z ní obas podává se mo-
lodým, svaškám i rodin svatební „hoštný 11

.

Pozdní hodiny noní pipomenou svatebanm,
že je as se rozejiti. Schystají se tudíž k od-

chodu a spolen se svaškami naposled zazpívají

:

Do domu, do domu,
bílý bilíata

že jsme zporožnyly [vyprázdnili]

svatovi koršolata [džbánky].

Koly [když] naša Anka
do koa sídala,

svojim tovaryškam
pekno djakuvala

Tovaryšky moje,

pekno vam djakuju,

svij vinok zelenyj

uže vam daruju.

Svij vinok zelenyj

i zlatu korunu,
uže vam daruju

divosku [díví] náturu.

K ránu, když se chyže vyprázdní, hosté ode-

jdou a písniky svašek nadobro zmlknou — jde

molodý s molodou a ostatní rodinou „poumývati
sa do potoka 11

,
což je rovnž prastarým slovan-

ským obyejem. Jdou i v zim, kdy je eka za-

mrzlá, a sekerou prolomí led. Je-li eka píliš

daleko od stavení, jdou se poumývati k nkteré
z nejbližších studní.

Jakmile se vrátí zpt do chyže, sundají ne-

vist svatební vnec s hlavy i bílou „chustku 11

.

Do ruky jí dají novou „metlu 11 (bezové chvost).

Nevsta musí zametati chyžu. Smeti které s po-
dlahy smete, vezme do „zapenaky 11

(zástry) a

odnese do stajn, kde je hodí dobytku pod
nohy.
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Mladé doprovodí pak nahoru na pdu — „na
pelevni", — kde je „uloží" do sena. Zde stráví

mladí manželé svou první svatební noc. Násle-

dujícího dne ustelou jim teprve dole v chyži

v nové jich posteli a pravidelný život plný ro-

boty a celkového strádání zapone.

Svatby Karpatorus na Vrchovin mají velmi
starobylý ráz. Mnohé ze zachovaných obyej
svatebních pipínají se k prastarým svatebním
obyejm nejstarších Slovan, jež ve svém zna-

3. Uchopení nevsty za ruku mužem a pro-
vázení za prostých ceremonií a obtí kol krbu.

4. Slavnostní uvedení do domu mužova.
5. Penesení mladé ženy pes práh mužova

domu a posazení na rozprostenou kožešinu.

6. Slavnostní uložení do svatebního lože ped
svdky.
U Malorus a Blorus dle Niederleho podnes

symbolicky naznaují starodávný únos nevstin
tím, že zatarasí ped ženichem cestu, když si

pijde pro nevstu. V Cechách kdysi, na Mo-

SVATEBANÉ PO ODDAVKÁCH PED „CERKVÍ".
Ženich s družky mají kol klobouk zelené vnce z barvínku, v než jsou zapleteny klásky ovsa a paliky esnku.

Nevsta po starém slovanském zpsobu zahalena bílou rouškou.

menitém díle: „Slovanské starožitnosti

‘

(oddíl

kulturní) zaznamenal prof. Niederle.

Prastarým svatebním obyejem slovanským a

nejzákladnjším aktem satku (po dobách, kdy
pestaly únosy) bývaly „záruiny" — „záruky"
— „záruka". V Cechách „pípov" — „zásnu-
by", slib a zaruení se, že rodiové nevstu ná-
padníku dají za ženu.

U Karpatorus na Verchovin je „zaruení'

‘

rovnž prvním aktem ve svatebních obyejích
kmene a dje se tím, že nevsta ženichovi na
utvrzeni slibu podá ruku a obdaruje runíkem
a baníkem, na nmž leží peníz.

Dle Niederleho nejstarší obady svatební, jež

se u starých Slovan ustálily, byly následující:

1. Dohoda kupní a volba vhodné doby satku.
(U Rusín na Verchovin „záruiny" v nevstin
chyži, podarování a smluvení vna).

2, Zahalení nevsty závojem.

rav a Slovensku v krajích, národopisn zacho-
vaných, podnes leckde udržují toto symbolické
vyjádení zavíráním vrat ped ženichem, neb
dveí do komory atd., když chtjí, aby ženich

si nevstu „vyplatil" atd.

U Karpatorus na Verchovin nepijde ženich

pro nevstu ihned ped oddavkami, ponvadž
dle zvyku slaví své „veselje" každý zvláš a

k písaze a „vnaní" v kostele sejdou se že-

nich s nevstou až ped vchodem do „cerkve".

Veer po oddavkách — své a nevstin ho-

stin — pijde teprve ženich pro „nevistu".

Vstup do chyže je mu zamezen zastavením pr-
vodu, který se musí semknouti v hlouek, jejž

starosta nevstin zastaví zvláštní eí s napa-
ženou holí v ruce. Nevsta pak teprve pone
obcházeti s prvodem hlouek ženichv a zaíná
staroslovanské, symbolické sypáni vegetalními

plody (na Verchovin ovsem).
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Ženich musí pi vstupu do chyže žádati o svo-

lení — zaklepáním palikou (hlkou) na ,,verch“

dveí. Je vpuštn, ale nevsta je schována^na
komoe, aby ji ženich nemohl odvést. Je mu
dávána jiná, což znamená zatajování nevsty,
která má býtí unesena, t. j. odvedena.
Obad oddavek vznikl po dob slovanského

bájesloví - pohanství v dob kesanství, jež

pijali i Slované, kteí jako veškeí jiní národové
svta ustálili se pozdji rovnž na zákonitých

poádcích v zemi i život lidském.

J

Starobylé rozplétání vlas ^nevstiných je na
Verchovin rovnž obvyklé. Prastaré zahalení
nevsty rouškou naznauje se v kostele zaha-
lením nevsty v bílý šátek (rouška-chusta), který
má nevsta od té chvíle celý den na hlav až
do chvíle, v níž je uložena v manželské lože.

Práv tak, jak inili staí Slované i na Vercho-
vin, donášejí nevstu pes práh mužovy chyže
na rukou. Na míst posazení na kožešinu v chyži
postaví ji na stl, odkud ona seskoí mladému
muži do nárue.

CHYŽA CHUDOBNÉHO GAZDY NA VERCHOVINE
PODKARPATSKÉ RUSI.

U Rus akt oddání se mužovi a žití s ním
v manželství naznaoval se symbolicky posledním

vnením nevsty, ponvadž panenský vínek

zdobil zde vždy hlavy dívek (u Slovák parta,

panenský vínek vyšívaný v Cechách — viz

Plzesko, Stíbrsko a Mladoboleslavsko atd.)

Rusové i Karpatorusové (Rusíni) na Vercho-
vin íkají, že se v kostele ,,vnali“, což zna-

mená, že je oddal knz.
Obad vnení obou novomanžel, kteí sou-

asn mní panenský a panický stav vstupujíce

v manželství, vykonává na Verchovin svsenik
v kostele tím, že obma mladým snoubencm vloží

na hlavy obilné vneky a žehná jich spojení.

Detail prastarého svatebního ceremonielu

kladení peivá na plece (díve hlavy) novoman-
žel je zde rovnž zachován. Pešel v nynjší
obady ze svatebních obad církevních nábo-
ženství pravoslavného, z nhož byli Karpato-

rusové vytrženi donucením k pemn jeho v unii

ecko-katolickou.

Symbolické bití nevsty k zahánní zlých duch
neb pipamatování poslušnosti mužovi jsem nikde
nevidla. Snímání ženichovy obuvi rovnž ne.

Svatební kolá, obvyklý všude u Slovan i již-

ních, vyskytuje se zde rovnž, jen že bez ozdob,

zcela prostý, ponvadž kraj i lid je chudobný.
Konání rzných prací pi vstupu do nového

píbytku, iní nevsta zametáním chyže a házením
smetí do „stajn“ skotu pod nohy.

Bývalé slavnostní uložení novomanžel do
svatebního lože, po nmž se všichni oddají buj-

nému veselí, se u Rusín na Verchovin odbude
uložením novomanžel na vrch stavení na „pe-
levu“ do vonného sena (v ást pdy — sta-

vení, kde není ,,dymnyk“).

Oistní živou vodou, rovnž prastarého p-
vodu, dje se na Verchovin ped odchodem na
lože, když svatebané odejdou a nevsta se

ženichem i rodinou jde se „šumn poumývat do
potoka".

Hlavním svatebním pokrmem pi svatbách na
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Verchovin je „kaša" z prosa, politá syrobem —
pirohy naplnné „lekvarou bo sýrom“, žitné

baníky, zadlané kvasnicemi (kdežto jindy je

pouze ovsaný chlieb ošiepok, peený v peci na
zpsob placek a bez kvasnic). Na míst staré
medoviny pije se dnes ovšem pálenka.

Zel, pi svatbách na Verchovin Podkarpatské
Rusi pokud jsem vidla, lyrika a citovost jak by
vymizela. Lid je vtšinou passivní, utluený stá-

lými útisky dívjší vlády a pálenkou, kterou ho
nauili piti, umoený strastmi svtové války, která
v jich ddinách mla své djišt.
Svatby slaví se hlun, znamenají však pouhý

obad, který se vykonává dle všech zvyklostí

a vrn — ale citov ne. Nevsta s ženichem
stojí podle sebe zpravidla beze všeho vzntu,
bez lyriky a touhy po sob. Latkání svašek je

zajímavé, ale velmi monotonní, hoštní chudé a
vstup do života tžký. Snad „veselje" Karpato-
rusm v píštích dobách, v zemi osvobozené a

šastnjší rozzáí a lyrikou zalije i pvab pra-
starých svatebních obyej na Verchovin, kde
štstí dosud našlo velmi málo místa.

(Poheb — smrt — umírání.) Život Karpato-
rus na horách je tvrdý, zem nehostinná, vrchy
pekrásné, ale neúrodné. Rodí trochu ovsa, tu

a tam žita — po úboí mají jen lesy a lesy, které
nutno rubati a „hroši" (peníze) k živobytí po-
tebné si pilou a sekyrou „zarobyty".
Léka je initelem skorém neznámým. Je na

míle vzdálen — žádá za svízelnou cestu na hory
pirozen znan penz a chudý karpatoruský
lovk by ho ani nezaplatil. Ceká proto — co
Bh uiní!
Zeme-li chorý, pijme zvst stoicky. Bh za-

volal „chorého olovika" k sob — a tím je vc
skonena.

Verchovinci jsou fatalisté a proto nebrání se

smrti a neošetují dležit nemocného. Položí jej

na teplou pec, dle rady moudrých žen z soused-
stva „zvarjá mu zilja“ (svaí koení), zaklincují

(pibijí) ješt více okna, aby studený „vozduch"
(vzduch) nemohl do svtnice a nemocný — ?

V dýmu a vedru pece bu vstane — neb do-
koná.

„Zomre-li dtvak" (zeme-li dít) položí mrtvé
v chyži na stl, kde zstane ležeti tak dlouho,

až je dají do „trny" (truhly-rakve.)

lovka dosplého položí mrtvého tsn vedle
stolu na širokou lavici, na níž pedem dají dv
desky (prkna) a nastelou sena. Pod hlavu dají

mrtvému seno do výše. Tlo zemelého omyjí
vlahou vodou, na nohy obují bílé šlapy a obléknou
v nejlepší šat, aby zemelý spoádan pedstoupil
ped Boha. Pak mrtvého pokryjí konopnou plachtou
pouze tak, aby obliej zstal nezakryt.
Zeme-li svobodný neb mladé dve obléknou

je v nejlépe vyšívaný kroj a na hlavu vloží zelený

vnec z barvínku. Muži ženatému, staršímu, dají

na hlavu šiapku a žen „epjéc". Konopné i
lnné plachty, jimiž mrtvé pikrývají — nejsou
vyšívané — jen prost utkané na domácím stavu.
Díve — v dob „pokoja" — kupovali Vercho-
vinci ve sklepích (krámech) ozdobn potištný
tyl a jím pikrývali mrtvého.

Zemelý leží na lavici v chyži plné ti dny
a rakev jeho „truna" leží na zemí vedle lavice.

Leží ve svtnici v dýmu a vedru, ve vzduchu
pesyceném výpary i když je nemoc infekní.

Ostatní žijí, spí a vegetují kol nho dále. Tak
tvrdý je jich život a tak malé uvdomní o hygi-

en. Za nic na svt by neodstranili nemocného
z chyže „het" (pry) od rodiny jako „zviera"

(zvíe.)

Pamatuji podnes jak mn vydsila hrzná po-
dívaná v chyži, kam jsem ped pohbem vstou-

pila. Mrtvý ležel na lavici u stolu s obliejem
zsinalým, nezakrytým a vedle na stole gazdína
válela tsto na pirohy. Druhá žena plnila vy-
krájené kousky tsta sýrom a balila je, aby vše
pipraveno bylo k smutení hostin pi pani-

chyd za zemelého. Úžas mj a náhlé objevení

popa na zatáce cesty, který picházel do cha-

lupy k výkropu mrtvoly, piml ženy, že naí-
kajíce rychle odklidily tsto a otevely zašupo-

vací okénko.

Proti pedsudkm a zvyklostem je všude tžký
boj — tím tžší je v Karpatech. Na upozornní
knží, že tato hrzyplná zvyklost — obývání
s mrtvým v jedné svtnici mla by se rozumným
zpsobem zakázati, jinak že je proti infekním
nemocem marný boj — pravil knz s polito-
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váním: — že „lu* ml by vše za neúctu a

„b'uril by sja“.

Zemelý tedy leží v chyží na lavici u stolu tak

dlouho až pijde knz, aby ho pohbil.

Pop pijde doprovázen dákem*) a nkolika
muži, kteí nesou kostelní korouhve s obrazy
svátých. Jakmile se pop zjeví s prvodem na
,,puti“ ped chalupou, uvnit gazda i gazdina

rychle oteve ,,vikno i dveri“, aby ,,pára“ vyšla

,,von“ (ven).

Pop vejde, modlí se nad mrtvým v chyži,

áek zpívá, pop mrtvolu ceremonieln vykropí,

požehná a odejde ped chalupu. Nyní teprve

vloží domácí mrtvého do truhly, naplnné hoblin-

kami. Truna má tvar podlouhlé truhly, na níž

pouze víko je špiaté.

Dle starého zvyku na Verchovinci — tak jako

Kopaniai na Morav, což je zajímavé — vloží

nebožtíkovi do trny,Je-li chlop, „pipu“ (dýmku)
a „dohan“ (tabák). asto pidají i vc jíž ml
za života nejradji u sebe, nž, bi atd. a n-
kolik peníz, aby se ml ím vyplatit.

Dveti, je-li vesnickou šikou, dávají do trny
jehlu a nco vyšívací píze. Pak teprve rakev
zaklincují (zabijí hebíky) a pozdvihnou.

Nežli vykroí ze svtnice, zaklepají truhlou

tikrát o práh, ímž se zemelý domácím „od-

povedá". Duše jeho, která stále pi tle ve svt-
nici byla a žal pozstalých sledovala — letí nyní

z chyže ven.

Na prazích pitvoru vedoucích ped chyžu za-

klepají „trunou“ rovnž tikráte. V Tiché, ddin
stranou Užoka, ekli mi, že proto, „aby sa mrtvý
zobudil, keby nbol calkom dobré umarlý“.

Na dvoe položí nebožtíka s truhlou na san —
na nichž by mrtvého pochovávali a vezli i v lét
„bo starý zvyaj“ tak káže — což ukazovalo
by na starý slovanský zpsob, pohbívati mrt-

vého na saních neb lodích.

Jakmile je truhla s nebožtíkem na dvoe po-
loží na ni chléb a sl. Pop skoní nad zeme-
lým „molitvu" i obad a dák zpívá „epištol —
tropare bolgarné".

Domácí vypustí ze stajní všechen skot, aby
se nebožtíku „odkáal". Dv ženy neb dva muži
vezmou chléb a sl z trny a tikrát za sebou
do výše pozdvihnou, aby duše nebožtíkova voln
odletla k nebi. Chléb pak rozlámou a se solí

dají skotu.

Na trunu etzem neb provazy pipevní pro-

stý, devný kíž se stíškou a zelený kulatý

vnec z barvínku.

Je-li rodina zemelého mocnjší (bohatší) má
pop nad rakví ješt „káže“, která se ovšem
musí zvlášt zaplatiti — dáek zpívá dále z cír-

kevních písní „Pekrásná poesia“, kterou ku
pohbm složil Joan Domask.

*) kostelním zpvákem, který je zvláš „církví" i obcí

placen a služební písahu skládá u svšenika na fae.

Konen, je-li vše skoneno, vykroí pop, a-
ek a muži s korouhvemi za ním, domácí se

znovu nad nebožtíkem rozkvílí a žalné: „ó— oj

sestryca — i „nako" (ote) — neb máti
moja" letí vzduchem a neustává, až je mrtvý
s trunou v hrob zasypán.
Pop pi hrob na cinteru „koná molitvu" —

první nabere lopatkou hlínu a zasype jí trunu
nebožtíkovu. Po nm uiní tak ostatní rodina.

Devný kížek, který na trn pivezou, za-

bodnou hluboce v sypkou hlínu erstv nasypa-
ného rovu, naposledy se požehnají, po rusku
pokižují, hluboce ukloní a odejdou.
Ze hbitova vrátí se zpt v chyžu zemelého

„rodina" (píbuzní) i známí — dokoní za „mo-
litvu"*) a konají za zemelého panychidu .

Ve svtnici se vše pestavuje na jiné místo,

aby nebylo znáti, jak vše vypadalo za života

nebožtíkova. Je spolená smutení hostina, jíž,

jak mi tvrdili, íkají „komášná".
Veer pijdou opt známí a mladí lidé, kteí

po ti dny veer ped pohbením nebožtíkovým,
dle ustáleného zvyku, robili v chyži „figle“.

Hrají rzné hry, nejastji na „dido a babu“

.

Mladý chlapec pístrojí se smšn za ženu a

druhý si ho namlouvá — což není práv nej-

lepší zábavou. Neb jeden chlapec petahuje dru-

hého za ruce, aby ukázali, kdo je silnjší. Dv-
ata jich zápasu pihlížejí, smích si robí —
výskají a žertují — což vše znamená, že chtí

obveselíti rodinu zemelého, aby velmi netruch-
lila. Mrtvý odešel — ustoupil živým a „dobré
mu je na nebi".

Podobné ,,figle“ chodí do stavení k nebožtí-

kov rodin robit mladí lidé každý den, pokud
je mrtvola v dom. V chyži usadí se kol pece
neb proti sob do kruhu a „figle" zaponou.

Mají rzné pkné i výstední hry. Mne nej-

více zajímala hra na vyvolávání. Chlapci si dali

rzná jména strom, na p. „buk — dub —
smrk". Dvata opt — „lípa — pšenyca — žito

— rža".
Jeden z chlapc, teba „smrk" stoupne si do

prosted jizby a volá, že chce „pšenycu". Dve-
pšenyca piskoí, stoupne si za nj a volá, že
chce „dub". Dub piskoí a volá, že chce „ržu".
Rža volá, že chce „buk" atd. až všichni stojí

za sebou v ad. Kdosi vykikne „dosta" —
chlapci se byste otoí, dají dívkám po hubice
a spolen ítí se na místo.

„Fígle" zavádí asto k výstednostem a p-
sobí trapn, povážíme-li, že djí se v chyži,

v níž leží mrtvola u stolu kol nhož se práv
v té svtnici staí lidé nad zemelým modlí li-

tanie a ák zpívá 2—3 hod. Davidovy žalmy.
Popi prý velmi usilují, aby „figle" u mrtvého

pestaly neb se aspo na mírnjší projev žert
omezily.

*) modlitba.
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Hbitovy karpatoruské poskytují bdný obraz.

Úcta k mrtvým není skorém žádná. Hbitovy
jsou neohraženy, jak tomu i na Slovensku bývá.
Rovy jsou asto bez kížk a bez nadpis —
však beztak nikdo neumí íst. Ovce — skot —k voln ddinou pobíhající asto tudy pe-
bhne a bu rozdupe mladší neslehlý hrob neb
se popase na tráv, jíž hroby zarstají. Smutné
je „kladbišt“ na Vrchovin — smutné. Tvrdý
život a jeho dsledky ubili vše v živých.

* *

Gazda „mocnjší" (majetnjší), „kotrý maje
zemlju", staví si stavení prostornjší. Postaví
chyžu, v níž je svtnice s pitvorem — za nimi

„piluja
‘

(stodola) a dále „staja" pro dobytek.
Vše pod jedním krytem.
Gazda „mocný" (bohatý), „kotrý maje duže

zemlji aji skotu a koni", postaví si vedle chyže
i boní hospodáské stavení.

Nejdíve si ovšem zbuduje chyžu s pitvorem
a komorou. Po stran ve dvoe vystaví „piluju
s pelevní" a „staju" pro dobytek. Pro „vivce"

VELKÉ GAZDOVSTVO NA VERCHOVIN.
Kol chyže „gánok" se sloupky.

(Gazdovstvo a gazdování). Karpatoruský gazda
na Verchovin jako hospodá staví dva druhy
chyží. Bu stojí chyža z trám sroubena hned
na zemi a stavivo její leží v rozích na 4 „úhlech".

Nebo stoji verchovinská chyža — vtší „gardov-

stvo" na kamennné podezdívce a má okolo sta-

vení pkný „gánok" (pavláka).

Chyža, sroubená a postavená pímo na 4

„úhlech", patí zpravidla gazdovi malému neb
bezzemkovi, „kotrý nemaje zemlji, chyžu sebi

z árenduje" (pronajme). Chyža tato má uvnit
pouze svtnici, „pitvor" (sí) a za ní komoru
neb „staju" pro dobytek.

Stodol pi tchto chyžích neuzíme, ponvadž
gazda má jen nepatrn orné pdy a obilí pe-
zimuje venku za stavením a seno rovnž. Bez-
zemek — majitel podobné chyže má ji najatu

bez polí a platí za ni — jak mi bylo eeno —
v dob „pokoja" (míru) „sorok korun"*) a nyní

sto korun i více ron.
*) znaí tyicet korun.

(ovce) mírná postavenu i staju menší a stranou

devnou ohradu, shodnou s „košaem" pro ovce

na „poloninách" *) v horách.

Blíže stavení jsou udlány neb postaveny ,,piv-

nyce“ (sklepy) na krempli i herbudze, jak na
Užocku bramborm íkají.

„Pivnyce" jsou rzného druhu. Bud jsou to

hluboké jámy, udlané v zem mezi dva dolíky,

jež mají nad sebou stešní kryt, položený drnem,

a maliká dvíka dovnit. V pivnyci jsou pak
„herbudzi" uloženy v slám a zakryty zemí jak

u nás v „krecht".

Neb nad jamou zdvíhá se devný srubený
sklípek s doškovou stechou, do nhož se uloží

i jiné poteby.
Neb je „pivnyca" podezdna a v podezdívce

(vlastním sklípku na brambory) jsou dvíka. Nad
tím je sroubena malá „kletka", pokrytá došky.

*) poloniny jsou velké lesní planiny s pastvinami v ho-

rách.
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Pívnyca tato iní na mne dojem zbytku staré

ruské „kltky", jakou díve staí Slované stavli

u stavení. Pozdji, když „kltky“ poaly se sta-

vtí v jedné ad s obytným stavením, ustálila

se z nich v Karpatech asi komora, sloužící

k uschování šatu na žerdích a „susiku“ — truhly

na „žerno" (obilí). Nahoe nad komorou slouží

dodnes místo v podsteší (bezdýmné) k uscho-

vání sena, v let za místo k pespání svobod-
ných a za svatební lože novomanželm, v nž
jsou po „veselí" uložení.

šat. Na gánku rády sedají neb stojí a pedou,
je-li uvnit v chyži dusno.
Stecha chalup penívá i u chyží bez gánk

tak velice, že je všude suchá podokapní cesta.

Podsteší, jímž stecha stny penívá, íkají
„strišník".

Uzavených a oplocených dvor pi gazdov-
stvech verchovinských málo najdeme. Zpravidla
chrání se pi stavení ploty seník-oborych, neb
vysoká „kopie" slámy neb sena, aby se na nich

nepásl dobytek, který voln kol chyží pobíhá.

VELÍN NA VERCHOVIN PODKARPATSKÉ RUSI.

Gazdovstva na Verchovin v Karpatech vyka-
zují asto zajímavé typy lidového stavitelství.

Dmyslné spojování trám v úhlech stn, zají-

mavou konstrukci stechy v pipevování krytu
— zvláštní stavbu i vazbu podprných trám
v rohu ganku — rzné druhy ozdobných sloupk,
nesoucích hluboce penívající kryt chalupy nad
pavlákou. Sloupky jsou bu kulaté, v plí te-

sáním zúžené, neb ozdobnjší šestihranné, na-
hoe s hlavicí, uprosted sbíhající se v šestihran-

nou kouli a konící v podstavci. Leckde na ho-

rách i doleji v ruských selech v nížin jsou

sloupky ješt velmi pkn vyzdobeny ezbou.

Gazdiny v zim vší na gánek chyže pod
stechu spedené konopné nit, vyvaené a vy-
bílené na snhu, aby vymrzly a vysušily se. Na
devné žerdi vší k usušení i vypraný krojový

Malí gazdové mívají pro dobytek i rzn
sbité úkryty. Nejastji tam, kde nemají stajní

a chovají „vivci" — neb staju za pitvorem mají

velmi malou — „obkládají" chyžu po jedné stran
(kde není oken) devným bednním, dost chatrn
zabezpeeným, v nmž pezimují otužilé zdejší

ovce.

Dobytek veškeren je velmi otužilý a chová se

bezmála polodivoce. Ovce i vepi, kráva i k
pobíhají za dne voln kol chyže. Vepi v zim
ryjí i pod snhem, ovce vybhnou z koša a

hledají, co by zakously. „Statok" — „chudoba"
(hovzí dobytek) i za snhu žene se na „pastvu"
a napojit do potoka. Kráva i telátko napije se

ledové vody z potoka zamrzlého, na nmž si

zvíe prošlápne led. Nízký chundelatý k ru-

sínský, vtšinou nehlezený a nehebelcovaný,
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potlouká se i v zim kol chaty, kopytem od-
hrabává sníh a hledá zmrzlou traviku neb zmrzlý
mech.

Ovce, jak jsem vidla astokrát, vrhnou i na
snhu mladé. Pak teprve pibhne gazdina, zvedne
jehn ze snhu a starou ovci zažene do chyže.

Malé jehátko vstrí pod postel do „zároku“ a

zahradí „drabenkou“.
Voly a krávy zapáhají nemilosrdn v „jarmo"

— devné muidlo, které navlékají souasn
dvma párm zvíat na šíji. Tažných zvíat ne-

šetí. Vozy nemají brzdy a letí se svah dol o

pekot a postraky tlukou dobyte do nohou.

erná zv — „diviaky" — nerozryla chatrnou
úrodu. Tikrát za sebou vsadí teba gazda
„krumpli" v zem a tikrát mu je rozryje a od-
praví divá erná zv. Zelený oves na stojat,

slibující úrodu a dosti zrna na „ovsaný chlieb

ošiepok" asto spase vysoká zv — jeleni, jichž

je po lesích dosti.

Gazdové, aby chránili úrodu lopotn nabytou,
staví na pole zvláštní velké devné echtaky,
kterým íkají „cerkotelo". Je podobno naší vel-

kononí ehtace dtské, kterou dti „vyzvánjí"
v noremních dnech. Cerkotelo má u ehtaky
velká lopatovítá ramena, do nichž se vítr zape,

HUMNA VELKÉHO GAZDOVSTVA NA VERCHOVIN.
Na gánku chalupy zavšeny vyvaené a vybílené konopné nit. Po stran „zaveršený" stoh slámy.

Hospodái jsou Karpatorusové ve všem kon-
servativní a drží se pesn a houževnat starých

zvyk. S pírodou mají ve všem krutý boj. Hor-
stvo na Verchovin stále stoupá, až nejvtší výše
dostupuje na hranicích Polska. Hluboké lesy pe-
cházejí leckde již v pralesy, všude je hojn divé

erné zve, toulají se vlci a tu a tam i medvd
se objeví.

Podnebí je ist horské, svží, ale drsné. Zima
dlouhá a krutá, plná snh a závjí. Léto pozdní

— podzim ranný. Pole skrovná, lesm pímo
urvaná. Zem „bárs-planá" *) skýtá skrovnou že.
asto sníh se již práší, když oves pozdn do-

zrálý see se a sváží s rolí dol v „selo".

Pole na lesnatých stráních musí se asto bez-

peiti ploty, spletenými z vrboví i oeší, aby divá

’) špatná, neúrodná.

je roztoí a ehtot cerkotela, velmi znaný, plaší

vysokou i divou zv.
Na pole snhem zaváté vozí gazdové jíž

v zim hnj, aby s nastalým jarem vtáhl se zá-

rove do zem. Hnj vozí na saních vlastní vý-

roby, tažených nízkými kravkami. Pouze vtší
gazda zapáhá voly a nejbohatší má kon.
Zem obdlává se všude po stáru a nedo-

staten. Jak „dido robil i gazda robí" — oe
nehluboce a vláí devnými branami. Hnojí po-

mrn málo, ponvadž je všude hnoje nedo-
statek. Dobytek od jara do zimy se pase vysoko
v horách. Ve vsi pobíhá rovnž voln a zanechá
tím venku nejvíce chlévského hnoje.

Hnojivá umlá jsou neznáma a pijala by se

s velkou nedvrou. Vždy Rusín neml až do-

sud upímného rádce — sociáln a lidsky s ním
dosud nikdo necítil. Proto je mezi lidem znan
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zaostalosti a ve všem mnoho povry, jež pro-

vází gazdu v práci i hospodáství.

Uzraje-li na Verchoviné obilí, posee je gazda
— asto ješt srpy — sváže v snopky a nechá
v malých kopkách vyschnouti na poli. Dom
sveze obílí bu na lehkých žebiácích, které

umí dobe stavtí, neb na saních. Cesty v ho-

rách jsou vtšinou kamenné a srázné tak, že

gazda by na nich u vozu „kolesa
11

polámal.

Doma složí gazda svezené obilí do stodol.

Kde nejsou stodoly, pezimuje obilí venku. Ho-
spodá vezme slabší kmen stromu, sloupne

s nho kru, dole pihrotí sekyrou a zabodne

Vymlácené žito vozí Verchovinci k semletí do
malých horských mlýnc, zcela primitivních. Oves
a kukuici, kterou bu koupí neb za „robotu 11

pinesou z dolní zem, šrotují si gazdiny samy
na domácím mlýnku — „žorni .

11

„Zora" skládá se, jak na obrázku vidno, ze

silné klády z tvrdého deva, která leží na pod-
stavci. Uprosted klády vyhlouben jest kulatý

otvor, v nmž leží zapuštny dva mlýnské ka-

meny. Vrchní z nich jmenuje se „poverchnyk
“

a druhý „spidnik“. Uprosted v kameni je vy-

tesán kulatý otvor, v njž se sype obílí. Po
stran má „poverchnyk 11 malou jamku, ve které

VYVÁŽENÍ HNOJIVÁ NA ZASNŽENÉ POLE.

v zemi. Nejdíve naklade do kíže suché vtve,
pak skládá snopky, klásky ovšem dovnit k tyi,

aby prý je vrabci neoklovalí. Nahoe na obilí

rozloží jeden snop klasy dol, aby voda s nho
dobe stékala. Kl, kol nhož gazda skládá

snopky, sluje „ostrouha“

.

Obilí se mlátí cepy na mlát stodoly. Kde
stodol není, zametou za chalupou místo, poleji

nkolikrát vodou aby zamrzlo a na nm mlátí.

Vidla jsem, že mlátili obilí komi, kteí hnáni,

pobíhali po nastlaném žit a kopyty je mlátili.

Chudá gazdina mlátila zas trochu žita na zemlji

v „pitvore
11

tím zpsobem, že držela hrst obilí

v ruce a druhou rukou v n vytrvale bila tž-
kým devným pístem — dubovým prkénkem,
jímž perou prádlo u eky.*)

*) práv tak vidla jsem mlátiti chudé kopaniáry na
Morav.

spoívá „poháa 11 — devné bidlo, vsazené
horním koncem v devný stojan, vztýený nad
kladou. Aby se dobe vrchní kámen na spodním
toil, je mezi kameny vloženo železné veteno.

Chtjí-li gazdiny obilí na ,,žorni
11

semlíti, po-
staví k ní devné koryto. V „progornycu"
(otvor uvnit kamene) nasypou zrno, „poháa 11

a uchopí rukama a otáejíce jim, šrotují oves
neb kukuici. Mleté zrno dostává se mezi oba
kameny, kde se drtí na mouku a padá z klády
ven v koryto malým otvorem po stran,

Semletou mouku gazdiny prosévají sítem a
pekou z ní „ovsaný chlieb ošiepok ,

11

Z mouky žitné pekou se „baníky 11

,
kulaté bo-

chánky, zadlané kvasnicemi. asto jsou plnny
rozšouchanýmí brambory neb jablky. Chléb dle

našeho pojmu, který je doplkem denní stravy

venkovského lovka, nahražují zde všeobecn
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„ovsaným" chlebem, jemuž íkají „ošiepok", a

který jest neustále pojídán malými i velkými.

Ovocného stromoví jest velmi málo a vtšinou
se na Verchovin ve vyšších polohách již ani ne-

daí. Nejvíce ze strom ovocných níže v horách
najdeme jablon. Jablka na nich však pln ne-

dozrají, jsou kyselá a zatrpklá, tak jako život

zdejšího lidu. Ani z daleka se nemohou rovnati

chutí ani velikostí skvostnému ovoci z jižních

kraj Podkarpatské Rusi, medov sladkému,
vyzrálému na žhavém slunci.

Lesy karpatské dávají za to hojn plodin

lesních, zejména jahod, malin, ostružin a hub.

vidno, že velaení bylo ode dávna oblíbeným
zamstnáním karpatoruského lidu na Verchovin.
Hlavním zamstnáním a zdrojem obživy Rusína

na Verchovin je rolnictví a chov dobytka. Polí

je však málo, nejsou dost úrodná a nestaí asto
obživiti etnjší rodinu menšího gazdy. Na po-
lích daí se jen oves, trochu jarého žita, brambor,
lnu i konopí na domácí plátno a hojn zelí —
„kapusty", která s „krumplemi" je zde chlebem
vezdejším.

Leckterý menší gazda na horách, „kotrý maje
málo zemíje" a chce v zim nasytiti etnou ro-

dinu, nucen je odejiti z jara na robotu do kraje.

MLETÍ OBILÍ NA ŽORNI.

Mnoho je v nich oeší s lískovými oíšky a spa-

daných bukvic, na nichž se zejména ráda pase
divá erná zv.
Na úboí les a v selech kol cerkví je znan

lip, jež kvetou a jsou pastvou velám, které má
Verchovinec rád v úlech u stavení. Zvláštních

velín pro vely nestaví. Zpravidla má jakýsi

velín zízen za stavením tím, že devné kláty,

sloužící velám za úle, postaví v podsteší
k zadní stn chyže — a tím je vc odbyta.

Krom klát devných (s nepohyblivým dílem

vel uvnit) plete Vrchovinec i úly slamné. Plete

je ze slámy ve form zvon asi tak, jak se

u nás pletou slamné rohožky ped dvée. V úle

pi pletení nechá maliký otvor pro vlétnutí

vel. Dovnit vstrí šikmo tenkou hleku, na
níž vely ponou práci. Chce-li gazda vyndati
med, udusí vely dýmem. K pstování vel víže

se mnoho rzných starodávných povr, z ehož

Vlastní pole sví žen a dtem, sám odejde na
práci bu na nkterý velkostatek neb k vtším
hospodám v rovin. Pracuje u nich za ást
úrody, za díl zrna, hlavn pšenice a žita, které

na podzim pinese dom. Bezzemci odcházejí

s hor „na dol“ na polní práci skorém všeobecn.
Tvoí zpravidla celé hlouky, jež spolen na
polní práci do kraje odejdou a spolen na pod-

zim opt se zrnem se vracejí.

V tsných horských údolích, v nichž leží kar-

patské vesnice, neb nízkých horských soutškách
není na blízku sel tolik luk, aby staily vyživíti

pastvou a senem množství dobytka, které se

chová. Proto gazdové z jara vyhánjí dobytek
na „poloniny" rozlehlé pastviny v horách.

„Poloniny" jsou velké planiny vysoko v ho-

rách, na nichž dlouho do jara leží sníh. Jakmile

sníh sejde, zavje teplý vítr a slunce vzepe na
hory své žhavé paprsky. Poloniny se zelenají,
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pokryjí bujnou travou a poskytnou skotu mnoho
výborné pastvy.

V ddinách ped svátkem Jana Kúpaly (Jana

Ktitele) schystají se pastýi s „juhasy" na hory.

Veer ped svátkem „kladou na verchach kol

sela oha“. Z „mocných 11

polen udlají velkou

„subitku" (hranici), zapálí ji a když níže vyhoí,

júhasi a hoši z ddiny skáí pes ohe. „Pastýi
11

pihánjí asto dobytek k nejbližším ohm a

u Hucul a proto není zde tolik vzntu. Starý

obyej se však dosud zachovává.
Na Verchovin mají gazdové bud poloniny

vlastní neb pronajaté. Nco polonin na horách
patí obcím, ostatek náleží státu s obrovskými
kompleksy les, které jsou nejvtším majetkem
zem.

Je-li polonina gazdova, má se ovšem dobe,
ponvadž mu zbude na zimu hojn sena a ješt

Ž o r a.

otvírají mu tlamy, aby svit plamene padal skotu

pímo do jícnu. Ví, že tím bude dobytek chránn
onemocnní žaludku a dobe že se vypase.

Pes ohe skáí na Verchovin s výskotem
jen chlapci — dvata se neúastní. Za to u Hu-
cul, v Karpatech Marmarošských, picházejí

k ohni i dívky s vnci na hlavách, taní kol

ohn a zpívají.

Je to zbytek „chorovod 11

z dob slovanského
bájesloví, když se v lesích na horách uctívala

„Lada 11

,
bohyn lásky. Z „chorovod 11

zbyly

v lidu podnes nejkrásnjší písn maloruské, textem
pirozen erotické.

Na Verchovin je život tžší a tvrdší než

se dobytek venku vypase. V domácnosti je hojn
mléka, másla a sýra. Z mléka kravského stlouká

se máslo, z mléka ovího robí se sýr —
„bryndza 11

.

Na poloninu žene „pastý
11

dobytek hovzí
— „júhas“ ovce. Pase-li obec spolen na ho-
rách, poítají na 100 kus dobytka 2 pastýe.
Na 100 kus ovec — 2 júhase.

Na horách na polonin slouží za pastviska

skotu skalnatjší ást, v níž je zárove hojn
pastvy. Pravá polonina lesní, porostlá šavnatou
travou jak louka, nechá se k poseení na seno.

„Stoišt
11 zove se místo, na nmž pastý s ju-

hasem a stády v horách stane. Zvolí si k pastv
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a pobytu vždy místo blíže horské bystiny a
studánek lesních, aby bylo po ruce dostaten
vody k napájení.

Pastý s juhasem zrobí si „kolibu“ — úkryt,

v nmž v noci spí a chrání se za nepohody.
„Koliba" verchovinská není však shodná s ko-

lihou huculskou neb kolíbou slovenskou, kde
valaši s baou mají devnou chatr s ohništm
uprosted a dokola s loži.

„Koliba“ pastýra verchovinského je penosná
a skládá se ze dvou kl, zasazených v zem,

kusu lehkého deva. Ztužena je ohebným de-
vem mladých vtévek. Juhas na ni „trumpetá"
tím zpsobem, že ji vodorovn nadzdvihne a

piloží k levé stran úst. Mocn do ní pak „trum-
petá“ zvláštní melodii, ist pastýskou, o níž

ví, že chrání ovce, že se pi ní nejlépe pasou
a nezabíhají za skaliska.

Život na poloninách není snadný. Juhas je

celý den na nohou, stále bedliv o pasoucí se

stádo. Pobíhá a skáe za ním asto s balvanu
na balvan. Vrný pes za ním a oba steží, aby

„J Ú H A S“ ZA PASTVY „TRUMPETÁ" OVEKÁM NA „POLOVIN" V HORÁCH.

a stechy, postavené na zem, jež se o n pí-
mo zape. Stecha koliby stojí vždy za houštím
smrk a obrací se pi nepohod proti dešti a

vtru. Pod ní je sláma, na které pastýi s ju-

hasem spí. Pro ovce zroben je vedle koša —
ohraniené místo, do nhož se na noc ovce za-

hánjí a tam i dojí. Ped kolíbou je ohništ,

na nmž, na menším kotlíku vaí si pastýi jídlo,

ve vtším sráží oví mléko a sváejí žinici.

K jídlu vaí si na poloninách jen krumpli a

polévku z mouky. Jednou za týden pinese jim

na hory otec, sourozenci, neb starší muž z pízn
chléb ..ošiepok", pirohy, trochu brambor, uvaené
kapusty se „soloninou" a je-li i kousek „mjasa“.

Dom zpt s polonin nosí v ddinu máslo, sýr

bryndzu a oví mléko, které donášejí v dev-
ných nádobách „dojilnyci .

Za pastvy na polonin hraje juhas ovcím na
dlouhou pastýskou šalmaj, které íká prost
„trumpeta". Je skorém ti metry dlouhá a silná

jako ruka, dole rozšíena a zrobena z jednoho

se ovekám nieho nestalo. Vždy malá jehata
rád odnese sup neb orel, již asto nad horami
zakrouží. V noci hrozí záken vlci, proti nimž
se udržuje stále „vatra“ (ohe) ped kolíbou a

kteí asto zadáví ovci i dv.

Za dívjších as bývali prý na^ horách zboj-

níci a zlodji, kteí kradli ovce. asto rozpou-

taly se strašlivé boue s prtrží mraen, jež

rovnž škodily skotu. Proti tomu všemu podnes
juhasové na poloninách trumpetají" výstražné

písn, jež nesou se daleko s hor dol a mají

za úel vzbuditi ostražitost a pípadn pomoc
tm, kteí jsou na horách. Poátek jedné vý-

stražné písn podailo se m zaznamenati:

„Húat ht, húat ht —
au, au, au —
beri širáky, huu —
bež na poloninu

pro svoju ditynu —
bo tvojí salaší

zabrali vefazi,"
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Pastý, který pase skot na poloninách, má
rovnž mnoho práce s dojením krav, robením
oví bryndzy a odvádním mléka i másla. Zá-

znamy o dojivosti krav iní si velmi jednoduše

a dvtipn prostým vruboezem na prkénkách,

což iní na poloninách u stáda i Huculové.

Na podzim s prvním popraškem snhu shání

se dobytek s hor v ddiny. Pedem ovšem po-

kosí se louky a seno na nich usuší.

Na poloniny pijdou z ddin sekái s dívkami.

Na horách je pak živo a veselo. Usušené seno

prací pouze pabrkuje doma i v hospodáství.
„Kole derevo na koubici" (seká díví na špalku),

opravuje stavení a „robí" hospodáské náiní.
Zeny pedou, tkají „polotno", šijí a vyšívají kroj.

Karpatoruský gazda na Verchovin je každý
emesln velmi schopný jia dovedný. Dovede
stavti chyžu, „drevenyj víz" (devný vz eb-
iák) i san. „Znaje robyty krosnu", „žoru",
„jarmo" pro voly a „cerkotelo" na pole k plašení

divé zve. Plete „voloky" na nohy z oví vlny
a koských žíní „bárs mocné" oprati, které prý

dávají do velkých kopie, v nichž je zastrený
kl. Do sela svážejí je s hor na saních.

Který gazda má mnoho sena a málo místa na
pd nad komorou, staví u stavení seník „oborych“.

„Oborychy" mají všude, asto dva a robí je

následovn. Gazda zarazí do zem pihrocené
kly, na nž dá pohyblivou stechu, pokrytou
došky. Mezi kly na zem nastele suchých vtví,
aby seno od zem nehnilo a skládá je a vrství

do výše, pokud kly staí.

Potebuje-li sena, odbírá je s hora a leze na
seník po lazivu (žebíku). Pohyblivá stíška sjíždí

pak po klech dol dle toho, kolik sena je ode-
bráno.

Zima je dobou odpoinku a klidu. Polní práce
je skonena, obilí vymláceno a semleto. Gazda

drží padesát rok. Sám zrobí cepy k mlácení

obilí, hráb kshrabování, vidle, lopaty i podávky,
devné mísy a lžíce k jídlu, velká koryta, vy-

dlabaná z kmene stromu na tsto i „šmati rajbat"

(prádlo prát). Umí i pkná síta na prosévání
obilí s devnou vpletenou sítí, zapravenou velmi

vkusn a ozdobn na lubu síta.

Leckterý z gazd velmi pkn pracuje a e-
mesln se zamstnává výrobou devných „su-

dyn" (nádob) na mléko. Z destiek deva po
bednásku zpracuje devné „geletky" k uscho-
vání „moloka", „skopic", dížku na dojení a „do-
jdnycu“, elipsovitou sudynu, dole rozšíenou a

nahoe uprosted zakrytou kulatým držátkem,
velmi samorostle a chyte zpracovaným. V do-
jilnyci nosí se oví mléko dom s polonin.
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(Život rodinný, zvyky a obyeje.) V zim žije

se v chalupách na peci. Podlaha chyže z udu-
pané hlíny je studená a dtem na ní zebou bosé
nožky. Velcí, odní pouze v plátný kroj, tak
jako v lét, rádi se rovnž drží pece. Ženy kol

udlaný jak tepák bez kvasnic a upeený v peci.
Lepší a hojnjší sousto pichází na stl jen
o svatbách a svátcích velkononích a vánoních.

Otec je všude hlavou rodiny a velí žen i

dtem. Aby „ped svtem" ukázal pevahu nad

mGÁNOK" karpatorus.kého gazdovstva na vrchovin se sloupky.

ní pedou, muži robí drobné hospodáské po-
teby a staí sí hoví s dtmi na vrchu pece,
V nedli vaí se v peci kapusta s mjasem

z „barana" neb domácího vepíka a k tomu
„krumpli". Všední den pirohy neb krumplí s „ma-
ankou" — mlénou omákou, zahuštnou mou-
kou. Jí se pouze ráno a veer. K jídlu pikusuje
se celý den „chlieb ošiepok", z ovesné mouky,

ženou, chodí Verchovinec vždy naped, nechá-
vaje ženu za sebou. Bratí rovnž jak otec chodí

vždy ped sestrami a sedí všude na pedních
místech.

Ráz rodinného života vykazuje pospolitost staré

slovanské „zádruhy". Zpravidla žijí ve velkém
gazdovsvu dv, ti až tyi rodiny spolen, jež

tvoí nejbližší „rodinu" (píbuzenstvo). Ženy -
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dcery vdávají se z domu, synové však, žení-lí

se, pivádjí v rodný dm nevsty a spolen
s rodii žijí. Všem velí otec tak dlouho, dokud
je živ, pak nejstarší brat. Matka dbá o vycho-
vání a ošacení dcka, na nž vše sama ušije atd.

Otec stará se jen o to, aby bylo co jisti a ml
ím zaplatiti dan.

Ženy jsou vtšinou pkn a dobe rostlé s hrudí
a poprsím neobyejn pkn vyvinutým. Jist
k tomu pispívá jich úeln stižený kroj, všude
volnv, na prsou oplíe zasený, který jim ne-
tísní tlo tak, jako Slovakám, jež se v prsou
nemožn stahují do tsných „visitek" a „jablík“,
ímž brání pirozenému rozvinutí hrudníku.

NOSNÉ T R Á M'Y V ROHU „G'Á N K U“ KOL GAZDOVSTVA.
(Pohled z d o 1 a.)

Postavy jsou Verchovinci obyejn stední, a
ani vysokých muž mezi nimi nechybí. Jsou ši-

rokoplecí s dobe vyvinutou hrudí a dokonalí

chodci na horách. elo a obliej mají zpravidla

široké, oi ponejvíce šedé, rty tenké a úzké’

Jsou pobožní, dobrodušní a uctiví. Žili by mezi
sebou jako brati, kdyby mezi nimi nebyla zahní-

zdna otravná zvyklost nemírného pití pálenky,

jež je asto svede k výstednostem. Nosí dlouhé

vlasy, naped rozísnuté, vzadu spadající do^týla.

Pod nosem knír a bradu vyholenou. Plný vous
nosí jen staí muži a žebráci.

Verchovinci zachovávají pevn víru svých
otc a rádi chodí do cerke. V nedli a ve
svátek se píbuzní na potkání líbají. Mladší star-

ším políbí ruku a starší mladší políbí na elo.
Pi pokání vítají se a zdraví všeobecn slovy

:

„Daj Bože zdrovolja

“

neb „Dobrý de“.
O službách božích rádi kol cerkve „besdují“

a naslouchají notáským vyhláškám, které se tam
bubnují.

Rádi, jak jsem již napsala, robí rzné eme-
slné práce ze deva a na práci chodí do lesa i

v zim. asto však pepadne je lenost a tu vy-
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drží celé dny bez práce u kalíšku vodky v krm.
Koalka, kterou za dívjší vlády byly tyto kraje
zaplavovány, mnoho zlého zanesla mezi zdejší

dobrodušný lid.

Církevní svátky i dlouhé 40denní posty, pe-
depsané ecko-katolickou církví, zachovávají Ru-
síní nejen na horách, ale i v celé zemi velmi
písn.
O velkých postech nejí mléka, masa, slaniny,

ani vajec. Pouze „kapustu" a krumplí, a jsou

Má-lí hospodá vely, vyjde o štdrý den k nim
a fouká do každého úle tolikrát, kolik roj si

peje míti v budoucím roce.

Gazdina ze stáje odejde na komoru, kde se
s dcerami pevlékne do istého šatu. V chyži,

do níž se vrátí, omyje pak dcery neb snachu
medovou vodou, aby je mli lidé rádi tak, jako
vely med. Je=li v rodin dcera na vdávání,
kropí ma chyžu do ty úhl, aby k ní pitáhla
ženichy se všech úhl verchovinského svta. Pak

VCHOD DO S TAJNÍ N A VERCHO VIN .
(Gazda vrací se z poloviny s „dojilnycí" plnou ovího mléka.)

tlesn pímo vysíleni. O svátcích vánoních a

velkononích si pak jídlo dle možnosti vyna-
hražují.

0 Vánocích (které dle ruského kalendáe pi-
padají o 14 dní pozdji našich) v prvý den — na-

rození Kristova — vaí gazdina boby, hrách a

hiby. Pee baníky nadité zelím neb jablky.

Jakmile se sešeí, vezme slámu a rozhází ji

po svtnici na památku, že Kristus se narodil

ve chlév. Po chvíli si na slámu rychle sedá,

aby i slepice rády sedly na vejcích.

Na stl položí snop ovsa, ováže ervenou
stužkou a položí vedle nkolik hlaviek esneku,
tolik, kolik je muž v rodin. Gazda obtoí stl
etzy a pod nj položí sekyru.

Gazdina vezme ze solanky sl, jde do stáje

a dá ji lízat dobytku.

svaí koalku s medem a všichni usednou k št-
droveerní hostin.
Ped Velikonoci „na pasku" je opt dlouhý,

40denní pst, jejž písn zachovávají velcí i

malí.

Gazdiny zadlají a v peci upekou ze žitné

neb pšeniné mouky „pasky"*) — pipraví kousek
„soloniny" (slaniny), sýr, uzené mjaso, jajka, sl
a láhev vína i koalky. Složí vše do koše, „be-

sah" i „paskovce" (uHucul) a nesou posvtit
k cerkví.

„Kolo cerkve" se rozestaví do kruhu, jeden

vedle druhého a vci k posvcení urené po-

kladou na zem ped sebe. Knz po obadech
v kostele pijde a svtí vše co pinesli.

*) bochníky.
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V té chvíli, kdy je obad ukonen, uchopí lidé

rychle posvcené vci a v pravém slova smyslu

ítí se s nimi od cerkve, která stojí zpravidla na
vršíku. Je na n malebné a zajímavé podívání,

hodné zfilmování. Zeny s paskou dohánjí asto
i muži, kteí mají na zádech celou plec z berana,

jíž také šli posvtit díve, než ji doma v pecí

upekou.
Jsou pevné víry, že ten, který z nich nejdíve

dobhne, bude nejdéle živ. Jídlo posvcené staví

na stl, žehnají se a líbají slovy
:

„Christos

tžkém porodu, kolik dní trvajícím, babským po-
máháním byla dítti nožika neb ruka zlomena
pi porodu již v život matin. Zpravidla
však rodí Verchovinky dobe, ponvadž jsou

vesms dobe urostlé a velmi otužilé.

Po zrození kladou dít do chladné vody, v níž

pedem moily arodjné byliny.

Maliké dcko — „dtvanku — dtvaka" jest

teba „pochrestity" (pokíti). Otec dojde na
faru, ekne popovi jméno dítte, jakým ho chce

„volat" a za týden je „chest".

DVR GAZDOVSTVA NA VERCHOVIN PODKARPATSKÉ RUSI.
V pozadí stodola, po stran prázdný „oborych".

voskres". Od každého z jídel si vezmou pak
kousek a kousek dají skotu.

Jídlo je všeobecné a hojné až pílišn. Všichni

jsou vysíleni 40denním postem, nesnesou mnoho
jídla, ani vypité koalky, takže hodování velko-

noní konívá asto neslavn.
* *

¥

Dti mají na Verchovin krutý život. Narodí-li

se dít, zavine je matka do staré „chusty" (šátku),

která mu slouží na míst košilky. Porody sebe

tžší odbývají se bez lékae a úastní se pi
nich jen vesnická bába. Není-li jí ve vsí, je u-

bohá nedlka vystavena pomoci „moudrých žen“
ze sousedstva. Dle sdlení p. zdravotního refe-

renta Podkarpatské Rusi stalo se pak, že pí

V den ktu pijdou do domu rodi hosté

v ele s „kumy" (kmotry), aby páli novorozenti
mnoho štstí, pí emž, žel, nezapomenou se

napiti koalky. Po návratu z cerkve od ktu,
chodí babika mezi hosty s pohárem pálenky.

Hosté házejí do poháru peníze na obdarování
dcka. Matka novorozente pak koalku vypije

a peníze schová za „pazuchu" (záadí), aby
dít mlo rádo peníze tak, jako mléko z prsou
matiných.
Od narození do dvou i více let dít chudob-

ných rodi nemá vbec soróky a chodí boso
i nahé. Nikdo se v selu nepozastaví, vybhne-li
malinké chudobné dít ped chyžu nahé. Vše
pitou na vrub zlému osudu, jemuž je chudák
na horách vystaven a odbudou tvrzením, že
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„malenký dtvák“ by soróku ješt „zababral" —
bo je eše durný*). Nemohla jsem se nikdy smí-

iti s touto krutou lhostejností a vždy bývalo mi
úzko, když jsem v zim uzela vyhlédnouti z cha-

lupy dít nahé, ponvadž venku byl karpatský
mráz a my všichni šli v kožiších.

V lét stalo se, že proti nám vybatolilo se

7. jedné chalupy celé hejno nahých dtí — jede-

náct jich bylo — jedno menší než druhé. Vtšina
jich mla v ruce devnou ložku a kaši z ní

lízala. Starší žena, která po chvíli zjevila se na

Nejmenší dcko „kolésá" se v „kolébce", vtší
batolí se kolem ajvyrostlejší již pracuje. Dvátka
od 5—6 rok uí se jíž píst, pedou dlouho a
sliní nit na úkor vlastního tráveníJ

Jaké má karpatoruské dít zábavy, íkadla,
hry a písniky — jaké pohádky matky vypravují,

jsem nezvdla. Jaké hraky mají tyto bdné
dti na horách, nevím. Po celou dobu svého
pobytu v Podkarpatské Rusi jsem na horách
neuzela dtské hraky. Všude jen passivní dtské
tváe — milé sic, ale upopelené a klidné —

„BEDNA" CHYZA NA VERCHOVIN.

prahu chalupy nám vysvtlila, že „dtvaky" (dti)

daly k ní „súsedy" na hlídání.

Jakým kontrastem byly tyto verchovinské
„jesle" v dusné zadýmané chalup, na peci plné

popele, oproti „jeslím" a ochranovnám, jimiž

se honosí humánní akce na šastnjších místech

naší republiky. A jakým dobrodiním byly by pro
zdejší lid a zdejší ubídnné dti?

Život karpatoruských dtí je krutý od ranného
mládí. Všem nehodám a strastem jsou vystaveny
vstíc. Chyža karpatoruská vykazuje leckde bdný
výraz zaostalosti a bídy. Ohromná pec v maliké
chudobné chalup heje a dýmá, až je v chyži

k zalknutí. Maliká okénka zašupovací jsou

v zim zaklincována (pibyta), aby vzduch ne-

ml pístupu. Ve svtnici paí se lidé, jehata
v „zároku" pod postelí a choulí se slepice, aby
venku nezmrzly. Leckde je vidti pod postelí

i hromádku brambor.

*) hloupý.

klidné až k zoufání. Malé vyhublé ruce složeny

v klín a zuby zaboeny v tvrdý, erný tepák —
tvrdý jak skála — „chlieb ošiepok".

Karpatoruský gazda na Verchovín, zejména
chudobný, vidí ve svém dítti pedevším pomoc-
níka a proto ho zvyká záhy tuhé práci. Vidí

v dítti zejména pasáka skotu, který jej živí a

jehož odprodejem „zarobí si hroši", nutné k za-

koupení „žerna", které tak skoup rodí neho-
stinný kraj.

S jarem pošle gazda dti za dobytkem a nechá
školy — škola je pouze v zim, kdy lze lenošiti.

I v tu dobu však zabrání dtem chzi do školy

snhy, dálka a rzné vytáky. „Na naším dtem
teba školy" — íkají — „my jsme se také ne-

uili a pece žijeme. Naše dti také tak prožijí

svj vk."
Dívjší vláda dobe vystihla tuto slabou

stránku karpatoruského lovka z Vrchoviny a

hovla jí. Vždycky jim pekážel a plány pletl

uvdomlý lovk. Proto klidn trpli a nikoho
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v zemi nestíhali za to, neposílal-li dti vbec
do školy.

Mli je všechny za národ mén cenný, za

lidské stádo, které žije v zemi a kraji hornatém,

kde pro stát mají cenu pouze lesy, které tam
vyrstají.

Lidsky Rusíní pro dívjší stát ceny nemli,
ponvadž jsou Slované hovoící nepohodlnou slo-

vanskou eí dokumentující pradávné osídlení

toho o lidu pod Karpaty. Proto jediné úsilí, které

stát mezi nimi vynaložil, bylo soustavné poma-

a že pasivní karpatoruský lovk nebyl stíhán ani

pokutován za to, neposílal-li dít do školy vbec.
„Chudobnému oloviku školy neteba — ten

len ke chlieb sebi zarobí“ íkají na horách.

Maarský stát vystihl tuto planou filosofii a —
hovl jí! Lid zaostal, dal sebou vládnout a bál se.

Negramotný — úpln prodán a ztracen byl ve

svt, kde se podle písma rychle jedná. Neori-

entován — nebyl nikdy mocen ani tabuli si

v úad peisti a nechal sebou bez odporu
vládnouti.

KARPATORUSKÉ DTI NA VERCHOVIN PED CHYŽÍ.

daršováni a vokování cizího „státního jazyka"
do ei lidu. Na základ toho budováno hojn
škol, jež oteveny byly ne proto, aby vzdlávaly
lid, ale proto, aby mu vtiskly e „státní" —
maarskou, jež mla ped svtem buditi dojem
celistvosti národ, usedlých v uherské íši

Karpatoruský uitel za maarské vlády práv
tak jako dívjší „štátný" uitel slovenský ne-
vzdlávali kulturn lid. Neuili ho elementárním
pojmm, ani praktickým znalostem; stalo-li se tak,

tož jen v dovolených mezích. Nemli na to vše

ani dostatek asu, ponvadž veškeré úsilí museli

vynaložiti na to, aby dít jim svené co nejdíve
a nejbezpenji ovládlo cizí — státní e. Za tyi
léta docházky školní byli uitelé povinni vtisknout

dítti pedepsanou e tak, že jí nejen dovedlo
mluviti, ale že se jí muselo umt i logicky vy-

jadovati a v ní pinášeti i úsudek školou ve
vcech uiva žádaný. A to byla úloha nemalá,
povážíme-li, že docházka školní zde není nucena

lovku negramotnému je všude tžký a marný
boj — každý ho zastraší — každý ho zmate.

Nežli se vzpamatuje, že se má bránit, že se mu
kivdí — je pozd a zrazený zstane bezmocn
stát stranou.

Vše to dívjší stát vdl a poteboval. Proto
je nechal bez povinné návštvy škol. Nikde
v stední Evrop a naší republice vbec nena-
jdeme tolik negramotných lidí jako na Karpatské
Rusi.

Nadaní Karpatorusové byli a jsou. Smysl pro
vše pkné je u nich vkoenn. Snaha po lepším

projevuje se ve všem. Nemožnost v této snaze
vytrvati, vyváznouti z krutého života a dostati

se výše — není, myslím, pln podmínna jen

leností, indolencí a pasivností, která se asto
vyskytuje.

Dívjší stát chtl a mohl v nich potebovati
jen tvory „mén cenné", lidský materiál, k nmuž
nikdy nemla pistoupití osvta.
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Pirozené nadání, které vždy a všude u každého
národa hledá si prchod a projeví i propukne
ve všem — v písni — prácí — život asto
neekanou silou, která se nedá utlumiti, ani ped
ostatním svtem skrýti — toto eminentní nadání,

ukazující samokulturu národní starousedlého
kmene ruského v uherském stát, Maaí brzdili

a ubíjeli.

inili tak pálenkou, která v hojné míe po-
skytovaná stala se bezmála chlebem vezdejším,

který na míst, aby sytil, vykonával zhoubné dílo.

Zddili jsme tžký problém, tžké pomry a
tžkou práci — ale v zemi a lidu je dosud tolik

síly, že zvedne se jist k úrovni, která mu patí
a z níž asem dostaví se výsledky, které jist
pekvapí.

VIII.

Po našem píchodu v zem vypadala Podkar-
patská Rus jak spáleništ, na nmž zdánliv
shoelo vše, co mohlo vzkísiti národ, odsouzený

DEVNÁ CERKEV V UŽOKU, ZBUDOVANÁ r. 1715.

Neúrodný kraj na horách — vždy pasivní a
odkázaný na zásobování zdola — lid chudobný,
niený pálenkou — ponechaný v negramotnosti—
nemohl roditi stále plém mozkov produktivní,

k práci ilé neb dychtivé.

Dít, zrozené z otce zvyklého piti, matky špatn
živené — plahoící se od mládí za tžkou prací —
dít, ponechané vn samo sob — oslabené
podvýživou — žijící v pochybné istot a vy-
chované od ranných let nad svj vk a síly

k tžké práci — nemohlo vyspti v lovka,
který by jinak dožil, než zaostalí, pasivní a

zdánliv lenošní jich rodiové a pedci.

Lid tento nelze dále pomíjeti jako plém nebo
nkoho, kdo nestojí za práci.

Nelze je dále odbývati pouze zdrcující kritikou

a lomením rukama — ponvadž lid tento sám
je zdrcující a tžkou obžalobou tch, kteí ho
na tento stupe nechali klesnouti.

k zaniknutí. A pec stopy dávného nadání lidu,

krásné ukázky jeho samokultury národní a do-
kumenty jeho neobyejné umlecké emeslné
schopnosti jeví se nám všude. Staí zahledti
se na krásné typy starých devných kíž —
na stavitelsky zajímavé a cenné typy devných
„cerkví" (kostel), na veškerý okrasný ornament
vruboezu, jímž staí, necviení „majsteri l’udoví“

zdobili vnitky cerkví, „chesty" (kíže), nosné
trámy v chyžích a rzné pedmty své denní

poteby.
Staí uzíti rzné zajímavé kroje lidové v zemi,

starobylé, rázovité úpravy s ornamentem výšivek,

vyjadujících ist slovanský ráz.

O duši a nadání lidu vypráví nám zkazky,

dosud zachované obyeje lidové a pjí krásné

lidové písn tklivých, srdce jímajících melodií.

Vše hovoí, že lid ml duši a schopnost k tvorb
velikou a že vdom byl z ní sražen dol. Dí-
vjší režim v zemi zásadn odstraoval svdky
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dávné kulturní minulosti národa, stíhal je po-

smchem a nahražoval tuctovou bezduchostí.

Devné cerkve „drevljané" postupn rušeny.

Rozkošné jich stavby, „rudovými majsteri" tak

dmysln z trám sroubené, nahražovány obli-

gátní stavbou venkovských kamenných kostel,

jimž teplejšího rázu tu a tam dodaly jedin malé,

barokní vížky.

Rovnž tak staré devné kíže, leckde dosud

zachované, jež tak pkn zdobívaly krajinu. Stá-

valy díve všude na rozcestí, zpravidla blízko

První ze tí ástí vžovit lomených stech

znaí vlastní „turu“ (vž), pod níž je vchod

do kostela s podsíní chrámovou. Stední nej-

mohutnjší ást stechy kryje lo chrámu a tetí

zdvíhá se nad ástí kostela za inkonostasem,

v níž stojí oltá, u nhož knz koná bohoslužbu.

Nkde na tchto devných kostelích vidíme

stední ást lomené stechy zakonenu devnou,
mírn šestihrannou kopulí (Husna), jež dodává
stavb cerkve jakýsi byzantský ráz. Jinde na

malé cerkvice v Sole vyrstá ze stechy vy-

VCHOD DO DEVENÉHO KOSTELÍKA V UŽOKU
se starým nápisem a letopotem.

O. Menhart.

neb nad studánkou, v níž se žíznivý poutník po
modlitb napil Dobí lidé, jak verse vypravuje,

dávali k tmto studánkám vtší devné „ložky"

(lžice) neb devné, dlabané „erpaky" (hrneky),
aby jim mohla býti nabrána voda ze studánky.

Prelí a boní strany kíž bývaly vždy zdo-
beny ezbou, naznaující zpravidla nástroj neb
pedmty, jimiž Kristus ped ukižováním byl

muen a biován. Ostatek zdobil okrasný orna-

ment ezby v pojetí sic naivní a neumlý, pes
to však velmi zajímavý a charakteristický. Ráz
tchto kíž upomíná velmi na ráz ezaných
kíž slovenských a ráz kíž lidových z Mor.
Slovácká.

Devné cerkve Podkarpatské Rusi, v zemi
dosud zachované, mají zcela osobitý ráz. Jsou
stavitelsky rozmanité, nkolikerého druhu a vždy
svéráznost sama.
Na horách, na Verchovin ustálen je typ de-

vných cerkví s pagodovit lomenými stechami,*)

jež dobe naznaují rozdlení stavby kostela

pod nimi.

*) Viz obrázky kostelík z Užoka a Víšky.

soká tura a prelí kostela spoívá na sloupcích

„ganku“.

Na Verchovin malý devný kostelíek v Užoku
je svdkem všech hrz svtové války, jež kolem
v Karpatech zuila. Jako zázrakem zstal za-

chován uprosted vší zkázy, jíž propadla vesnice

i ostatní sela. Stojí na malém vršíku na cest
pod Užokem, obklopen „klatbištm“ (hbitovem),

v njž vede obvyklá vstupní branka. Cerkev je

z trám sroubena na kamenné podezdívce a

kryta šindelem. Nad vchodem možno isti v sta-

rém církevním jazyce a písm neumlou rukou
v dev vydlabaný nápis, že kostelík je vysta-

vn roku 1715 ku cti a chvále boží. Okrasný
ornament vruboezu zdobí postranní „stoupy"
u vchodu i nosné trámy uvnit cerkve. V pod-
síni chrámové najdeme prastaré obrazy devné,
jist souasníky cerkve, malované a dlabané, jež

ustoupiti musily pestrým tuctovým obrazm, vi-

sícím uvnit.

Nad vchodem v lo chrámovou je malá kruchta

s korouhvemi a pkným vruboezem v trámech.

Nahoe z kruchty vstupuje se v „turu" (vž)
a výše ješt do zvonice. Proti krucht uzavírá
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Kreslil O. Menhart.

VNITEK KOSTELÍKA V UŽOKU.
Vchod z vní do podsín a odtud v lo chrámovou. Po stran vstup na kruchtu s korouhvemi a z ní vzhru

na zvonici. (Detail vruboezu na trámech.)
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I

Kreslil O. Menhart.

VNITEK DEVNÉ CERKVE VE VÍSCE NA VERCHOVIN PODKARP. RUSI.
Po stran starý devný „svinyk" kostelní.
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lo chrámovou „ ikonostas bohat vyzdobený
ezbou, množstvím obraz apoštol a evange-
list, k nimž se lid modlí.

Ikonostas má ti vchody. Hlavní, za nímž je

oltá a jímž v lod chrámovou vstupuje výhradn
jen knz, a dva vchody postranní, jimiž chodí lidé.

Vnitní zaízení kostela v Užoku i sousedního
v Husn a Víšce je shodné se všemi cerkvemi
v zemi. Vlevo je kazatelna, pod ní v chrám
ádka lavic a uprosted kostela ped ikonosta-

kýsi barok. Nejkrásnjší z tchto cerkví je snad
v Ploském, stranou Svaljavy. Cerkev zdejší má
v prelí ze stechy do výše stavnou „turu"
a oba díly pagodovit lomené stechy, zakon-
ené, práv jak tura, pvabem polobarokních,
kopulovitých vížek. Kol cerkve vede široký „ga-
nok", jenž ozdobn ezanými sloupky podpírá
hluboce penívající stechu kostela. Cerkev je

z trám sroubena a kryta jak všude šindelem.
Stojí na pkném návrší, stulena v stromoví, v roz-

STARÁ DEVNÁ CERKEV VE VÍŠCE — ozdobn krytá šindelem.

sem malý stolek, na nmž leží evangelium, ruský
dvouramenný kíž a menší ikona.

Za bohoslužby chodí lidé postranním vchodem
v ikonostas, obcházejí oltá, líbají jej a kladou
na drobnou ob — ženy jajka (vajíka) a

chlopi peníze.

„Djak“ (kostelní zpvák) s uitelem zpívá, ped-
zpvuje a zpvem za „omše“ (za mše) odpovídá
knzi. „Djak" zpívá na krucht, uitel po stran
ped ikonostasem.

Lid pichází v chrám v nejlepších krojích. Muži
stojí naped, ženy vzadu, v „ babinci. Zpívají

spolen církevní písn, jež vyznívají v zpv mo-
hutný, znjící samým „alleluja“. Muži vstupují

všude v chrám s hlavou nepokrytou. Krojové
klobouky „klebanky" a „šiapky“ nechávají ped
cerkví srovnané podle sebe kol zdi a navrchu
zatížené kaménky, aby je vítr neodnesl.
V stední ásti zem vidíme na cerkvích, že

lomenné stechy devných kostel vyrstají sta-

vitelsky v rozkošn ešené kopulovité vížky, zcela

osobit 1'udovým majsterem konstruované v ja-

košné krajin na blízku silných a dobrých mine-
rálních pramen. Vnitní zaízení opt odpovídá
typu všech starých ecko-katolických cerkví de-
vných, v nichž najdeme nejen stopy dávné um-
lecké zdatností lidu, ale i cenné staré památky
církevní v mešních knihách, jež jasn hovoí o

lepších dobách národa i zem.
Na jihu Podkarpatské Rusi hlásí se k nám

z devných kostelík a jich stavitelství pímý
vliv gotiky. V ní vyrostly ze šikmých stech ko-

stelík vysoké štíhlé vže, dmysln uvnit kon-

struované, kryté jak celý kostel šindelem a ozdo-
bené železnými „chesty 11

(kíži) staré umlé
kováské práce lidové. Obrázek v knize ukazuje

nám devnou ecko-katolíckou cerkev na jihu

zem v Saldoboši, s níž skorém souhlasná cer-

kev, rovnž v isté lidové gotice vystavná, je

v Apši nad Sihotí.

Nesmírn zajímavé kostelíky devné, stavitel-

sky opt jiné, vidíme na horách v oblasti Bojk,
kde lomená stecha cerkve, šindelem kryté, má
asto devnou logii a dokola arkádový „gánok",
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Starý cínový kíž rytý z Voroova a mosazný kíž huculský.

Staré ezané kíže z cerkví ve Voroov a Vísce na Podkarpatské Rusi,
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nesený na sloupcích, pebohat vyezávaných, v mosazi sekaný, provedením i námtem okrasného
Jak pekrásn zdobí podobný kostelík scenerie ornamentu zcela osobitý. Kíže darovala jsem
horské krajiny v Karpatech, vidíme nejlépe na Národopisnému Museu v Praze, kde je lze spatiti.

obrázku kostelíka z Lazanskoje a Majdánky. Zde
je zvykem stavtí neb všeti devné náhrobní
kíže na devnou stnu kostela, neb všeti je

dokonce až vzhru, na logii vysoké „turni'

.

Dle vnitního zaízení a výzdoby každé cerkve
pozná se dobe i bohatost obce a kraje. ím
chudší uvnit cerkev, tím chudší je lid. ím
zapadlejší kraj, tím více zachovaných památek
umlecké zdatnosti lidu.

V cerkvích pozoruhodnou a zajímavou výzdobu
ezbou vykazují staré „svínýky“ (svícny, lustry)

a staré „chesty 11

(kíže), které svšenik pi ob-
adech v kostele podává k líbání lidu. Leckde
najdeme ješt tyto staré památky, zajímav ezané.
Vruboez — okrasné ezby na kížích — je

oboustranný. Na stran jedné vezán je v devo
vždy Kristus, rozpíatý na kíži s matkou bo-
lestnou a svátými. Na opané stran matka Boží
s Ježíškem a podobami svátých. Zachovány jsou

i kíže cínové, zajímav ryté, s podobou Kristo-

vou, andl svátých a symbolem Ducha svátého.

Datují se práv tak, jak kíže devné ze sto-

letí 17. a souhlasí skorém úpln s ezanými
„chesty

11

lidové práce z okolí Kijeva na Rusi.

Staré devné kíže, jichž obrázky kniha podává,
jsou z Víšky na Verchovin Podkarpatské Rusi
a z Voroova, okrajové vesnice rusínské u Pe-
reína nad Užhorodem. Cínové kíže rovnž.
Stední menší chest je huculský, práce lidové,

„TUR A“ A KRYT DEVNÉHO KOSTE-
LÍKA V PLOSKÉM.
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DEVNÝ KOSTELÍK V LAZANSKOE NA PODKARPATSKÉ RUSI.

KOSTELÍK V IŠCE — V KRAJI BOJK
v Karpatech Poloninských na Podkarpatské Rusi.
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DEVNÝ KOSTELÍK V SOLE.

DEVNÁ E C K O - K A T O L I C K Á C E R K E V V HUSN
(na Verchovin Podkarpatské Rusi.)
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Lidové písn Podkarpatské Rusi jsou velmi
krásné, v pojetí melodie i textu vážné, melan-
cholické a nyjící. Nesou zhusta ráz proslavených
maloruských písní lidových.

Nejkrásnjší jsou zpvanky staré, hojn dosud
zpívané, v nichž touha po lepším i sladká ero-

tinost elegické tóniny všude vyznívá.

Mnohé z nich jsou ist niterné, zpívané hlavn
pi „priadokách“ — jiné mají ráz balad a jiné

opt jasn naznaují zbytky „chorovod", pi
nichž kol ohn tanívaly dívky v lesích, uctíva-

jíce bohyni lásky „Ladu“. Kraj i kmenový jeho

ráz vyjaduje se ovšem i v rázu jednotlivých

písní. Slyšela jsem jich mnoho na rzných ástech
zem — žel nebylo mi možno je zaznamenati.
Neobyejný náklad a finanní obt, s níž je kniha
vydávána, pinutily mne omeziti se na ukázku
písní tch kraj, v nichž jsem nejdéle žila a p-
sobila.

V Podkarpatské Rusi mezi lidem je pojem písn
brán všeobecn. Píse zpívá lovk, žena, dve,
kdy chce a kdy jí náladu touha po písni dá.

„Latkání" svašek slyšíme pouze o svatbách. Zna-
mená pípadné zpvy, jimiž ženy doprovázejí
svatební ceremoniel.

Škoda jen, že leckde na horách vkradl se již

v lidové písn cizí rušivý ton, nad nímž jsem se

asto pozastavila a tázala se, kde slyšeli ten i
onen hudební neb slovní variant.

Odpovídali, že „dákedy" vojáci tak v selech

zpívali — což jasn ovšem naznailo zbytek
ddictví po svtové válce, které oni v písni dle

svého si hudebn hned upravili.

Zajímavo je, že na p. lidová píse šáryšských
Rusín má pi své hudební osobitosti pec jen

pímý vztah k rázu^ lidových písní Slovenska,

což je pochopitelno. Šaryšští Rusíni sousedí kme-
nov tsn se Slováky a iní zde kmenový pe-

chod od Slovan západních v oblast Slovan
východních — Rus.
Píse: „Oj ty dívino serebrenaja“ (stíbrná)

vykazuje melodií i textem všecku sladkou milost-

nost lidové písn karpatských hor. „Pro jsi smutná,
neveselá, má dívino stíbrná? 11

(U nás „sladká-

zlatá") ptá se jí milý. „Jak mohu býti veselou,"

odpovídá dve — „když nemohu zapomenouti
na toho, kterého miluji!"

Píse: „ Vykvitla rža trojaká" má ráz jakési

balady. Žaluje textem a vypráví o bdném život
ženin. Žena má muže „planého" gazdu, „ktorý
tolko pje; a pijde-li dom, tož ji „bje" (bije).

Žena se chystá proto opustiti chyžu a odejiti

daleko za Dunaj.

„Na vojnu idú“ je píse toužebná, v níž se

louí milý s dívinou ped odchodem na vojnu

„Na vojnu jedu" — zpívá milý. „Oj koni, mj
koni, zahraj pode mnou. S Bohem dívino má —
s Bohem!"
A dívka odpovídá: „Na vojnu jedeš a mne

zanecháváš — což, mj milý, na mne zapo-
mínáš? Navra se mn zpt — ach zpt."
„Cároko moja“ je nejspíše písní pijáckou.

Vypráví o stíbrné íši, postavené na zlatém
bludi. Vybízí k vyprázdnní íší na zdraví a

mnogaja ljeta pítomných. Je zajímavo, že melodie
pechází ve zpvné varianty, jimiž — „djak" i lid

v cerkvi doprovázejí obady. Hlavn opakování
„mnogaja ljeta" — které v církvích s „alleluja"

hlaholí, tomu nasvduje. Uvádím píse hlavn
pro její neobyejnou hudební zajímavost. Za
správnost textu ruí ti, kteí píse zpívali.

Až dosud — myslím — ujal se na Podkarpatské
Rusi písn lidové pouze mladý nadaný dirigent

komponista — rodák Th. Dr. St. Fencik z Užho-
roda, který je vydal ve zvláštním sborníku pod
názvem: „Psni Podkarpatských Rusín“.
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k, -f-f— - -0-ÚA*— 0— 0 & - g . (2 a
= -=l

_ g—Iw -a t - - !- - -IV'/ 7 n
=±=^ / 5-

Na voj-nu ji - du! Oj, kon-ju, moj kon-ju, zahraj po - do mno-ju

czfizHz:

i?
t -0

—r- ar r 1—

w

1

.

::

\
\A

0—*—

&

> f .

Div-i- no, proš-aj, prošaj ! Na voj-nu ji - deš, me-ne po - ky-ta- ješ.

-PP-P-U2) ®-:-*-f- 0- ® *> J .

0 1—

- * f, » *- j
r“»lii-H

o-mu ty, moj mi-lyj, za mnou ne-ha-da-ješ? Vrny sa na- zad, na - zad.

88



Mírn. Z Tiché.
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ZAHRAJ, CIGA!
Píse šáryských Rusín
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(Autorské právo k zaznamenaným nápvm vyhrazeno.)

(Bojki.) Sousedy Verchovinc na Podkarpatské
Rusi jsou Bojkové, Sami sebe nazývají asto
Verchovinci, snad proto, že žijí také na severu
zem v kraji hornatém — na verchách
Lidopisn jsou odnoží, vlastn ástí halisko-

ruského kmene Bojk, který až sem za Karpaty
dosahuje.

V Halii, v ruské její ásti usazeni jsou Bojkové
kmenov v hornatin pemyslovsko-žydaevské,
v kraji samborském a stryjském. Od beh eky
Lomnice a zídel eky Lukvice iní pechod
k Huculm, s nimiž rovnž v Podkarpatské Rusi
sousedí. Za ekou Stryjí a prameny Sánu hranií
s Lemky, kteí, jak víme, zasahují kmenov
i v Podkarpatskou Rus.

Bojki Podkarpatští souhlasí zpsobem života,

krojem i eí skorém úpln s Verchovinci lem-
kovskými. Jsou však bystejší a ilejší. Tvá jejich

je plna výrazu a bystrosti oka. Tlo vyrostlé,

ohebné a štíhlé. Tvá žen asto krásná.

Kraj, v nmž obývají — vysoké pásmo Karpat
Poloninských — je divukrásný. Scenerie horská
krasší druhé stídá se ped okem diváka, který

se nemže nasytiti pohledu na krásu hor a ut-
šenost malebných údolí.

Vesnice Bojk jsou rozloženy podél ek neb
potok, bu v hlubokých údolích horských neb
na úboích nižších hor. Sela jsou rozlehlá, chyže
(stavení) v nich za sebou neb v malých hloucích
postavená. Gazdovstva stojí zpravidla na ásti
neb prosted své pdy, ímž snadno se vysvtlí
rozlehlost ddin.
Ráz stavení je skorém souhlasný s Vercho-

vinci z pod Užoka a Poloniny Runy. U Bojk
je však více kryto šindelem a stavení, zejména
v ddinách vtších, vykazují více spoádanosti
celkové. Stavby chyží jsou roubené, okny k jihu

obrácené, s vysokými stechami a nízkou stavbou
stn. Uspoádání vnitku odpovídá chyží vercho-
vinské. U dveí stojí ohromná pec, proti ní na
zdi je pibita „polic“ na nádobí, dokola stn
dlouhé vklínné lavice, mezi okny hluboký stl
a proti nmu postel na vysokých nohách. Nad
ní visí „kolébka 11

. Pod stropem dlouhé trámy
„hríady“ na „dereva“, vlnu a len. Nad pecí

komínovitá násada a bidla k zavšení odvu.

Z pitvora jde se do komory, kde je „susik“
na obilí, truhla na „bliznu“, soudky na „nábl“
a dokola visí žerdi na šatstvo a rzné hospo-
dáské drobnosti.

Na dobytek a vivci (ovce) mají gazdové staju,
stodolu na obílí, pivnycu na brambory a leckde
i menší kltku na zrno. U stavení všude na do-
bytek ohradu a vzadu menší ovocný sad —
ovšem pouze tam, kde se ovocný strom ješt
daí. Seno pezimují jako Verchovinci v „obo-
rychu" (seníku s pohyblivou stíškou) a slámu
kol klady vrství u stavení v „kopice".

Na pole nosí ve žních velké klády, pn stromu,
jak na obrázku vidno dole pihrocené. Kol nich

do výše vrství na poli snopy, klásky k tyi. Ze
vzdálenjších horských luk svážejí seno i v lét
na saních, ponvadž gazda by v srázných ka-

menitých cestách horských polámal kolesa voz.
Dobytka pstují Bojki mnoho a vedou s ním

ilý obchod. Od jara do podzimu pasou jej na
vysokých poloninách.

Divukrásný horský kraj, úzká, vysoko na sva-

zích kopc položená pole nestaí uživiti zdejší

lid, který pi vrozené hybnosti snažil se zejména
díve nalézti obživy i v drobném obchodu, Bojci

poloninští z Karpat práv tak jako jich vrstev-

níci za Karpaty bývali pravidelnými zjevy na
jarmarcích v dívjších Uhrách i menších mstech
ruské ásti Halie. Z Uher donášeli hlavn oechy,
meruky a hrozny vína. Z hor svých bryndzu,

houby, množství jalovce a léivých bylin. Vlastní

výroby devná síta, lžíce, mísy, hráb a vidle,

jež znají dobe „spravity". Mezi vrstevníky zpro-

stedkovali zpravidla i koupi a prodej lnného
„postavu" na širáky, a obchod dobytkem i
komi vedli zárove. Však obchodní cesta jich

krajem prsmyky horskými v Karpatech je pra-

stará, prvopoátená a všem starým Slovanm
známá.
Na horách v Karpatech najdeme v každé vsi

domácího bednáe, kováe, koláe a stavitele

chyží. Za stara bývali mnozí z nich skutenými
mistry a samorostlými umlci. Hlavn bednái,
kteí znalí dobe vruboez a zdobili jím praco-

vané „sudyny". Kovái umli sekati z mosaze
ozdobné pasky a plíšky na široké kožené pasy
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muž. Dnes po všem tom jsou všude pouze
ídké stopy. Zajímavo je, že na horách v selech

(vesnicích) krejovstvím a obuvnictvím živí se

výhradn židé, snad proto, že jsou to emesla
lehí a jaksi panštjší. Vyuení, šijí krojové si-

ženy a duky (dcery). Kroj muž i žen sou-

hlasí v Podkarpatské Rusi skorém úpln
s krojem „Verchovinc" na horách. Bojki ha-
lití strojí se ponkud odlišn a výšivkami bo-
hatji.

LIDOVÝ KROJ OBLASTI BOJK
v Karpatech Poloninských na Podkarpatské Rusi.

SVÁŽENÍ SENA Z HOR PO SANÍCH.
Lazanskoe v Karpatech Poloninských.

raky „mašinkou" (šicím strojem), který by do-

morodý prostý lovk neovládl, a dlají na za-

kázku pouze vysoké, kožené „oboty", které pi
kroji zaínají nositi zámožnjší gazdové, jich

Ženy Bojk na horách v Karpatech Polonin-

ských nosí bílý plátný kroj domácího tovaru,

podobné úpravy i stihu, jak ženy verchovinské.

Ku kroji erné zapenaky (zástry), na krku ko-
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ralová „monesta“ na hlavách chusty (krojové Vyšívání ženského kroje je však bohatší, vzory
šátky) a vdané epce. Nohy obouvají v „chodáky", mnohotvárnjší a hustší. Pásovité ozdoby križí-

Krojovým kabátem muž i žen jsou „širáky". kového „našívání" vyšívají zde ženy i uprosted

ŽENY NESOU PE STROMU NA POLE, ABY KOL NHO VRSTVILY OBILÍ.

NAVRSTVENÉ STOHY OBILÍ NA POLI.
(Karpaty Polonínské.)

oplíe, která je zcela shodná s oplíou vercho-
vinskou.

Domácím zamstnáním žen je „robota" s va-

ením, „kolo oha" a kolo „dityny" (dtí), —
pedení, tkaní plátna a domácího sukna, které

nosí k zpracování do „stupy". Zeny pedou na
veten a kdlí. Kdl nenosí však zastrený
za pasem, nýbrž zabodnutý v devný podstavec
s jakýmsi šlapadlem, na nmž za pádla sedí —
což obrázek v knize dobe ukazuje. Vzor vy-

šívacích lidových je velké množství, zajímavých
a rzných s vlastní terminologií lidovou. Jsou
vzhledem k technice práce ist geometrické,

jak jinak ani pi vyšívání dle „vyítaných" nití

býti nemže.
Zajímavým a bžným zjevem jsou zde ženy,

jedoucí na koní. Sedí na nm obkromo, piro-
zen bez sedla a jedou bu na vzdálenou pastvu

í „poloninu" neb na delší cestu za vlastní zále-

žitostí. Drobní koníci zdejší jsou vytrvalí klusáci

a lezou po „verchách" jako kozy. Obrázek, na
nmž vidíme ženu, jedoucí na koni, naznauje
nám dobe i ráz stavení selských v oblasti Bojk
v Poloninských Karpatech. Vysoká stecha, krytá

doškem, pitížena je devnými klanci. Stny
nízké, z trám sroubené, kol stavení plot a de-
vné lisy, jež uzavírají gazdovu „zemlju kolo

chaty". V pozadí na obrázku velmi pkný, stavi-

telsky rovnž zajímavý kostelík v Išce, již vy-

sloven barokního rázu.
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Starý život Bojk v Karpatech býval velmi

patriarchální a pobratimský. Žití jich bývalo po-

spolité a v zádruze žité. Nejstarší mužský len
rodiny — starý otec — ml vládu v dom a

rovnávali záležitosti i rozepe v obci. Na základ
vyjednání naizovali, jak se spolen postupovati

má v obci i život osadník. Toto uspoádání
správy a života v obci i rodinách bylo jist

POHLED NA MALÉ KELEANY V KARPATECH PO LO NINSKÝCH.

KRYTÝ MOST DEVjNY |V KARPATECH POLONINSKÝCH
na Podkarpatské Rusi.

býval útoištm všech. Práv tak žití v obcích

bývalo podízeno rozumným úvahám a správ
nejstarších, obcí volených „vojt", proslulých mezi
vrstevníky rozšafností a spravedlivostí. „Vojti"

s nkolika vybranými a dvryhodnými muži

smrodatným i jinde v ostatních okrscích zem
pod Karpaty, v nichž dávno, již v století VI
pevn zakotvily nejzápadnjší kmeny a vtve
slovanského národa ruského.

Verchovinci s Bójky zachovali nejdéle nejstarší
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kmenový zpsob života v zemí. Nosí v zemi
nejstarobylejší kroj, vyšívaný nejpvodnjším or-

namentem a zachovány mají nejpknjší písn
lidové. Skoda jen, že zlo, postupn jim voko-

stitele. Vím, dostane-li se lidu poctivých a sv-
domitých rádc a vdc, ádné i humánní vedení
celkové, že jádro vyroste v strom, který zušle-

chtn vydá v budoucnu jist nejlepší ovoce.

M ALÉ GAZDOVSTVO NA VOROOV.

van a v hojné míe udlované — pálenka —
setela namnoze ráz jich celkového nadání a

projev duše i schopnosti lidové. Ba, namnoze i

pokazila celkový jich charakter. Ale jádro ne-

zkažené v lidu dosud je a eká na svého p-

Zpvná povaha karpatoruského národa na ho-

rách projevuje se pirozen i mezi Bójky, Pís-

nmi pestí si život, oslavují svatby a oživují

v zim pástky. Sladká, dumná melodinost jich

písní je neobyejn krásná a stojí za to, aby se
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jí ujali národopisní sbratelé lidových písní a pi-
vedli je k platnosti i ve vzdlaném svt.
Za starodávna bývali v selech na horách staí

zpváci, kteí na vesnických besedách pedzp-
vovali staré zpvanky a hráli na „dudky" [dudy),

„cymbál" neb tístrunnou „lyru", s toící klikou.

„Lyra“ byla dle všeho totožná s naší „ninrou".

(Dolané.) Oblast Podkarpatských Rusín ve
stední zemí zaíná za Užhorodem. Kol Pereína
do vnitra zem je již ist „ruský" kraj, jak lidé

íkají, což usuzují ovšem dle náboženství a cerkví

ecko-katolických, • kterým íkají ruské. První
okrajovou, ist „ruskou" vesnicí v okolí Pereína
je, myslím, Voroov, ležící za ekou.

LIDOVÝ KROJ ŽENSKÝ Z ÚDOLÍ EKY TURJE.

Mládež, jako všude v zemi, tanívala díve
„kolomyjku", svj národní tanec, z nhož se

ustálil pak maarský ardaš, který je v základ
vzat z kolomyjky.

Na besedách ve vsi díve staí znali vyprá-
vti i rzné zkazky a povsti, jež konívaly zpra-

vidla v obdivu bohatýr a jich in. Nejdéle se

udržela v lidu povst o Dobošovi, bohatýr, který
družinu svou ml vybránu z nejstatenjších
Bojk. Horalé v Poloninských Karpatech rádi

tvrdí, že proto vznikli pvod jich jména „bojkij"

od osobní statenosti, smlosti a hbitosti, jíž vy-

nikají. Možná, že jednou tento nárdek Podkar-
patské Rusi na horách stane se nejhybnjší silou

mezi lidem rodné zem.

*

Voroov je zajímavé místo nejen polohou, ale

i kmenovým pechodem, který je všude patrný.

Kroj lidu v mnohém souhlasí ješt s krojem lidu

slovenské ásti zem kol Užhorodu. Re lidu pe-
chází s místní slovenštiny v ruské okrajové pod-
eí. Zeny nosí široké hladké sukn a soroky
s rukávci bez vyšívání. Kol tla na soroce mají
pevázánu kížem bílou chustu neb oblékají jup-

kovitou „vísitku". Na krku nosí korálová mone-
sta. Vdané váží na hlavy šátky na pokos a dv-
ata proplétají vrkoe stužkami.

Cerkev ecko-katolická je kamenná, stavení

selská ve vsi však vesms devná, z trám
sroubená, a omítnutá maltou. Pole rodí již pše-
nici i kukuici, na níž gazdové pi staveních sta-

vjí proutím vypletené „košary na tngericu",
tak jako všude na dolní i jižní zemi. Zajímavé
jsou zde z proutí vypletené holubníky a kurníky
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na drbež, která v zim chována je v síce.
Seno dává se do oborychu neb kopí kol „klady"
do výše — což ostatn je obvyklé v celé zemi.

Ovoce zde zraje velmi mnoho, hlavn slivek, jež

odvážejí se do vinopalen, kde se z nich pálí sli-

vovice. Na polích pstuje se hojn konopí, nut-

ného k utkání plátna na domácí šat. Jak vypadá
hospodáství menšího gazdy v tchto okrajových
vesnících ukazuje nám obrázek v knize.

Ženy znají dobe tkátí plátno na krosnách.

Robí pro sebe i na prodej z oví vlny bílé hun

Údolí eky Turje je velmi malebné, kraj mírn
horský a pomrn úrodný. Podnebí vlahé, te-

plejší nežli na horách. Reka protéká široké údolí

mezi pásmem pedhoí, pokrytým hlubokými lesy,

v nmž zejména smrem k Pereínu je dosti

místa na rozlohu polí a luk.

Lid žije si proto vtšinou slušn a zpenží vše,

co staí zarobiti. Má možnost výdlku i v to-

várnách v Pereín a Turja Pasece. Je rozlohou
osídlení blíže vtší železniní trati, k níž ze

vzdálenjších míst umožuje mu nízkokolejná

DVÁTKA KARPATORUSKÁ PED CHYŽÍ V ÚDOLÍ EKY TURJE.

s dlouhým vlasem, jež iní z dálky dojem kože-

šiny. Zajímavým zpsobem pletou z oví vlny

i krojové rukavice s jedním prstem, na okolku

pkn vzorkované. Práce jich s konopím je velmi

zajímavá. Lámou je jako len na „lámankách" a vy-

tírají na „preterakách ", V uritý as práce s ko-

nopím veselý klapot ozývá se po celé vsí.

Ve Voroov žije výborný domácí umlec —
samouk, fará Silvaj známý svým ezbáským
umním. Vypracoval modely devných staveb

pro první exposici Podkarpatská Rus do Prahy
a neobyejn umle ezanou hl, kterou daroval

presidentu naší republiky Dr. T. G. Masarykovi.

* *

*

Doláky nazývají na horách v Karpatech vše-

chny obyvatele v níže položené ásti zem. P-
jdeme „na dol“ na robotu — íkají.

Doláci dle jich pojmu zaínají za Voroovem,
na právo od Pereína podél toku eky Turje,

dráha, vedoucí v lesy, Lid pichází tím snázeji

do mst i styku s kultivovanjší ástí zem —
nabývá širšího obzoru a vtší bystrosti, a do
školy rovnž skorém nechodí. Skoda, že i zde
je pití pálenky rozšíeno. Ženy se však neopíjejí,

za to starší z nich podléhají nepknému zvyku,

že kouí z dýmky neb bagují „dohán“.
Rukodlné schopnosti lidu jsou velmi znané.

Muži gazdují a robí vše, eho v hospodáství
potebují. emeslná dovednost a schopnost je

jim vrozena. V chalupách najdeme ješt stopy

okrasné práce lidové na devném náadí, ná-

iní a nábytku. Vidla jsem nejen pkn vrubo-
ezem okrášlené stoly, ale i postele, primitivn
sic, ale velmi dekorativn zdobené metlikovým
vruboezem, který naznaoval snitky vtévek
borovice, jimiž postel v ele i boních stnách
byla pímo poseta. Primitivní ezbou zdobeny
zde bývají i „prajníky“, kterými ženy u potoka
perou prádlo. Je to druh jakési devné plá-

caky, užívané rovnž na Slovensku pod jménem

96



„píest", jímž ženy na potoce na kameni mokré
prádlo bijí, proždimují a opt buší. Jinaké praní

jich hustého, domácího plátna není snad ani

možné. Nejpknjším vruboezem zdobeny byly

staré „solanky" (devné slánky na sl), jichž

ptihranný tvar je zcela originelní a výzdoba
hvzdicovým ornamentem velmi rázovitá a roz-

tomilá. Originelní tvar „ucha" k zavšení na
ze siln pipomíná ezbu Ižiník slovenských
ze stolice zvoleské. Pekvapující ezbou zdo-

sbité chatre neb položením hlíny a chrastí

uplácané skrýše, Z lipového neb topolového
deva dlabou koryta, mísy a „ložky", jež po
okolí neb v mst rozprodávají.

Zeny z údolí eky Turje velmi krásn vyší-

vají a tkají na krosnách.

Tkají bu konopné plátno z istého konopí,

jež samy vypstily na polích, neb z konopí,

smíchaného s bavlnou. V „dob pokoja" tkaly

i plátno, ist „pamutové" (bavlnné), blounké

ŽENY V NEDLI BESDUJÍ PED CHYŽÍ.

beny bývaly a „kusalky" (louskáky) na oechy,
kterých se v zemi hojn pstuje a s nimi obcho-

duje. Dnes tyto primitivní klíštky na louskání

oech, samorostle pracované, vykazují pouhé
stopy dívjší výzdoby vruboezem. Vymeli staí

„majsteri", svtová vojna zaplavila vše, lidé i

z tchto kraj houfn utíkali ped pekelným du-

nním dl na horách, v nichž se odehrávala a

do kraje šíila jedna z nejstrašnjších epoch sv-
tové války.

Pouze v lesích pracují devorubci dolátí
velmi vkusné malé oblé erpaky se štíhlým

jednoduchým uchem, spíše sob pro potšení a

nabrání vody z lesní studánky, než z užitku

a snahy z rozprodeje. Za to devných lžic,

kulatých mis na jídlo a k vykynutí bochník
chleba*) se z deva dlabe hojn. Prací se však
zabývají ponejvíce polocikáni, polovaiaši, jak jim

zde íkají. Mají leckde pi vtším sele uboze

*) jichž se užívá na míst pletených ošatek.

a tenké, na nmž se dle nitek dobe vyšívalo.

Plátna ist konopného užívají ženy na plachty

do postelí, na „zaholovky" a plachty k jedno-

duchému pokrytí stol. Plátno konopné, jehož

nit je útkem smíchána s bavlnou, na soroky,
svátení plachty a ozdobné utráky. Tkalcovské
schopnosti zdejších žen a pvab jimi v plátno

vytkávaných ornament lidových vyrovná se

schopnosti žen slovenských z okolí Užhorodu,
o emž dobe pesvdí nás v knize tabul-

ka XVI.

Pojmenování zvláštních pro rzné, nesmírn
zajímavé a mnohotvárné vzory, na plátn vy-

tkávané, ženy nemají. Tkají je z pamti neb dle

vzoru starého, který si položí na krosnu vedle

sebe.

Vzor je nesetn, užších i širších, velmi
vkusných a rázovitých. V plátno vytkávají je

ervenou a ernou bavlnou, což se pkn vyjímá
na zažloutlém podklad konopného plátna. Vy-
tkáváním zdobí se hlavn úzké dlouhé utráky
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a ozdobné plachty na stl, poseté pímo pva-
bem pásovitých ornament. Myslím, že ozdobná
tkaniva žen Podkarpatské Rusi — neb vytkávati
znají ženy celé stední zem — mohla by polo-
žití základ hledanému domácímu prmyslu um-
leckému a býtí zdrojem vzor textilních škol.

Lidový ornament vyšívací této ásti zem je

mnohotvárnjší a pestejší nežli na horách, kde
je však starobylejší. Pi vyšívání lidových vzor
užívají ženy tí až ty barev v nejpknjším

souladu. Vzory znají z pamti. Jsou pirozen
jich komposiním majetkem, ddným tradicí.

Vzor znají nesetn — lidových pojmenování
pro n nemají. Zjistiti je se mi nepodailo.
„Kižíkovým" vyšíváním zdobí ženy náramky

svých krojových soroek, úzké pásky kol kula-

tého výstihu a „zárukávnyku". Mužm náprsenky
na košilích, jež prokládají vzory „mrežek", vznik-
lých vytahováním a obšíváním nitek. Vzory na
mužských sorokách jmenují „chlopské"; ženy
si je na své košile nevyšívají.

Krojová soroka zdejší je zcela jiného stihu
než ženská „oplía" na Verchovin. „Ženovka"
vezme krojové plátno, namí od ramen pod
boky, pehne, odmí práv tolik a plátno od-
stihne. Na pehnuté ásti plátna vystihne ku-
latý výstih, na nmž po stran udlá maliký
rozpareek. Krajinka látky zstane tudíž po stra-

nách. V ni, v díl dostaten veliký, všije se na
tvercový klín rukáv a ostatní plátno po krajince
sešije dol, Soroka tím ponkud s ramen visí,

což pkn sluší a iní náramek hladký, bez švu.
Vzadu se košile pravideln nití nabere a sasí.
U pedu práv tak jen uprosted na prsou ne-
chá se hladký kousek plátna, aby se na nm
vyšila krátká náprsnika s mrežkou.
Rukávy soroky jsou prostedn široké, dlouhé

až k zápstí a stažené ve vyšívaný pásek. Díve,
kdy bývalo dost vyšívacích a levných „nitek",

vyšívaly ženy križíkami nejen náramky soroek,
ale i rukávy po celé délce až k zarukávnýku

vzory velmi vkusnými a širokými, pekrásnými
v ornamentu.

Širokých vzor z dívjšího „našívání" na
rukávech ženských soroek z tchto kraj po-

užila jsem pi prácí v státních lidových vyšívacích

kursech jako vzor pro vyšívání pánských ná-

prsenek do košil.

Jak vkusnou a slušivou ástí odvu pro mst-
skou dámu mže se státi karpatoruská soroka
lidová, ukáže nám obrázek v píloze knihy.

Krojové sukn nosí ženy velmi široké, ásnaté
a polodlouhé, ušité z temného perkálu. K nim
široké klotové zástry, vyzdobené rznými vlnov-

kami strojového vyšívání neb stužkami. V nej-

vtší svátky neb o svatbách nosí se sukn bílé,

jemn a hust vrapované, což ženy znají samy
upraviti. Na soroku kladou kížem velké, peste
kvtované šátky vlnné s tásnmi, jichž cípy

zastrkují za pas, aby jim po bocích splývaly.

Vlasy nosí hladce rozísnuté do pšinky a ze-
sané pes uši asi tak, jak se esávala B. Nm-
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cová v dobách nejvtšího rozkvtu své krásy.

Svobodné ovíjejí hlavy vrkoemi a vdané kryjí

pvabnými epeky, zcela zvláštního tvaru, které

jim neobyejn sluší. epce si robí z domácího
plátna, jež pedem nakropí a hodn stuží.

f^epec potáhnou bílým šifonem, vzadu slože-

ným v drobounké záhyby. Nad elem našijí ve
vlnovkách pestré stuhy, které vzadu v malých
smykách visí s epce. Nad stužkami nad elem
je epec mírn vyšit barevnými vlnami, chao-

sroubené, došky neb šindelem kryté a bez ko-
mín. Jsou však omítnuty maltou a ist vybíleny.

Uvnit ve svtnicích je všude nad pecí komí-
novitá násada, takže se kou odvádí pímo do
sín a pdy stavení. Svtnice uvnit jsou rovnž
omítnuty a ist vybíleny. Dokola táhnou se lávy

a v rohu stojí stl, pokrytý plachtou. Na stnách
visí svaté obrázky, leckde ovšené vytkávaným
utrákem. Zeny fped „elusty" (otvorem) pece
pod komínovitou násadou vaívají na tínožce

NA HBITOV ZA VSÍ.

tickým hvzdicovým ornamentem. Pod epcem
jsou vlasy omotány podložkou. Na krku nosí

korálová monesta a úzké erné sametky, zavá-

zané vzadu na smyku s vlajícími konci.

Mladé ženy jsou zpravidla sliné, sympatických,

výrazných tváí, mkkých tah. V zjevu jich a

kroji, se sorokou kol krku do kulata vystiže-
nou, je cosi Manesovsky pvabného a mkkého.
Muži nosí košile soroky s vyšívanými nápr-

senkami, vyhrnuté pes kalhoty, polopiléhavé,

ušité zpravidla z domácího plátna. Na košili

oblékají vestu z temn vlnné látky, bohat š-
rami na maarský zpsob „cifrované

11

. Jdou-lí

pes pole, oblékají polomstský kabát, neb se

strojí v polomstský šat. Staí zstávají vrni
širokým krojovým gatím plátným, dole vytís-

nným, a v zim krojové huni. Na hlavách v lét
nosí slamné širáky a v zim tmavé klobouky
plstné, neb „šlapky" (berání).

Vesnice tchto kraj jsou rozlehlé, podél silnic

neb cest vystavné. Chyže jako všude z trám

v rendlíku, pikládajíce pod nj drobné chrastí.

Leckde v chalup stojí již sporák.

Ped sv. Duchem zdobí chalupy zelenými ha-
luzemi, jež zastrkují v došky a íkají tomu, že

„prikrašujut chyžu". Stavení bývají zpravidla

obehnána ploty, propletenými spletí mladých
ohebných vtví. Dle možnosti je pak u každého
stavení studna. Vtší gazda má každý 'staju na
dobytek, stodolu a pí ní kolnu.

Originelní a po stránce kreslíské zajímavá je

zde okrasná snaha dívek a žen. Je zvykem na
mnoze ustáleným, že sín neb svtnice uvnit,
stny stodol i klen natou uvnit žlutou okrovou
barvou. Po ní rýsují šttcem všeliké okrasné
kivky, koleka, závitnice a vlnovky — bezmála
souhlasné s vrytými ozdobami okrasného orna-
mentu na starých popelnicích a bronzu. Na obrázku
vidíme dvr menšího gazdovstva v Poroškov se

stnami, pomalovanými drobnými okrasami a adou
íslic, na jichž znalost byla kreslíka velice pyšná.
Obrázek druhý jiný ukazuje nám mlat kolny,
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vlastn stodoly, s obou stran zavené pouze na
propletenou lisu s pernou po stran. Stna je

obzvláš pkn cifrovaná a je prací jedné ze

Jedna z nich drží vytkávanou plachtu, posetou
pásovitými vzory vlastní, lidové práce.

Obrázky této stati ukazují i ráz a položení

CIFROVANÁ STNA KOLNY. (VYŠÍVAKY Z ÚDOLÍ EKY TUR JE PI PRÁCI.)

sedících žen. Je to skupina vyšívaek lidových,

mladých žen a dvete z hor, jichž krásné p-
vodní križíkové vzory pinášejí pílohy v knize.

zdejších hbitov, vtšinou ležících na návrší.

Jsou neohraženy jako všude v zemi a náladovost

sama jako život ve vsi. Hroby jsou na nich jíž
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úpravnjší a prosté, devné kíže nepostrádají

jednoduchých ozdob. Nápis na nich nevidíme.

V pozadí hbitova rýsuje se nejbližší hora — sel-

Lituji jen, že nebylo mn možno setrvat zde
tak dlouho, abych|byla staila zaznamenati i za-

chovaných obyej|iidových. Zmizí zde as kvapem

SALDOBOŠ, RUSÍNSKÉ SELO NA JIHU ZEM.

ŽENY V SALDOBOŠ I.

ský les prorvami rozrytý a chamradí zdušený.

Projíždla jsem tímto krajem astokrát a vždy
ráda se v nj vracela znovu, pekvapena sli-

ností a mnohotvárností zdejších lidových vzor.

vše jako všude, kam mstská kultura i snazší pí-
stup k ní našli si cestu. —
Ráz rusínských vesnic jižní zem nám proje-

vují obrázky ze Saldoboše, v nmž stojí jedna
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z nejpknjších devných cerkví gotických v zemí.

Saldoboš leží v naprosté rovin blíže hlavní

rychlíkové trati v ásti užhorodsko-tisské roviny,

jež z Uher zasahuje na Podkarpatskou Rus.

Celkové pomry a život lidu je zde pirozen
mnohem píznivjší než kdekoli ve vyšších krajích

zem. Jen racionelnji hospodaiti by se mlo
a pole obdlávati jinýrn^ zpsobem. Kroj lidu je

bohatší než na horách. Ženský kroj velmi vkusný
a výšivkami hojn vykrašlený. Vyšívání lidové

kryje bezmála celou vrchní plochu rukávu soroky
po šíi i délce. Vzory jsou pehusté, geometrické,

velmi sliné a rozmanité, barevnými „nitkami"

dle vyítaných nití vyšívané. Nesmírn je zají-

mavý i zvláštní druh vyšívání na vrapech rukáv
a na prsou ženské soroky. V nedli kryjí tla
žen krátké, mírn vykrojené živtky, ozdobené
vlnovkami našívaných cípek. Zástry jsou erné,
glotové. Hrdla zdobí ady sklenných korálk a

korálové monesto. Neobyejn je pkná i úprava
nevstinských part, vykrášlených rznými ozdb-
kami a kyticemi kv .
Na obrázku vidíme ženu, jdoucí s prádlem

k vod. V rukou má devný „prajník", jímž

pere. Na rameni nese položené bidlo, na jehož

koncích má zavšený šat k vyprání. Na rukávcích

soroky bohat vyšívanou plochu „našívání", jež

z dálky iní dojem tkaniva goblénového. Ve
skutenosti iní zde pechod k lidové práci kro-

jové oblasti župy marmarošské, v níž nejsvé-

ráznjší vtví karpatoruské rodiny jsou beze
sporu Huculové.

IX.

(Huculové.) V nejvýchodnjší astí Podkar-
patské Rusi v žup marmarošské usazeni jsou

kmenov Huculové. Patí k maloruskému štpu
národa, který rozlohou zabírá ást Halie, dí-
vjší Bukoviny a nynjší Podkarpatské Rusi.

V Halii je ást Hucul etnograficky nejza-

chovalejší. Nad zídlem Lukvice a na pravém
behu eky Lomnice sousedí s Bójky haliskými,

kteí kmenov odtud zasahují rovnž na Pod-
karpatskou Rus.

Dle hranic dívjších íší zabírali Huculové
v Halii 74 vesnice v okrese nadvoranském
a kosovském. V Bukovin 34 vesnice v okrese

vežnickém, starožineckém, radoveckém a kimpo-
lungském.
Krojov i kmenov nejzachovalejší jsou v po-

íí eky Prutu a Ceremoše s centry Žabiem a

Mikuliínem, Košovém i Javorovém, proslulém

zejména ezbáskou schopností lidových mistr.
V nynjší Podkarpatské Rusi kmenov Hucu-

lové sídlí v rozlehlých ddinách Karpat Marma-
rošských a poíí ek Tisy erné, Bílé i Tisy

spojené. Nejrozlehlejší ddinou jich je Jasina pod
prsmykem Jablunkovským, nad níž koní území
Podkarpatské Rusi i naší republiky.

Pvod jména Hucul ode dávna zavdával pí-
inu k rzným dohadm. Mnozí z badatel tvrdí,

že Huculové pvodem svým nejsou Malorusové
z oblasti Dnstru, nýbrž že jsou prapotomky
starých asiatských Uzv,*) kteí vznik svj vzali

kdesi u erveného Moe. Z nich jeden štp z-
stal prý na horách v Karpatech, kde dosud ko-
ovn salašnictví provozuje.

Jiný z badatel opt navazuje na tvrzení, že
Huculové jako pastýi-valaši pvod svj mají
z Valach rumunských, kteí se koovn posu-
nuli i dále, usadili se v Karpatech tatranských
a dále ješt v Nízkých Bezkydech moravských
(Valaši na Morav).
Opt jíní usuzují, že Huculové vznikli po vel-

kých vojnách ze zbytku zbh tehdejších válí-
cících stran. Nechtíce dále bojovati, vypovdli
poslušnost a skryli se ve vysokých horách Tam
zprvu živili se zbojnictvím. Pozdji zaali ko-
ovné salašnictví s pstním dobytka, pi nmž
se ustálili a založili vesnice. Nescházelo prý mezi
nimi ani bohatýr-odbojník, z nichž nejznámj-
ším byl Doboš, hrdina-zbojník polonárodní, kte-

rého si ve zkazkách, podání lidovém i písních

pisvojují rovnž Bojkové.
Všechny verse o pvodu Hucul mají silnou

píchu romantismu, na nmž nelze pirozen sta-

vtí dohady o kmenové istot, jsoucnosti a p-
vodnosti Hucul. Jisto je, že práv oni jsou snad
jedním z nejzajímavjších kmen a ástí národa.

Rzné odchylky v ei a provincialismy, plné

zvláštních koncovek, neb ojedinlé, cizorodé

prvky v ei jsou snadno pochopitelný. Vznikly

jist stykem s ostatním rznorodým obyvatel-

stvem, Rumuny a Maary, emuž byli Huculové
stále vystaveni uspoádáním dívjších hranic

stát. Z dvod tchto nepochybn vznikla i

pestrost a zvláštní pvodnost jích lidového kroje.

Pravdpodobno je, že na zachování kmenového
rázu Hucul mly vliv i vysoké hory, v nichž

žiií. Pomrn tžká dostupnost a vzdálenost vliv
ostatního svta nestaila u nich setíti z kme-
nového rázu to, nad ím se zájem každého z ba-

datel zaraduje.

V Podkarpatské Rusi Huculové rozloženi jsou

v nejkrásnjší ásti Karpat Marmarošských. Po-

íí obou Tis od svého vzniku je divoce roman-
tic é a krásné. Obrovsky vysoká temena hor,

zalesnných i skalnatých, zdvihají se nad pva-
bem pekrásných údolí a scenerií horských, jimiž

se v dál derou eky svými koryty.

Rozlehlé vesnice roztroušeny jsou bud v údo-

lích kol vody ek a potok, neb výše po úboí
táhlých hor. Vesnice nejsou sdružené, stavení

stojí roztroušen kus cesty daleko od sebe, každé
zpravidla na kusu pdy, která tvoí Huculv
„osedok".

*) na což zejména poukazuje Wahylevi ve své prvotní

studii.
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Shluk jednotlivých stavení je všude v karpat-

ských selech pramalý. Pouze „kolo cerkve" neb
hlavní silnice táhne se zpravidla ada stavení po

obou stranách cesty a to ješt v ddinách nej-

vtších, jež zpravidla skládají se z nkolika ástí

a mají dv ti cerkve i školy. Na p. Jasína,

dlouhá dle tvrzení lidí 23 km a široká 14 km.
Stavení huculská jsou vesms devná, z trá-m sroubená, bez komín a kryta šindelem, kte-

rého zde v oblastech les je více nežli slámy.

žen plachty. Na pikrytí v lét plachta, v zim
„ližnik“, hunná pokrývka z oví vlny, s dlou-

hým vlasem velmi pkn a ozdobn vytkávaná.
Pein Huculové neznají.

Nad pecí se stropu visí „žer“, „žerka,,

;

na ní vyprané soroky, utráky a plachty.

Proti peci u dveí je police na nádobí, po-
dobná již našim selským „misníkm" a policím,

ovšem ne malovaná, nýbrž ezbou krášlená. ím
výše do hor tím na starých policích je ezby

J A S I N A,

nejvtší huculská obec v Karpatech Marmarošských, nad níž koní území Podkarp. Rusi a republiky eskoslovenské.

V prelí chaty je zpravidla gánek, nesený na
sloupcích, leckde pkn ezaných. Stavení jsou

roubena z klad pitesaných z rozplených p
jedlí, jimž íkají „protesy

11

. V rozích je kláda
jedna v druhé vklínna pitesáním v „ zámky
Uvnit stavení je komora, sí a jizba obytná.

Zámožnjší gazda mívá jizby dv, jednu s pecí

a podlahou z udupané hlíny, druhou jizbou pa-
rádní, vyzdobenou obrazy. V jizb obytné je pec
s komínovitou násadou, zvanou „komin“, pod
níž ped ústím do pece vaívá gazdina v tíro-
hém rendlíku. Kol pece táhne se „prípíok" (ši-

roká lavice), pod níž v zim sedají slepice.

Kol stn jsou vklínny široké „lávy" a v rohu
ped nimi stl se zásuvkou a trnoží. Truhlovitý
stl, o nmž jsem se zmínila v partii o Vercho-
vincích, i zde se pirozen vyskytuje. íkají mu
„skría". Bývá ezbou mnohem bohatji vyzdo-
bena nežli u Verchovinc a Bojk.

Proti stolu za pecí stává „postil" na vyšších

nohách, V ní je „soloma" (sláma) a pes ní lnná
plachta. Pod hlavou nejastji kožuch neb slo-

více. Nejpknjší ovšem jsou na polské stran.
V jizbách je dosti obraz, dnes ovšem obyej-
ných, kdysi ale dlabaných, pvodních, bukových
desek, ozdobených vruboezem. Mezi ornamen-
tem tchto obraz vynikal vždy „chrest“ (kíž)
— neb byl vbec symbolickou ozdobou obrazu,

kol vyplnného vruboezem.
Zajímavou ezbu vykazují i staré lžiníky a

„solanky", zavšené leckde ješt na zdi.

V komoe každé chaty najdeme „berebenyci“

,

dlouhý úzký sud na „moloko" (mléko), který se

za pasení skotu na horách naloží se tam na kon
a veze dol z „poloniny" bu „na predaj" neb
dom. Na komoe je všude „boka" na „muku"
a jiná „boka" (beka) na kysan kapustu (zelí).

Je tam i „polubi

“

na 30 až „sorok" litr (ty-
icet litr) kyselého mléka, které se v nm stádá
na zimu. Stává zde i „konovina " na máslo,

asto ezbou zdobená v podob velké devné
holby. Jsou zde rzné vtší i menší „geletky

11

na sladké moloko a „kolotiuka“ na stloukání

másla, shodná s naší máselnicí.
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Mužští na komoru schovávají „berelku" — Po stranách komory pod stropem visí devné
„boklažok 11

,
znamenit vruboezem okrášlenou žerdi a na nich „šmati". Svátení soroky, „zá-

a menší soudeky na koalku. Gazdíny „paskovce“ pasky" a zimní kožichy. Po stnách na „ klju

-

velké kulaté krabice z devné dyhy, v níž nosí kách “ zavšena jsou klubka oví vlny, bud’ bílé

DEVNÁ CERKEV SE STAROU ZVONICÍ V JASIN.

se k svcení „paska". „Paskovce" jsou dokola

i nahoe na víku ozdobeny vypalovanýn orna-

mentem lidovým, který je také jednou ze spe-

cialit lidového prmyslu Hucul.

i rzn po domácku barvené a potebné k vy-

plétání krojových punoch. Na žerdích peho-
zeny jsou i zásobní „ližniky“, „tajstry“ a „be-

sahy ", potebné k donášení vcí mimo dm.
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U dveí komory zpravidla visí malý sáek z m-
chuiny, v nmž je siídlo k srážení ovího mléka.

Obytné stavení Huculovo všude doplují stáje,

stodoly a kolny, jež se bu pimykají k stavení,

neb stojí osamocen
;
vždy však tvoí s chatou

uzavený celek. Vše zpravidla obklopuje plot,

osázený fazolemi a slunenicemi.

Dokola zelený „zarinok" — louka, na níž má
skot výbornou pastvu i sena.

V Jasín vidla jsem stajni, rozdlené na dv
ásti a opatené okny. V první menší ásti byla

není nikdy o seno nouze a pozdji vyženou na
hory, na zelené pastviny rozlehlých „polonin

11

.

Zde dobytek Hucul do podzimu vypase, vezme
z nho užitek v másle a mléce a vytunný
opt na jarmárce s výdlkem prodá. Je to snad
nejvtší zdroj Huculova píjmu.

(Kroj.) Kroj lidí v huculské ásti marmarošské
župy je velmi malebný, okrášlený výšivkami a

rukodlným tkaním krojových souástek. Sledo-
vati život Hucul všedního dne od Bokova až
po Jasinu vzhru je neobyejn zajímavé. Nej-

HUCULOVÉ V JASIN V ŽUP MARMAROŠSKÉ (PODKARP. RUS).

po stran ohrada z prken s naloženou pící, jíž

íkají „jesle“. Vzadu bylo na dv ásti rozdlené
místo — „teletnyk" — pro telata, v ad uvázaná.
Ostatní místo vyplovaly „vivce“ (ovce). V druhé
ásti stajni stály „marhy“ (krávy), každá uvá-
zaná v rohu, pehraženém prknem. Za ním
byly „jesle“ s naloženou pící V pedstajni u te-

letniku stály „šeragle" — nosítka na hnj a

beka s vodou.
Hráb jmenují zde „hrabi“, košíku na bram-

bory íkají „košarka" a bramborm „ripa“. Kup
sena u stavení „kopec 11

a vysokému stohu obilí,

kol tye skládanému, „kladni“. Hebíku íkají

„drabena", sekye „sokyra“, pile „pelka“. Vt-
šina drobného hospodáského náiní staví se do
sín ped jizbu.

Dobytka pstují Huculové mnoho. Hlavn ovce,

ponvadž jim dávají vlnu na odv a kži se strstí

na kožichy. Zámožnjší z Hucul chodí asto
z jara dol s vrch „na zem" na velké jarmarky
a zde nakoupí dobytek, vyhublý po zim a špat-

ném krmení. Doma ho krmí, ponvadž u nich

pestejší podívanou, národopisn nezapomenu-
telnou, poskytuje jich shluk v nedli kol „cerkví".

Rovnž všední den má své zajímavosti. Dole
kol Rahova picházejí neb pijíždjí ženy a každá
z nich pracuje.

Kol krku mají zavšen peste utkaný „tajstr“,

v nmž mají složeno vše, eho k drobné po-

chzce potebují. Hlavn rzná klubka barev-

ných vln, jimiž do krásných vzor vplétají okolky

krojových punoch.
Obrázek jist originelní skýtá pohled na ženu,

sedící na koni neb jedoucí na voze s opratí,

pehozenou kol ruky — hbit pedoucí, neb
pletoucí punochy z vlny.

Na tle nosí ženy plátné „soroky“, které

jsou nejzákladnjší ástí jich odvu. Na soroky
váží si krojové „zápasky"

,

ve tvaru zástrek
peste a velmi vkusn z oví vlny utkané. Zá-
pasky mají dlouhé šry, „operiska“ zvané,

jimiž žena váže jednu zápasku ze pedu do zadu
a druhou ze zadu do pedu.
Soroka je ušita z dvou délek a šíí domá-
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ího plátna. Horní díl soroky z plátna jemnj-
šího zovou „stan“, dolní z plátna hrubšího „pi-

uka“. Soroky jsou vyzdobeny podivuhodn

Nejšíe a nejpknji jsou vyšívány „dude“ —
rukávy soroky. Nahoe na náramcích jsou na
nich „ustauky“ vyšívány bu stehem gobléno-

ŽENSKÝ KROJ HUCULSKÝ Z JASINY.

ŽENY HUCULSKÉ S DTMI PED CERKVÍ V JASIN.

pkným vyšíváním, zcela odlišným — ornamen- vým, zvaným ,.na nizinu“ — neb jsou vyšity

tem i technikou — od ostatního lidového výší- „na poverchno“ krížíkami (kížkov). U ruky jsou

vání zem. „dude“ „zrancovány" (sdrhnuty) ve vyšívaný pásek
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HUCULSKE DTI V JASIN.

a v soroku všity na kosotercový klín. U krku
je soroka sdrhnuta v obšíuku, úžeji vyšitou.

Na nohy obouvají ženy krojové punochy
„kapury“

,
upletené z bíle neb šedivé oví vlny

a „postole“ obutí podobné verbcm verchovin-
ským. „Kapury“ mají okolky velmi peste a

pracn do vzor vypletené. Huculky jsou v ple-

tení jich pravými mistry a vzor umjí nesetn.
íkají, že kapury vyplétají na všeliká „oka“.
Vzory jich mají hojná pojmenování lidová. „Po-
stele" k noze pipevnny jsou emínky a výše
„voloky".

Vlasy nosí ženy i dvata hladce rozísnuté.
Vdané dnes nosí na hlavách hedvábné chusty,

z tžkého kvítkovaného atlasu s tásnmi, pod
bradou do zadu zavázané. Díve však, v dob
pokoja — práv tak jako vrstevnice jejich. Za
Ceremošem — nosívaly bílé „peremitky"

,

na kon-
cích úzce vyšívané. „Peremitky" jsou prastarou
úpravou a ozdobou hlavy žen slovanských, shodné
se šatkou slovenskou, eskou a slováckou z Mo-
ravy (Javorník, Veselí, Dolnmí. V Cechách Li-

tomyšl, na západ Stíbrsko.)

Svobodná dvata nosí vrkoe, vypletené pe-

strými stužkami, a v nich asto kvty. V Tre-
buši i dále v huculských krajích za hra-

nicemi picházejí díviny v nedli do kostela

zvláš pvabn uesané. Mají hlavy pokryty
„úplitkami“ ,

ozdobenými a vypletenými tak vkusn
kvty a barvínkem, jak by je umlec uspoádal.
Zvykem u nich je zastrkávati mezi náušnice i

drobné snítky zlaceného barvínku, což zjevu

dívinu v pestrém, malebném kroji dodává ob-
zvláštního pvabu a líbezností.

MLADÁ HUCULSKÁ ŽENA S „TAJSTREM".
Rahovo — župa Marmarošská.
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Hrdla žen a dívek zdobí korálové „selenky ",

vlastní práce, do vzor z droboukých korál
ozdobn sešívané. „Selenky" mají nesetn vzor,
podobných lidovému vyšívání. V barvách jsou

pestejší a rznjší než korálková monesta ver-
chovinská, v nichž najdeme pouze barvy er-
venou, modrou a bílou. Drobouké korálky k pra-
cování „selenek" prodávají židé ve sklepích
(krámech), navleené na nitkách silnjší bavlny.
Jsou tovarem jabloneckým z Cech. Dívky si je

Krojovým kabátem pro chladnjší dny jsou
i hunné „serdaky" z domácího temn hndého,
u dtí erveného sukna zajímavé stihem. Serdaky
jsou velmi pkn a origineln vyzdobeny pleti-

vem barevných vln a tapc, zvaných „bekernyky."
Obutím Hucul — muž i žen — jsou kro-

jové „postole", zrobené z kže práv tak jako
„verbci" i bokore verchovinské. „Postole" jsou
však ozdobnji pracovány a zahnuty do ostejších
špiek. K nohám pivazují se emínky a „voloky".

KORÁLKOVÉ
Lidová práce huculská

„S E L E N K Y“,

z marmarošské župy.

doma pevlékají na tenké nit neb koské žín,
jimiž „selenky" do vzor pracují.*) Nejbohatší

z nich nosí na krku i ady stíbrných peníz.
Zajímavým a vkusným doplkem úboru žen,

dívek i muž jsou letní kožuchy bez rukáv,
z bílé oví kže. Kožichy jsou ozdobeny aplikací

kže, drobným vyšíváním a vybíjením kroužky.
V zadu visí na šrkách ozdobné tapeky.

Kožichy jsou výhradnou prací židovských,
velmi zruných „kušnier" (kožešník), kteí jsou

v svém oboru skutenými mistry. Zeny jejich

znají kožichy pepkn vyšívatí.

Kožichy bez rukáv jmenují „letšní" (letní) a

nosí je i v nejvtší parna do kostela, neb jdou-li

z ddiny za svou záležitostí. V zim na n
oblékají ješt kožich zimní s dlouhými rukávy,
lemovaný beráninou.

*) Obrázek ukazuje dv rzné korálové „selenky"
z Jasiny.

Muži nosí plátnou soroku na „ustaukách"
rukáv, u ruky, na límci a na prsou vyšívanou.

Límeku soroky íkají zde galér“

.

Rozparku
soroky „pazucha". Na límeku, rozparku i pásku
u rukáv je vždy vyšit detail vzoru, který je

vyšít na „ustauku" rukáv. Teba vzor na „du-
bové lístky" má varianty ornamentu, neb le-

movku vzoru na ostatních výšivkách mužské
soroky. Rukávy košile tak jako soroky ženské
jsou všity na kosotvercový klín.

U krku je mužská soroka svázána šnorkou
se tapci, jmenovanou „ušinka". Neb je „galér"

košile zapínán na knoflíky a nitná poutka.

Dole je soroka ozdobn ovroubena. Obléká se

na vrch kalhot a je v pasu bu pepásána sil-

njší, domácn z pestrých vln upletenou šrou,
neb širokým koženým opaskem. Opasky Hucul
skorém souhlasí s opasky horal slovenských.

Jsou práv tak široké, na mosazné pesky za-
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pínané a ozdobené proplétáním kže. Díve prý

vykazovaly mnoho staré mistrovské práce.

„U liti nosá chlopi gati z polotna," uzimi* *)

zo sukna", které ženy tkají na krosnách a nosí

k zpracování do stup. Kalhotám soukenným í-

kají muži „porkynicí “ Vzadu v nich je vložen

klín, aby byly širší. Nahoe udlána širší obruba,

jíž se protáhne emen neb provaz k pitažení
porkynice k tlu.

Na nohou nosí muži „postole
" neb vysoké

boty. V lét oblékají ozdobný kožich bez ru-

káv, neb hunný „serdak". V zim kožich

s dlouhými rukávy, který za vánic snhových
nosí obrácený srstí ven.

Na hlavách mají v lét „krisau“ — krojový
klobouk, obtoený pentlí, v zim berání „šiapku“,
potaženou srstí, vpedu vykrojenou do špice, což
je velíce vkusné.

* *

*

Hlavním zamstnáním ženy huculské je ro-

bota v domácnosti, pedení, tkaní, šití a vyší-

vání kroje.

Len si žena pirozen vypstuje sama na poli.

Muž opt chová ovce, které skýtají vlnu na
ostatní ásti huculského kroje.

Práce se lnem a konopím je celkem stejná jak

v ostatních ástech zem, ba rovná se i práci

našich starých, venkovských babiek, které se

pstováním lnu rovnž zabývaly.

Vyzrálý len ženy na poli vytrhají, sváží do
snopk a postaví, aby dobe vyschl (viz obrázek
v knize).

Vyschlý len neb konopí vymnou pak na n-
jakém šat nohama, neb vytlukou „prajníky"

(prkénky na praní), aby sím rostliny odpadalo
a zstal jen stvol.

Len, zbavený semena, ponoí pak v „mo-
idlo ", jámu naplnnou vodou, kde napuí. Za
nkolik dní se z moidla vyndá a rozeste po
poli, aby vyschl. Schne tak dlouho, až láme se

v ruce vrchní slupina s nho odpadává. Zstane
na poli dlouho, déš jej zvlaží a slunce vybílí

a plátno z nho je tím jemnjší a blejší.

Vymoený, vysušený len jako všude sváže se

opt do snopk a odveze dom, aby se ješt
vysušil v peci.*)

Horká, dokonale vysušená vlákna lnu kladou
ženy na lámanku“

,

v níž je drtí devem ostrého

„meíku ‘

tak dlouho, až tvrdá de lnu zcela

odpadá. Z lámanky jde len na „preteraku“

,

která má meíky dva.

*1 V lét nosí muži kalhoty z plátna, v zim ze sukna.
*) V echách na venkov sušil se len v pazdernách, cha-

tách zaízených na sušení lnu, postavených zpravidla za vsí

u rybníka. Len se v nich po vysušení drtil na trdlících, m-
dlil a esal tak, až byl k pádlu zpsobilý. Vše bylo ovšem
výhradní prací žen, které na oslavu ukonení práce se lnem
slavívaly „konopické", zajímavý lidový obyej, jehož se ješt
na jihu ech zachovaly stopy.

Oklepaný len vezmou ženy do malých hrstí,

uprosted obtoí kol kloubu a „drgají" jej na
železném hebeni. ást lnu, která pí drgání od-

padne, je koudel.

Len eše se v lét na slunci, v zim v chat
u teplé pece, ponvadž vlivem tepla se koudel
od istého vlákna lnu nejlépe oddlí. Z nejlep-

ších a nejdelších vláken lnu je plátno nejlepší.

Kratší vlákna lnu spedou se na niti k utkání

utrák a plachet. Zbytky lnu, smíchaného s kou-
delí t. zv. „kloe", berou ženy ku tkaní „ližník".

Rzné jakosti zpracovaného lnu spádají se na
rzné jakosti nití. Pedem, nežli ženy ponou
píští, pipraví si do zásoby len. Rozestrou jej,

ást, na mokrou lavici, položí na hlku kdle
a navinou tak, že u špice kudle zstane len

natoený úzce a dol a balí se do šíe.

Jakmile je len nabalen, vytáhne se hl a ro-

zeste nový dílec lnu a balí opt. Dílce stoe-
ného lnu sráží se po tech k sob špicemi a

uloží v komoe neb chat na devné „hriady"

pod stropem.
Kudl má uprosted hlky malý kroužek, aby

len nesjíždl. Za pádla dá si žena kdlu bud
za pas neb ji vbodne do prkénka, zvaného „si-

dac", na nmž pi prádle sedí (jak u Bojk).
V zim docházejí dívky i ženy k sob na

„priadoky" bu s lnem vlastním na besedu, neb
pomáhají píští domácím. Za pedení vyprávjí
rzné bajky, zkazky a povry. Ustáleným zvy-

kem a vírou je, že není dobe písti v chat za

šjera, ponvadž „fras" *) padlenám mate nit.

asto prý í „predjnicu" (pradlenu) „porazí", tak

že jí veteno z ruky vypadne a ona usne.

Spedené nit na veten dají ženy na „ve-

retenik", zapustí pevn do lavice, aby dobe
stál a motají zpt na motovidlo, na nmž poí-
tají a svazují nit do pásem. Smotaná pásma
pak protepnou, aby v nich nebyly „suky" (uzly)

a pichystají k bílení, což vyžaduje dosti znané
procedury, obvyklé všude v zemi.

Pásma lnu vezmou ženy ped chalupu do snhu.
Zde je dobe vytlukou prajníkem a posypou
devným uhlím. V chalup je vloží do devné
beky, v níž je na dn otvor se zátkou. V bece
polijí nit vaící vodou, aby se utvoil z popela
louh a nechají 2—3 dny státí. Konen vypustí

louh z beky otvorem v dnu, nit vyjmou a jdou

je vymáchatí do potoka.

Vymáchané nit zavsí na zápraží i „gánok"
chalupy pod stechu (jak dlají i Verchovinci),

aby „priaza" dobe vymrzla a vyschla. Za n-
kolik dní vezmou pízi do chalupy a znovu ji

„prajníkem" stlukou, aby se zvlánila a zmkla.
Konen dají niti na „samotok" (u Verchovinc
„trým" s „vijatkami") a stoí do klubek.

Schystaná píze se pak pipraví na krosnu a

*) „Fras" dnes znamená tolik, co ert — ábel — zloboh
— kdysi však „Tras" bh zla a nemocí, který posedl lo-
vka a strašliv jím zmítal a k smrti umoil.
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na cívky do lunku k prohazování v sítku. Plátno

tkají ženy i muži, z nichž nkteí tkají i jako

tkalci na výdlek.
Nití užívají ženy k tkaní plátna i šití.

Kroj svj, mužv i dtí ušijí ženy snadno, po-

nvadž je na nm z plátna hlavn jen krojová
soroka a v lét „gati".

Soroka ženská je ušita z dvou díl domácího
plátna, u krku sdrhnuta a všita v pásek. Rukávy
pod rukou jsou všity na kosotvercový klín.

vodní ornament výšivky vyjde na lii plátna,
kde iní zcela goblénový dojem.

Šití „na poverchno 11

je vždy „križíkové" (kíž-

kové) a nazývá se tak proto, že šije se na líci

plátna t. j. na jeho „verchu". Kižíky, jimiž se

vyšívá, nejsou však oboustranné.
Vyšívání „na nížinu" i na „poverchno" má

hojné pojmenování lidové. Vzory jeho v námtu
jsou vzaty vtšinou z pírody — na p. „na
dubový lístok", „na sosne“, „na pikurí oka .

Na rukávech jsou vyšívané „ustanky", široký

pruh lidového vyšívání, provedený trojím zpso-
bem — bu „nizinou" neb „na poverchno".

Lidové vyšívání Hucul je podivuhodn pkné,
v technice zvláštní a v ornamentu osobité. Má
nesetn názv lidových a vzor

;
prý na 200

rzných. Já v knize podávám pouze ony názvy,

jež se mn podailo sebrati za pobytu v okrajo-

vých vesnicích huculských na území Podkarpat-
ské Rusi.

Dokonalý popis i vyobrazení všech zpsob
huculského vyšívání i šití je reprodukován a vy-

psán ve sborníku: „Materijali ukrajinsko-russkoj

etnologijí" — naukového tovaryštva Sevenkova
ve Lvov, Mn, žel, neobyejný náklad, který

kniha vyžadovala, nedovolil, abych mezi tabul-

kami píloh reprodukovala i pekrásné huculské
vzory, k nímž doufám, že se v ostatních svých
pracích vrátím.

Vyšíváním „na nížinu" jmenují ženy huculské
práci svoji proto, že vyšívají na spode plátna

vláeným stehem tak, že pekrásný, zcela p-

„ružové“, barankové, holubkové, erešové (teš-

ové) „perlové

“

atd.

Vyšívá se barevnými „nitkami" vyšívací pízí

barvou pevážn ervenou, zelenou, hndou, er-
nou, bílou, oranžovou a nejmén modrou, která

je vždy šmolkov temná.

Nejpknjí vyšívané a nejširší „ustauky" na
sorokách mají díviny a mladé ženy. Muži a

dtí mají na sorokách vzory užší
;
jich varianty

neb lemovky zdobí vždy límce a rozpareky
„pazuchy" na prsou soroky i vyšívané pásky
u ruky na rukávech.

Nejoblíbenjší vzory vyšívání „na nizinu" jsou

„sosnové" a „ržové". Vyšívání križíkami je vždy
tak husté, že zabírá v ornamentu plochu „ustauku"

úpln, aniž by dala vyhlédati plátnu. Zpsob
tohoto kížkového vyšívání vyskytuje se, vlastn

zaíná již v lidovém vyšívání od Saldoboše, na
jihu zem.

* *

¥
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Díve nežli z jara gazdové vyženou ovce na
„poloniny

11

v horách, stíhají jim doma vlnu že-

leznými „nožnicemi". Sestíhanou oví vlnu ženy
vyperou, vymáchají na potoce, usuší, rozškubají

rukama, proešou na železných hebenech. Na-
toí na kdl a spedou na vetena. Konen
svinou na „snovalnyci" jako Verchovinky, napnou
na krosnu, natoí do cívek, vloží do lunk a

tkají „postau" — ídké domácí sukno, které nosí

k valchování a sražení do stupy.

Z vlny tkají i „ližniky" k pikrývání a krojové
„zápasky", „besahy“ a „tajstry". Vlnu rzn po
domácku barví bu na erno, erveno neb temn-
hndo (na serdaky).

Hotové nebarvené sukno, jaké ze „stup“ dom
nosí Verchovincí, i zde po práci vsí na vítr,

aby „postau" vyschl. Po vyschnutí máí sukno
po barvísku v kádích, naplnných náležitou

barvou. Nejastji barví sukno odvarem kry
olšové neb bukové a posypávají devným po-

pelem, aby bylo trvanlivjší. Sukno erné barví

neb tkají z pirozen erné vlny mladých oveek
„micek" a íkají mu sukno „mickové". Vlnu sta-

rých ovcí, která není již pkn erná, ale spíše

zašedlá, obarví odvarem lusek bobu, k nmuž
pimísí odvar zrnek slunenic, kry bezové a

olšové. Huculové znají barvití sukno i na žluto

a zeleno velmi trvanliv pracným zpsobem.
Barvíství jich je vskutku dvtipné a pozoru-
hodné a znamená velké plus v jich lidových e-
meslných schopnostech.

Krojové „zápasky", které jsou malé a úzké,

tkají zvláš na malých krosnách a ku tkaní uží-

vají nejvíce odpadkové vlny, již smíchají s „kú-

delnou priazou", rovnž náležit obarvenou.
Na „poloniny" vyhánjí se ovce, jakmile na

horách sejde sníh a pastviny se zazelenají. Z Hu-
cul díve každý gazda ml mnoho svých „po-

lonin" na horách a mohl proto chovati i hojn
ovec a skotu. asem však pešly „poloniny" hu-
culské z vtší ásti do rukou žid, kteí je zpt
nyní pronajímají jich dívjším vlastníkm. Mnoho
„polonin" v horách marmarošských patí i státu,

který je rovnž pronajímá gazdm.
O život na „poloninách" mezi Huculy sdluje

poznatky velmi zajímavým zpsobem výše jme-
novaný sborník etnologický „Tovaryštva Seven-
kova" ze Lvova.
V ase, kdy se dobytek vyhání na „poloniny",

je na horách hluno. Stílí se z runic a pastýi
k pasení urení všude po vsích troubí na zna-
mení, že pišla doba, v níž je teba hnáti do-
bytek na pastvy vysoko v lesích. ele hucul-

ská pibíhá k pastuchm a polévá je vodou, aby
ovce a krávy daly hojn mléka. Všude je ruch,

práce a radost, ponvadž nastává „chid polo-

ninský“.
Gazdové znamenají svj dobytek tím, že ovcím

jednou neb dvakráte prostíhnou uši, neb jimi

prostrí drát, neb vystihnou v nich koleko.

Kravám vypálí znamení na rohy neb íslo své

chaty, aneb pomaží je na hrdla dehtem, aby je

mezi skotem poznali. Ovcím a kravám uvazují

asto na ocas neb za rohy ervené šnorky, aby
je zlý lovk oima neuhranul, neoaroval a ony
nepestaly dojiti. Ovekám dají nalízati soli

s rozemletým voskem, aby byly hodn ilé a

pásly se.

K pasení stád najímají gazdové „votahu" a

pastuchy. „ Votaha“ znaí asi tolik, co slovenský
„baa", a pastuchové jsou jeho valachy. „Vo-
taha" dlá na „polonin" gazdu a sýraí. Pastu-
chové, kteí jsou mladší, musí ho ve všem po-

slouchati a dle jeho rozkaz pásti i dobytek.

Pastucha, který na horách pase ovce, jmenuje
se „ovar“. Krávy pase „stadar“, malá jehátka
„jehniník“ a telátka „telear“.

Pastucha, který „na polonin" u „stojišt"

v noci hlídá, opatuje „vatru" (ohe) a donáší

devo z lesa, jmenuje se „spuzar“.
Ped odchodem na poloninu obléká se „vo-

taha" s pastevci do „mazankoch prádla, vy-

vaeného v mastnot a loji — aby hmyz nedržel se

v prádle, které není možno na polonin asto práti.

„Votaha" s dvma pastevci jde na poloninu

o den díve, aby vše pipravil k píhonu do-
bytka. První zastaví se na polonin u stáje,

krátce se modlí a prosí Boha, aby mu dopomohl
dobe pekati léto i pastvu na polonin.
Ped ustálením dobytka na poloninách je „re-

uaš“ — dojení na zkoušku. Dobytek se vyžene
na bližší pastvinu, veer pižene se zpt a dojí.

Kolik litr mléka kráva dá a jakou míru ovce
mléka poskytne, dle toho se soudí i na dojivost

další. „Votaha" vezme pipravená prkénka a

vruboezem dlá na nich znaménka o celkové

dojívosti. Rovný, píný ez znaí 1 litr mléka
— ez šikmý pl litru— a vydlabaná teka tvrt
litru. Dle tchto záznam spoítá s majitelem
krav a ovcí, mnoho-li se asi týdn nadojí. Dle
toho dohodnou se i vzájemn, kolik mléka, má-
sla a bryndzy týdn „votaha" majiteli z „polo-

niny" odvede a kolik si nechá pro sebe. Prkénko
se záznamem a znakem hospodáovým rozdlí
se na pl, aby ást ml na polonin „votaha" a

ást v selu majitel skotu.

Za pastviny nechávají se na „poloninách" skal-

natjší místa blíže bystin, aby ml dobytek vody
k napojení. Ostatní lunatá ást nechá se ku ko-
sení trávy a usušení sena na zimu.

Uprosted pastviny zídí se „stojišt
‘

na míst
chránné proti vtrm hustým smrím.
Na „stojišti" je vystavna chata pro votahu a

pastevce, stáje pro dobytek a „košary" pro ovce.

Dokola udlán píkop, aby za dešt voda v nj
sbíhala a odtékala pry. Ped „stojištm" hoí
celý den a noc ohe. V noci proto, aby se do-
bytek i pastevci chránili ped divou zví, ve dne
proto, aby se nad ohnm sváela žinice a va-
ilo jídlo.

111



Pirozen, že í uvnit chaty je „vatra
1

,
na níž

na devném „verglugu
1

(stojanu jakémsi) visí nad
ohnm kotel. V zadu v chat je vždy komora
k uložení „geletek", „berbenyc", beek a „su-

dyn", k salašnictví potebných.
Den na polonin zaíná záhy a záhy koní.

Rána jsou chladná a asto mlhavá. Mlha bývá
tak hustá, že pastevci nevidí na ti kroky ped
sebe. Klesne-li mlha na horách níže, zdá se, že

nebezpeí pepadnutí vlkem neb medvdem. Je-
den z pastuch svlee se rychle do naha a s ho-
ící smolnou tyí obíhá dokola stáda — aby prý
zstalo vždy tiše stát tak jako ped ohnm a

lehce se sehnalo na podzim s hor dol.
Krávy se dojí do devných dížek s uchem a

ovce v devné kulaté škopíky. Votaha sleje na-
dojené mléko do jedné beky a dá do nho
„glejgu“ (siidla), které pinese v sáku z do-

PASTÝI PED DOJENÍM OVCÍ NA „POLONINÁCH" V HORÁCH
v Karpatech Marmarošsých.

je pod „poloninou" rozesteno moe, jehož vln-

kami vtík pohrává.

„Votaha", jakmile vzbudí pastuchy, hned urí,

kam pjdou pást. Každý z nich posnídá, vezme
do ruky bi, prut a sekeru, aby si jí vysekával
cestu v lese — a žene stádo. Staré ovce i starší

dobytek jdou vždy naped, ponvadž již vdí,
že první, nepošlapaná tráva na pastv je nejchut-

njší a nejsnáze se uhryzne.

Pes den je na „stojišti" ticho. Je v nm pouze
„votaha", který si vše pipravuje k dojení a na
píchod skotu. U „votahy" je pouze „spuzar",

který se stará o udržení vatry a zabíhá do lesa

nasekat díví.

Kravám a ovcím dává se lízat soli, aby hodn
dojily. Pí prvém sypání soli vezme votaha do
ruky sekeru, prudce ji zabodne do zem, kte-

rou dokola posype solí. Dobytek se vypustí ze

stajní a pižene k soli. Jakmile zane lízati sl,
pastuchové dokola vystelí. Dobytek s sebou
leknutím škubne a ovce se ponou strachy kroutit

a utíkat. Votaha s pastevci se raduje a zaíkává
skot, aby vždy zstal tak rychlý, zahrozí-lí mu

mova. Vlivem tepla „glejgu" a ostatní vší pro-

cedury udlá „votaha" z mléka žinícu a oví
sýr „bryndzu". Z mléka kravího máslo.

Hlavní stravou votahovou i pastuch na po-
lonin je ovšem mléko a „guléška“ — kukuiná
neb prosná kaše. asem zabije se ovce a nkdy
upraví i maso z vola neb jalovice, kterou medvd
napadne a nedorazí. Na snad je i bryndza a

žíníca, kterou zejména na poloninách rádi pijí.

Po jídle veer umyje se nádobí i náiní, na mlé-

kaem a sýraení potebné, založí se dobytku a

jde se spáti. Jeden z pastuch vždy stídav
hlídá, aby ohe nevyhasl a nic nepihodilo se

dobytku.
Zajímavým zvykem je robení figurek, kozlík

a oveek ze sýra. Pastevci nechají sýr ukysat,

rozmlní jej se žinicí, aby se dobe uhntl a

podržel formy — a vytvoí figurku. Hotovou
hodí do vaícího másla, aby byla lesklá a žlutá.

Mladší z ovár nadlají ze sýra koleek a vsí
je na emen. Po návratu z polonin do vsi roz-

dávají je dvatm. Dvata vítají dáreky písní

a vsí si je v chat pod obrazy.
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Figurky i koleka z ovího sýra, namáené
v másle, vydrží kolik let. Povrch máselný je tak
dobe konservuje, že po rozplynutí opt jsou

k jídlu

Krom figurek, zvíátek a koleek sýra doná-
šejí pastuchové z polonin i léivé byliny s hor,

jež dobe znají a na slunných svazích neb lese

vas sbírají. V nedli zpravidla picházejí neb
pijíždjí na „poloniny" majitelé skotu a ovcí,

liv zabhlá meí, krávy jako když buí atd.

Bda — ohlédne-li se nkterý z nich, ihned je roz-

sápán neb zaklet v strom i kámen na vky. Je
to zbytek povr, bájek a zkazek starých, které

u nás již vymely a vyprchaly civilísací, z mst
šíenou, a které nám Nmcová tak nevyrovna-
teln krásným zpsobem v pohádkách zachytila.

Seno na horách se kosí pouze v lét, usuší

a dává do stoh. Pod stoh, aby nehnilo, dává

HUCULSKÁ CHATA Z POÍÍ BÍLÉ TISY V KARP. MARMAROŠSKYCH.

odebírají si mléko, žínicu, máslo, sýr kraví a
bryndzu. Vše nakládají na kon a vezou zpt
dom. V podarování pinášejí na hory pastým
„dohan" (tabák), „soloninu" (slaninu), chléb, bram-
bory a sl. asto zstanou nkolik dní, aby vi-

dli, jak se dobytek pase, opraví, je-li teba, „ko-
šary“, stáje i chaty a vrátí se opt do vsi

Na podzim, v as píhonu dobytka do vsí, pi-
jdou majitelé neb nájemci „polonin" opt vzhru
a odeberou si nejdíve krávy a voly, jež poznají

dle znak, vypálených na rohu neb dle potení
dehtem. Ovce seženou se z „polonin" najednou
a rozdílejí se až ve vsi rovnž dle znak, jaké

jim majitel udlal.
Votaha s pastuchy zstane na polonin nejdéle.

Pipraví seno do kup a stoh, aby se snáze
odváželo dol. eká, až vyhoí „vatra", aby se

od ní nemohlo „stojišt" vznítit. Sám „vatru"

(ohe) zhasiti nesmí, sice by se do chaty vplou-

žíla „mora", strašidlo na pl lidské. To pak
asto pronásleduje „votahy" i pastýe pi návratu
z „polonin". Stále za nimi volá jménem — neb
zpsobí, že kol nich hímá, stílí se, ovce zdán-

se bud kamení neb vrstva suchých vtví. Seno
vrství se do výše kol klády práv tak jako

všude jinde v zemi. Nahoe upraví se ze sena
jakási hlavika, jež chrání, aby vítr neodnášel
seno a voda nezatékala po tyi do vnit. Seno
je ve stohu tak upchované a slehne se asto
tak velice že je teba pilou je ezati.

Seno z polonin je velmi pkné, zejména z míst

takových, kde bylo díve „stojišt" a s ním i

dosti hnojivá. Kol chat Hucul — na „zarinku"
(louce — behu) — bývá též seno pkné, ale

„dribnike", ponvadž i tráva na tchto lukách
je kratší.

Po senech na „zarinkách" pase se dobytek
po návratu z „polonin" dlouho do zimy — až do
prvního snhu, který spadne nad vsí.

Polí má Hucul málo a daleko asto od svého
„osedoka". Tžko je hnojí a primitivn obd-
lává. Horská pda málo rodí, a proto Hucul
vnuje se radji pstování ovec a dobytka.
Leckde se ješt ví, že je híchem obdlávati
pole, hlavn v nedli, v sobotu a v as, kdy je

msíc v úplku. Pi orání jeden vede voly, druhý
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drží pluh a tetí celou vahou spoívá na pluhu
popocházeje souasn s ním, aby se oralo hlou-

bji — což vidla jsem i u Verchovinc. A pec
nedostatený pluh obrátí zemi nehluboko.
Huculové ví, že po as roboty na poli nikdo

z nich nesmí pekroiti hospodáské náiní a ná-
adí, jinak že kroupy znií úrodu a myši seže-

rou zrno. Rovnž jisti se pi práci nesmí, sice

ptáci oklovou veškeré obilí v „kladních" na poli,

Proti ptákm staví na pole smšné strašáky ze
starých šat a „derkae“ — ehtaky, podobné
verchovinskému ,,cerkotelu“.

Obilí šrotují vtšinou doma na „žorni“ práv
takové, jaké užívají na Verchovin a jakou na-
jdeme podnes leckde ješt na moravském Va-
lašsku i na Slovensku. Chlebem vezdejším je

jim zde i kukuice, kterou rovnž na žorni šro-

tují. Docházejí pro ni „na dol“, díve až do
Marmarošské Síhoti, která byla kdysi tepnou
všeho života na východ dnešní Podkarpatské
Rusi.

Mimo rolniení a pstování dobytka zamst-
návají se Huculové i devorubectvím a pltni-

ctvím (voraením). Leckterého z nich je to vý-
luným zamstnáním.
V lese, ureném k vysekávání, usadí se „zá-

vida“, který vede práci s pomocníky svými a

postaví sí chatr, v níž spolen spí a vaí.
Všichni v lese pracují, pouze jeden z nich, zvláš
najatý „kajman“, opatruje ohe, seká díví, vaí
jídlo a pipravuje do zásoby toprka k sekyrám.
K porážení strom užívá se pily a sekyry.

Strom jako všude uíznou výše od zem, po-
razí jej, vtve osekají a kru sloupou. Pak pi-

lami rozežou na menší kusy a odtahují k cest
neb „smyku", kudy se devo spouští dol. Smyk
se rovnž polévá vodou, aby devo snáze sjíždlo.

V zim vozí se devo dol k ece po snhu
„korugami

“

(sanmi). U eky je srovnají na
behu v náležité hromádky dle délky, aby se

snáze plavily. V as poteby vypustí se výše na
horách najednou „klausury"*) vodní, voda se

zvedne a drva odplaví. U pil se díví chytá, bu
eže, neb na vorech odváží dále.

Plavení vor je zajímavé, stavba jich d-
myslná a jízda na nich nebezpená. idi voru
musí býti velmi opatrný a obratný, aby neuvízl

v peejích neb skaliskách eky.
Trámy vor jsou proto k sob voln spojeny

ohebnými kmeny mlaoukých smrk, pedem
zohýbanými nad ohnm. Vpedu voru jsou trámy
podlouhle síznuty, aby dobe plynuly po vod.
V zadu nechány jsou v prosté výši, aby se voda
do nich zapela a nesla je dále. Rušný a velmi
rázovitý ale drsný je i život pltník.

* *

¥

*) malé pehrady vodní.

Domácí prmysl a emeslné schopnosti Hucul
jsou prastaré a vznikly jist tím, že zem ani

les nestaily uživiti jich obyvatele. Krasochut,
lidu hor vrozená, nedá jim jinak, než vnésti

v každou svoji rukodlnou schopnost i snahu
okrašlovací. Snad proto podnes tolik památek
lidového umní nacházíme mezi nimi.

Veškeré schopnosti Hucul i ráz veškeré jich

výzdoby nese pee tradice, jež z pokolení do
pokolení pešla na n dále.

Snad i odlehlost jich hor a vzdálenost všeho
ostatního svta zpsobila, že nesetel se pel ani

ráz z pvabu ornamentu jich výšivek, ezby,
rázu lidového stavitelství a neobyejné tkalcovské
dovednosti, která rovnž nepostrádá náležité

svéráznosti.

Skorém v každé Huculové chat je nco zdo-
beno ezbou bu „berelka" i soudeek na pá-
lenku, „konovina" na máslo, formy na sýr, mísy
a police na n i trámy uvnit v chyži. A vše

vyezáno prostým nožem do deva, pouze ko-
leka, jichž plochy Hucul tak rád vruboezem
vypluje, jsou udlána kružidlem.

Nejpknjší ezby se ovšem zachovaly v sta-

rých cerkvích na „chestech", starých „svíny-
kách" a výzdob ikonostas. Nejlepší ezby po-

dnes jsou v centru Hucul za Podkarpatskou
Rusí — v Javorov a Zabie. Huculové znají ne-

obyejn pkn vyplnit plochu ezbou, ehož
ukázku podávají v knize „berelka" a soudeek
na pálenku, které jsem z kraje Hucul pivezla.

Ornament ve dev nejdíve narýsují, pak vy-

eží a vytáhnou úhlem, aby hodn vynikal. asto
vypalují želízky i rzné okrasné ornamenty do
deva, zejména na „paskovce", kulaté devné
krabice, v nichž nosí k svcení „pasku" a jajka.

Huculové znají velmi dobe vykládati devo,
vybíjeti je kovem, drátnými plíšky a drobnými
korálky. K této umlé, velmi vkusné a trplivé

práci mají mnoho rzných vrták, jimiž lidový

mistr obratn vyhloubí jamku pro korálek i
kousek ozdobného deva, které v pedmt pevn
zapustí.

Huculové jsou dovední i v mosazníctví, v nmž
dovedou prosté vci pozoruhodn vyzdobiti.

Vysekají z mosazi malé „chesty" „náhrudní"

(nošené na hrudi neb na rženci), které mezi
sebou spojí v jakýsi kížkový náhrdelník rour-

kami mosazných spirál, zvaných „perliky,"

Drobným emeslem lidovým, všude v horách
rozšíeným, je „ložkaství." Živí se jím mnoho
drobných výrobc po celé zemi, ponvadž de-
vných lžic se všude velmi užívá.

Pi práci devo, urené pro výrobu lžic, se

nejdíve rozeže pilou na kusy 20—24 cm dlouhé.

Pak piseká sekyrou a konen do formy vyeže
nožem a „rizcem". Devo je vtšinou javorové,

proto jde dobe krájeti. V huculském svt je

nejvtší výroba lžic v Javorov, Brustue a Pro-

kurov, vesms za hranicemi Podkarp. Rusi,
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v níž se však rovnž mnoho lžic vyezává. Lžíce

skupují vtšinou židé a platí za n velmi málo,

neb neplatí penzi vbec a dávají lidem tabák,

koalku a drobné poteby.

tebného, které se zhusta okrašluje i ezbou.
Korytáství je prostým lidovým emeslem, s nímž
se rovnž potkáváme všude na horách.

Korytá každý bée na koryta devo bezové

MALÉ „CHESTY" — KÍŽKY Z MOSAZI SEKANÉ K OZDOB HRDLA.

HUCULSKÉ PESKY K OPASKM A SPINKY Z MOSAZI. (Lidová práce ze župy marmarošské
)

Za „ložkastvím" stojí hned bednáství a „ko-

rytáství“.

O bednáství lidovém již víme, že slouží k vý-

rob všeho devného náadí, v domácností po-

neb javorové. Deva bukového neužívá nikdy,

ponvadž rádo praská.

Kmen stromu „korytar" oloupe z kry, bud
rozplí neb oteše sekyrou a pak do formy „ko-
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ryta“ vydlabe. Malá koryta prodávají se i dole

v mstech na zadlávání tsta, vtší na praní prádla.

Zajímavo je, že vesnickému kolái íkají zde
„nákolesník“, obuvníku „obotar“

,

tkalci lido-

vému „iká“. Kováem je zpravidla cigán, který
„kuje“ železo v „kuzni".

Umlé bývalo u Hucul kožešnictví, které dnes
pejali, jak jsem již napsala, vtšinou židé a

s ním i znanou ást jiných emeslných schop-
ností, kdysi výhradn lidových. —
Lidovým emeslem ozdobným i užitkovým jest

„hrnarství“, zachované a rozkvetlé hlavn mezi
haliskými Huculy. Nádoby, lidovými hrníi vy-

zdobené, mají nejen zajímavý tvar, ale i výzdobu
ve všem charakteristickou. Pevážn jsou vy-

zdobeny ornamentem rostlinným, vtšinou širo-

kolistým, a v nádobu rytým. Lidová malvka na

nich má barvy svží, v pestrosti umírnné. Liší

se podstatn od ostatní lidové keramiky a zboží
hrníského ostatní zem, kde na jihu vnesly ve
výzdobu mnoho chaosu a uritého nevkusu bý-
valé keramické školy vným uplatováním „ma-
arského svérázu".

Keramika Huculská s ezbástvím, výrobou
lžic a mis, které by se mohly vruboezem a vy-
palováním krášliti — neobyejn pkné a umlé
tkalcovství domácí se všemi druhy výroby, i mo-
saznictví dosud zachované, — mohly by se státi

zdrojem píjm a základnou k umleckému pr-
myslu lidovému, v nmž i krásné lidové výšivky
držely by prim.

Lidový prmysl Podkarpatské Rusi má bu-
doucnost, dostane-li se do rukou svdomitým a

cílevdomým propagátorm.

DEVNÁ „BERELLA" A SONDEEK NA PÁLENKU, okrášlené vruboezem.
(Lidová práce huculská z Jasiny.)

X.

Záhy po svém píchodu na Podkarpatskou
Rus a prvních cestách v zemi upozornila jsem
na starobylý ráz zachovaných kroj lidových,

na pvab jich výšivek a pvodnost mnohotvár-
ného ornamentu geometrického.
Podpoena stipendiem Civilní správy Podkar-

patské Rusi, na její píkaz vydala jsem se na
studijní cesty, abych seznala kraje národopisn
Zachovalé a ráz lidového prmyslu domácího i

umleckého v zemi.

Pišla jsem v dob velice tžké — asi 4 týdny
po nastoupení naší vlády, kterou tehdy zastu-

poval dávný známý mých rodi p. administrá-

tor-guvernér JUDr. Brejcha, v posici málo zá-

vidníhodné. Zem byla tehdy válkou zpola

zniena, zpola osazena ješt rumunským vojskem,

lid všude zubožený, sedraný, zpola degenero-
vaný a vymírající.

Hlavní msto, v nmž se usídlila vláda, Užhorod,
mlo ve všem úplný nedostatek

;
krámy byly

vtšinou prázdné a opuštné — obyvatelstvo

nedvivé a pestrašené.

Všude bylo plno vojska a komunikace skorém
žádná. U Copu, jedinné trati, která spojovala

republiku s východem, byl železniní most stržen.

Spojení s Košicemi bylo možné pouze vojen-

skými autobusy na Michalovce.

Parní stroje scházely a k provozu na drahách

pro celou zemi zbyly pouze tyi lokomotivy.

Cesta sebe kratší trvala den i dva dny, po-

nvadž všude se stálo, nakládalo neb skládalo

a hlavn ekalo, bude-li se moci vbec dále.

Telefonní vedení v horách vtšinou scházelo,

tak že cesta vlakem vzhru, teba tunely až na
Užok a hranice zem, byla zpola nemožná a

nebezpena.

Na horách byla bída a hlad, který není k vy-

psání. Lidé na míst obvyklého šrotování žerna

na žorních sekali ovesnou slámu sekyrami, mísili

se šrotem a teprve pekli ovsaný chlieb ošiepok.

V nedostatku jiného hryzli pak tu strašlivou,

skálopevn tvrdou hmotu, vtšinou nesolenou,

ponvadž soli — která i na severu je v zemi

uložena, nebylo možno koupiti. Židovští obchod-
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níci báli se jezditi v nejistých asech za obcho-
dem do hlavního msta, teba jen pro sl. Ne-
znali nových penz, báli se falešných, mli staré

maarské, nekolkované, jimž ješt vili, i naše
první kolkované a zde vtšinou polepené faleš-

nými kolky.

V celé zemí nebylo ím svítit, a na nkolika
místech surový petrolej se vyskytuje a nahoe
v Karpatech dokonce vsakuje se do eky.
Užhorod svícením zachraovala jedin elek-

trická centrála svtlem, které siln omezovala.
Na horách nebylo nieho než louí, kterými lidé

po starodávnu svítili v chalupách a kladli je

hoící do rohu „prípyku" na kámen „svíty".
Devné chalupy v selech*) nesly na sob všude

stopy válených hrz. Mnohé z nich byly zcela

zboeny, jiné prostelené granáty, že jimi bylo

vidti. Neb z chalupy zbyl pouze roh s dev-
ným „gánkem kol, visící polo v povtí. Ba i

roh budovy na škole v jedné ze vsi, hluboce puklý,

stále hrozil se odvaliti i s oknem. Prelí budovy
bylo kulkami hust ostíleno a z komína trela
jen zícenina. Na kamenných staveních, (kde

zbyly celé) tkvly ješt nmecké nápisy bývalé
státní ei, hlásající, že je uvnit velitelství —
Sanitátsabteilung — Magazín atd.

Vtšina chalup i stodol podle nich pomalována
byla divnými znaky — obrovskými tekami,
udlanými šttkou, ve vápn namoenou, což
znailo, že uvnit ádí tžké infekní nemoci,
cholera, mor, a bišní tyfus. A podle tchto zna-

mení, vápnem udlaných, kril se vždy v koutku,
dveí neb jích pažení primitivn narýsovaný
„chest", zcela takový, jakým si zvykly v našich

pohádkách arodjnice a ježibaby dlati na cha-

lupy „mí nohy". Znaménko zažehnávaci zdej-

ších lidí v naivní víe, aby k nim strašlivá „cho-

rota“ — boží i poválená metla zem — ne-
mla pístupu.
A všude — hroby!
Leckde uprosted sela, jinde za vsí na svahu

— v horách — v lese — všude ! V jedné ze
vsí tsn za poslední chalupou je maliká oplo-

cená zahrádka a v ní dva pkné hroby s pro-

stými kiži a nápisem, že pod zemí odpoívají
dva dstojníci, vrní synové národa. Rusíni byli

— s jmény ist ruskými. Nad jejich hroby stály

však dv žerd prapor s barvami, ryze ma-
arskými, ponvadž i ta dv ruská tla pod
zemí za života svého pevn vila, že jsou po-
tomky Arpádovými. Uili je tak ve školách.

Kam oko dohlédlo, všude kol ddin vysoké
hory — lesy a hory. Mlenlivé, temné, s pe-
krásnými západy i východy slunce — s nebem,
zabarvenýmvn malísky a divukrásn. A v tch
lesích, stokrát vypálených, místy jako vyrvaných
a vyholených — ada šachet i menších hrob,
narychlo udlaných kamarádu za vítzství neb
ústupu v Karpatech.

*) vesnících.

Na hrobech a šachtách kížek polo již pro-

hnilý, v zemi skorém zapadlý — neb pouhý
prostý kl, obložený kameny.
Památníky a pomníky svtové vojny —

!

Nejvýše nad nimi vojenský hbitvek lesní

nahoe za stanicí Užoku, polozpustlý, výstražný
a vyítavý — ! Pod ním v zemi spousta rozstí-

lených lebek, srdcí dávno setlelých, noh a rukou
pedem dsn omrzlých a k zemi v ledu ne-

hybn pipoutaných díve ješt, než smrt vy-

svobodila umuená tla. A nad tím vším, pod
nebem, tichá msíní hojivá záe a mír — a

dlouhá — dlouhá ada vzpomínek jak závoj

mlžný — a slz — zdálí — z domov milých, žen
dtí a rodi — již zapomenouti nemohou— — na vojenské pohebišt a rovy tch, kteí
za nás ve válce padli a vykonali svoji povinnost.

Vždy mi tžko bývalo, když jsem na cestách

na svahu hor, v ddinách neb lesích narazila

na tyto stopy svtové války. asto jsem zako-
pávala o úštipky granát a vystílené patrony,

které hoši-pasáci vráželi do p starých vrb
neb olší tak, že vypadaly jako ježci.

Na hlavách lidí za píchodu naší vlády nebylo
snad jiných epic než vojenských. Knoflíky, na-

lezené v lesích a našité na jich krojových ka-

bátech, vykazovaly pestrý shluk všech spojených
armád dívjších stát i jich pomocník.
Pi vaení polévek z potravin, zaslaných dobro-

innou americkou missí a s. erveným Kížem,
který vyslal i adu ambulantních kuchyní v zem,
picházely dtí i velcí s pošramocenými vojen-

skými kotlíky ruskými, nmeckými, rakousko-
uherskými tak, jak v selech i leckde pohozené
po píteli i nepíteli zbyly.

Studijní cesty v zemi umožnny mi byly tehdy
jedin prvodní listinou civilní správy a velícího

francouzského generála Hennogua, v jehož rodin
s paní a dceruškou jsem tolik píjemných a pátel-
ských chvil strávila.

Má listina prvodní obsahovala pokyn, že ve-

litelé veškerých vojenských oddíl i etnických
stanic v zemi mají se mne ujati, opatíti povozy,
byt a stravu. A to bylo úlohou velmi nesnadnou.
Uitelé neb lesní zízenci, u nichž jsem vtšinou
bydlela, strádali sami poválen a bydlili dost

uboze. Nábytek jim bu scházel, neb byl polo

znien a nesl stopy všech „ubikací", jež na nm
se vymstily. Zvykla jsem si proto pivážeti s sebou
veškeren proviant i trochu soli, koení, droždí

a rzných drobností, které v tch dálavách byly
prost neocenitelný.

Komunikace od tratí byla tehdy možná pouze
vojenskými povozy, lehími ebiáky, které se

strašliv otásaly. Pozdji selskými vozy bez
brzdy, jež ítily se s rachotem ku pedu — neb
sánmi, které na nejvtších srázích v letu za-

držoval pouze koí, jenž vzepel se ped nimi

o oj — a nohama, nataženýma vped, mírnil

divoký let.
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Pi svých zájezdech a dlouhých pobytech v rz-
ných místech zem, poznala jsem tžkou službu

eskoslovenských etník na horách, kteí tehdy
za okolností krajn nepíznivých, plnili vzorn
svojí namáhavou povinnost a pomáhali lidu dle

všech možností.
Na horách shrnuli se ke mn zpravidla vždy

lidé s dotazy a žádostmi, jež nebylo lze splniti.

Nebylo možno rázem zahojiti a nasytiti všecku
bídu, která se tak zoufale hlásila a které se náš
stát pijetím zem do svazu republiky s takovou
odvahou ujal. Vždy i v srdci naší republiky

rovnž bylo všeho poskrovnu a vzdálenost do
Podkarpatské Rusi strašlivá. Tžká k peklenutí,

ponvadž i nám chyblo vozidel a upravených
tratí. My sami ochuzeni a postižení stáli u svého
pováleného ddictví. —
Dvry lidí získala jsem záhy. Zeny byly

sdílné a já ráda vyslechla jich „žaly
11

,
posedla

s nimi, pochválila vyšívací ornament staroby-

lých kroj, tak prostých a pec pvabných. Záhy
poznala jsem jich „dtvaky“ (dti) i staré v chyži.

Vdla, kde se chystá „veselje
11 — kde kest

a kam pjde „pop“ s korouhvemi pochovávat
„umarlého 11

.

Pohb zažila jsem mnoho a smrtí známých
lidí též v tch dobách hrzy na horách, zamo-
ených úplavicí, tyfem bišním, cholerovým i

skvrnitým — sama stále vystavena nákaze.
Výšivky, za nimiž jsem se vypravila, bylo tžko

sbírati. Lid byl krajn chudobný, nosil šat do
poslední nitky — velmi sedraný — i za nej-

vtších mraz — ponvadž nebylo jiného k pe-
vléknutí. Šat byl tím neistý a zhusta pln nákazy.

Zvávala jsem proto v nedli ped „cerkví
11

nebo na „puti" (cest) ženy a dvata k sob.
Narychlo okreslovala jsem pak jich vyšívací or-

nament aspo v obrysech. Podailo-li se mi vy-

pjiti si istou „oplíu“ z „chyže“, nezamoené
„chorotou“ — obšívala jsem vzory pracn celé

dny i veery.
Nebylo tehdy ješt vyšívacích „nitek

11

,
nebylo

plátna, na nmž by se bylo vyšívalo. Milimetrový
tverekový papír nebyl ani v Praze možno
koupiti. Napadlo mi tudíž okreslovati vzory pímo
z kroj na prhledný, voskovaný papír — což

se povedlo. Položila jsem papír pímo na vý-

šivku a okreslovala kížky barevnými tušemi,

které mojí lidé po dlouhém hledání tehdy v Praze
pec jen objevili.

Pozdji stesk mých ujal se p. továrník Zlat-

ník ve Dvoe Králové, který s ochotou, jist

vzácnou, pi nejbližší své poválené možnosti
dal nám ve své továrn na vyšívací pízi obar-
viti bavlnky na erveno a modro.

Práce s lidmi byla umožnna. Zakoupila jsem
trochu jich domácího plátna a dala ženám, aby
na nm vyšily vzory „cho 11

jaké, jen když budou
„ruské

11

. Tak vznikly vyšívané vzorníky, které

v knize podávám. Myšlenky mé, použiti lidového

umní vyšívacího k organisaci lidového prmyslu
s možností výdlku ženám, ujal se p. JUDr. Jií
Polák, referent sociální pée v Užhorod, který
poskytl nám plátna. Tím mohlo se zaíti s prací

ve form kursu pro válené vdovy a sirotky na
horách, kde ženy pi práci poprvé uplatnily své
pvodní vzory.

Runím pracím v Podkarpatské Rusi na ško-

lách vyuováno nebylo práv tak jako v sou-

sedním Slovensku. Proto zaveden kurs pro vý-
cvik uitelek runích prací, jehož vedením jsem
byla povena jako inspektorka runích prací.

OZDOBNÁ POKRÝVEKA,
ornament výšivky z župy marmarošské.

Pozdji vedení kursu bylo mi vzato z ruky a já

tím spíše mohla se vnovati práci lidopisné,

sbírání vzor i návrhm, na nž nyní školský

referát navázal.

Chystala se první exposice Podkarpatské Rusi

na I. Veletrh do Prahy, v níž sveno mí vy-

pracování národopisného oddílu, zejména po
stránce krojové. Úloha na mne vznesená nebyla

snadná, ponvadž asu bylo málo, komunikace
stále ješt svízelná a materiálu ve všem ne-

dostatek.

Trapná svízel byla rovnž s fotografováním

pro mou studijní knihu i exposici, jíž jsem snímky
své zapjila. Nebylo spolehlivých desek, a tím

se stalo, že obrázek, s krajní námahou kdesi

v horách 25—30 i více kilometr daleko udlaný,
se nepovedl, lidé se hnuli neb deska mla skvrnu,

nebo zstala „erná 11

a obrázek nevyšel vbec
neb zkazila je „vývojka 11

atd. S lidmi byla rov-

nž potíž. Báli se aparátu — nedovedli pocho-

piti, pro se vyptávám na jich život, kroje, písn
atd. Pro si zapisuji detaily. Báli se, že spisuji

jich šat a že jej budou muset „odvádti 11

. Ptala-li
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jsem se, jaké mají íslo chalupy, odpovídali z po-

átku zpravidla: — „a, orti znajú.“

Dali-li se fotografovati a aparát mj sklapl,

myslili, — že vytáhnu s kasetou z aparátu obrá-

zek již hotový — což se ovšem nestalo. Bývalí

zklamáni a íkali opovržliv: — „eh, ni po tem.“

V zim bylo asto teba broditi se po kolena

snhem za obrázky pro mé studijní diapositivy

(svtelné obrazy) k pednáškám. Leckterés snímky,

zejména vnitky chyží atd., fotografovati nešly a

vdím proto velice nynjšímu p. veliteli zem

Mezi prací však vypukla ve vsi úplavice a

poheb stídal se za druhým. Nkolik pracovnic

onemocnlo a jedna zemela. Z dáli dunly
ohlasy dl s polské strany, s nimiž letly po-
plašné zvsti, že bolševici ocitli se již v Halii
a vojna s nimi že je blízka.

Vyšívalo a šilo se o pekot, ponvadž nutno
bylo ješt dojeti pro národopisný materiál v župu
marmarošskou, nedávno teprve vyprázdnnou
rumunským vojskem.

Exposici Podkarpatské Rusi s velkou finanní

VYŠÍVAKY ZE LJUTY
pí práci pro národopisný oddíl I. exposice Podkarpatské Rusi na I. „Veletrh" v Praze.

franc. generálu p. Parisovi, že udlil dovolení

tehdejšímu kancel. šikovatelí grafiku p. Old.
Menhardtovi, aby mne na cest do hor dopro-
vodil a na míst provedl nutné kresby, jež re-

produkovány jsou nyní v knize.

Zel, néjcennjší dv kresby, dokonalé znázor-
nní „krosny" i všech jejích souástek a vnitka,
velezajímavé, prastaré „stupy" s mlýnem, mn
byly v mezidobí výstav odcizeny a za vcí pro
ohromnou dálku a neobyejný náklad nebylo
lze se již znovu vypraviti.

Pro exposicí Podkarpatské Rusi na první

pražský „Veletrh" podailo se nám konen ob-

jeviti krojové plátno, které každý zapíral, po-

nvadž ho byl nedostatek. Plátno odvezla jsem
na hory a zde pracovaly jsme z nho úpln
nové kroje pro chystané figuríny.

Obrázek ukazuje skupinu vyšívaek na horách,

pracujících pro exposici zem.

obtí a porozumním vypravila tehdy do Prahy
„Zemská družstevní Jednota

‘

v Užhorod za

podpory ministerstva zemdlství a obchodu.
Národopisný oddíl exposice, který jsem vypra-

covala, sebrala a uspoádala, shodou okolností

vystaven byl v „Umlecko-prmyslovém museu"
v Praze. Odtud pevezen do Mstského musea
v Ces. Budjovicích, kde vystaven jako samo-
statná výstavka Podkarpatské Rusi. Uložen pak
v „Národopisném museu" v Praze a konen
darován museu „Prosvita“ (osvta) v Užhorod.
Dle povinnosti doprovodila jsem výstavky expo-
sice adou pednášek se svtelnými obrazy,

z jichž honorá a sbírek odevzdáno pro fond
Podkarp. Rusi sl. erv. Kíži celkem 2700 K.

Dle dalších služebních píkaz a svých návrh
pistoupila jsem k organísování státních vyšíva-

cích kurs lidových na horách, které blahovoln
povolilo a penzi k zakoupení materiálu finan-
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covalo ministerstvo obchodu, prmyslu a živ-

ností v Praze
Práci v kursech jsem osobn vedla a dle vy-

pracovaných návrh s ženami a dvaty praco-
vala. Postup ve všem byl svízelný. Nebylo bytu,

nebylo svítivá, nebylo místnosti pro umístní
vyšívaek a na vsích ani jehly ádné obchodníci
nemli. Mnoho práce a starostí dalo vyhledávání
a vyzkoušení vyšívacího materiálu, na nmž by
se dobe šily kížky, vyžadující stejnomrné tkaní

osnovy i útku. Bylo teba tkaniva vzdušnjšího,

Ve snhu vysoko napadaném byla k nim tžká
cesta, za výšivkami, které mi byly pirozen od-
vádny pkné, krásných vzor, ale zašpinné a
tím neschopné vystavení,

Mimo to — ped jarem — pohnuly se ledy,

prudký tok eky Uže pinesl vodu zkalenou a
obligátní tyfus se objevil. Vyšívaky jedna za
druhou se roznemohly, zmítaly sebou na peci

neb posteli horekou a já nucena byla odnášetí
rozdlané výšivky k pirozené desinfekci — na
vítr, mráz a slunce.

ÁST VÝSTAVKY PRACÍ
státních vyšívacích kurs lidových na Verchovin Podkarpatské Rusi.

aby se provésti mohly vyšívané pedmty a

obleky, sloužící poteb mstského lovka a

okrášlení jeho bytu — tudíž — vci schopné i

prodeje.

Neobyejnou ochotou a trplivou snahou p.

velkoobchodníka Jos. Barhon ze Smíchova po-

dailo se nám konen získati velmi vhodnou
látku panamovou i etaminovou, na nichž jsme

zaaly pracovati.

Nejprve adu padesáti rzných náprsenek
s pesným použitím vzor lidových. Za nimi po-

stupem práce menší pokrýveky, vyšívané po-

dušky, stolobžník, pokrývky vtší, epeek atd.

vyzdobené bu pruhem vyšívání krojového, neb
dleným vzorem a jeho motivy.

Nedostatek svítivá pinutil nás na as perušit!

práci. Vyšívaky již ped tím musely pracovati

doma v chyžích bez komín, vn zakouených.

Další práce a dokonení akce umožnno bylo
pak v Užoku, kde školní svtnice rovnž za-

brána byla vyuováním dtí a volný domek
lesní správy, znan demolovaný, nebylo lze na
rychlo upraviti.

Pracovaly jsme tudíž v pedsíni školní, kde
bylo teplo, ponvadž se v ní vaila polévka
z dobroinné akce misse „erveného kiže.“
Sedly jsme na bednikách s kondensovaným
mlékem a za stl mly bednu od suchar a za

zpvu vyšívaek vesele pracovaly.

Ornament lidových výšivek Podkarpatské Rusi

dá se dobe dliti. Z rzných jeho motiv a

ástí vzoru lze s prospchem použiti jak v kres-

lení, tak vyšívání a zdobení rzných okrasných
pedmt i oblek. Proto záhy pikroily jsme
k výzdob pokrývek vtších i menších, k pra-

cování podušek, stolobžníku atd., na nichž de-
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taily ornamentu neb jeho motivy byly obšívány

i jednoduchým prlamem. Rada pracovnic ujala

se vyšívání dtských krojových soroek karpa-

toruských, stihem, ušitím i vyšíváním úpln shod-

ných s krojovými obleky dtí verchovinských.

Jiné ze vzdušnjších látek pracovaly blzky pesn
shodné se svými krojovými „oplíemi“.

Jak pvabným a svérázným oblekem mst-
ského dítte je karpatoruská soroka dtská,
poví nám nejlépe obrázky v knize. Jak neoby-
ejn vkusná je halenka kimonová s motivem

vzoru „na zernycu" i toileta dámská, ozdobená
vyšíváním z údolí eky Turje*), vidíme rovnž
na vyobrazeních.

Práce v kursech zakonena výstavkou v Užoku,
k níž vypraven byl z Užhorodu zvláštní vlak

s obecenstvem, leny tlocviné jednoty Sokol
v Užhorod s vojenskou hudbou.

Výstavku navštívil viceguvernér zem p. JUDr.
Ehrenfeld, zástupci velícího generála pluk. Pichon
a zástupce referát ministerstev. Vyšívaky uví-

taly je dle slovanského mravu chlebem a solí a

podarovaly „pisánkamí" (malovanými vajíky),

jež rýsovala jedna z vyšívaek z údolí Turje.

Vojenská kapela krásn vyhrávala a vyšívaky
a lidé v Užoku mli „svj den".

*) Vzor v rohu nejdoleji na tabulce IX.

K údivu celého sela (vesnice) stkvla se jména
pracovnic na každé jich práci. Každý je obdi-

voval, hovoil s nimi a chválil je. Nikdy ješt
nevidl „národ" tolik pátel — pán, kteí by
s ním tak srden mluvili. Díve — ? Zandái
by byli pišlí a pažbami runic je odehnali od
plotu školy, jehož plakami dívali se na „slávu."

Vit nechtli, když jsme šli pro n a zvali je dále.

Vystavené práce žen a dvat skuten stály

za povšimnutí i povzbuzení k práci další, uvá-
žíme-li, že provedly je vyšívaky (až na tyi

z nich dcery po lesníku a žel. zízenci) vtšinou
úpln negramotné, jež zpravidla neznaly ani

hodin. Práce jejich, ádn organisovaná, mže
se jim státi pramenem obživy, dostane-lí se do
ruky obtavému, schopnému a cílevdomému
pracovníku. A obživy je v horských krajích na-

nejvýš poteba.

Ráda byla bych v pedlohách pinesla ukázky
veškerých vzor, jež podailo se mi sebrati.

Zel, nesmírný náklad a finanní ob, s níž jsem
knihu vypravila, nedovolili mi více se exponovati.

Abychom docílili vtšího potu vzor na tabulkách,

provedly se zmenšené, ale pec takové, aby kole-

gyn, uitelky runích prací, pi své bystrosti a

praksi mohly je pekreslením zvtšiti. Jinde re-

produkovali jsme celkový vzhled výšivky, aby
se dobe vystihl ráz, pvab i myšlenka orna-

VYŠÍ VAKY Z ÚŽOKA
vítají chlebem, solí a vybarvenými vajíky návštvníky výstavky.

121



mentu a na zvláštní píloze pinesli jeho detaily.

Práce s reprodukcemi byla svízelná a dlouhá.

Podávám svou práci veejnosti beznáron,
k užitku škol a radosti tch, v jichž kraji je

zobrazený ornament na kroji domovem. Pejí

Devná „solanka" lidová

z údoli Turje.

zemi, z níž poznatky v knize pináším nejkrás-

njší budoucnost a lidu jejímu snazší život.

Práce moje byla klopotná a trpká. Pinese-li
ovoce, pinese i mn radost a celkové zadosti-

uinní.

Devný tluka vyzdobený ezbou.
Lidová práce z údolí Turje.



Seznam a vysvtlení k pedlohám.

i.

Lidové vzory a vzorníky z Verchoviny*) Podkarpatské Rusi.

Z ddin (sela) Bistré, Stužice, Stavny, Víšky, Ljuty, Husny,

Tiché a Užoka.
Vzor a) lidovým pojmenováním „na ohnivca“.

Vzor b) lidovým pojmenováním ,,na stupiky“.

Vzor c) lidovým pojmenováním z rukáv ženských oplíí

„na sokaliky".

Vzorníky se vzory lidového vyšívání z rukáv dtských
soroek.
Vzor 1—6 lidovým pojmenováním „na komonyka“.
Vzor 7 — 10 lidovým pojmenováním „na lístky “.

Vzor 11— 12 z obrub dtských a ženských soroek vzor
„na záhrutky".

Vzor 13 — z lemu neb obšívky u krku vzor „na pera“.

Vzor 16 — z lemu sukn, vzor „na veliký zákrutky".

Pruh prostranní:

1 — 5 lidové vzory „na jedliky “.

Ostatní vzory ze „zárukávnyk" dtských soroek i žen-

ských oplíí. Nkteré ze vzor jsem opakováním rozšíila

a použila k vyšívání náprsenek a halenek. Vzor poslední

upravila k stupovité okrase pi vyšívání.

II.

Vzorníky lidových vzor rzných užších i širších ornament
kížkových z „obšívek", „zárukávnyk"

,
chlapeckých „so-

roek“ a ženských oplíí.

Vzor 1 — „na kosíci“.

Vzor 2 — „na kolendari“.

Vzor 3 — „na komonyka"

.

Vzor 4 — „na jedliky “.

Vzor 5 — „na veliký pera“

.

III.

Lidové vzory a vzorníky

:

Vzor 1 — „na cerkve“.

Vzor 2 — „na kiský kopyta"-.

Vzor 3 — „na chesty a kosíci".

Vzor 4 — „na zernycu".
Vzor 5 — „po berezansku".
Vzorník tento je lemován ukázkou okrasných obrub na

krojových sukních. Po stran levé shora dol:
Vzor — „na veliký kauriky".
Vzor — „na malenky pera".

Vzor — „jedlikový" a další bez pojmenování.
Se strany pravé shora dol — „na kosíci" — „na veliký

pera" — „na zákrutky" — „na stupiky".
Vzor a) znaí pokrýveku, jejíž celkové vyobrazení kniha

rovnž pináší. Znaí lidový ornament výšivky ze župy
marmarošské, použitý stažením i pro sted ozdobné podušky,
obšitý dokola prlamem.

IV.

Lidové vzorníky a ornament vyšívání z údolí eky Turje.

Stední pruh s lidovými vzory z Verchoviny zem. (Vzor
1 — „na tu bílú krivulku", vzor 2 — „na vinná halúzku").

Dole samostatný motiv lidového vyšívání, použitý k tver-
cové výzdob vyšívaného obleku.

V.

Lidové vzory z „Verchoviny" zem, provedené rovnž
obvyklou barvou ervenou a ernou. Stední, sešíený pruh,

vhodný k ozdob oblek dámských a halenek.

*) esky „Vrchovina".

VI.—Vlit.

Rzné druhy náprsenek s použitím lidových vzor z údolí

eky Turje a „Verchoviny" zem.

IX.

Náprsenky, vyšívané lidovými vzory soroek ženských
z údolí eky Turje. Vzor nejdolejší použít pro vyšívání

toalety dámské, vyobrazené v knize.

X.-XI.

Náprsenky, vyzdobené ornamenty širokých výšivek z dá-

vnjších soroek ženských.

XII. -XIII.

Detaily ornament ze soreek ženských (údolí Turje:

Poroškov, Turja Pasika, Turja Bistra).

XIV.

Ti druhy lidových vzor Podkarpatské Rusi, použité

v ornamentálním kreslení. Upravila V. Skupová, uitelka
kreslení na „Odborné díví rodinné a živnostenské škole"

v Plzni.
' XV.

Pedlohy vyzdobené ornamenty neb motivy lidových

výšivek. Práce vesms lidová.

epeek dtský neb ranní.

Poduška s vyšíváním.

3 menší pokryveky.
2 velké pokrývky s mrežkou kol výšivky a dole stolo-

bžník.

XVI.

Lidové tkaniny, vhodné pro ornamentální kreslení. Dole,

po stran pravé, „chlebovaka", erven vytkávaná, lidová

práce z okolí Užhorodu Po stran levé tí druhy okrasných
„utrák" (runík), protkávaných ervenou a ernou bavlnou.

Nahoe stolobžník, práce faráovy choti s použitím lidového
ornamentu. Po pravé stran na lemovce již vliv mstského
modernismu.

XVII.

Lidové vzory a výšivky z údolí eky Turje. Reprodukce
nevystihla barev. Teba vyšívati barvami syt ervenou,
temnji šmolkov modrou, oranžovou a ernou.

XVIII.

Výstavy ukázek lidových práci státních vyšívacích kurs
na Verchovin Podkarpatské Rusi. I. ást výstavky v Užho-
rod a Bratislavi a návrhy použití lidového kroje.

XIX.

Výstavy ukázek lidových práci státních vyšívacích kurs
na Verchovin Podkarpatské Rusi. II. ást výstavky v Užho-
rod a Bratislavi a návrhy k použití lidového ornamentu
pí výzdob oblek.

XX.

Návrh toilety dámské, vyzdobené kížkovým ornamentem
lidovým. Návrh k uplatnní soroky dtské pro svérázné
obleky dvátek. Dv vzorové pedlohy mužských vyší-

vaných košil lidových.
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V textu knihy oprav a ti

:

Strana 2. odstavec v levo : Dulbi, Sverjané, Dsn, Sejmu. — Radimii na Soži.

„ 4. v levo ti i v dalších statích všude Kupanko.

„ 4. v právo ti : velký kníže ruský Svatoslav.

„ 4. v právo ti : velký kníže ruský Jizjaslav Mistislavi.

„ 6. v levo ti : císa František I.

„ 7. , v levo ti
:
pozdji k literárnímu jazyku všeruskému.

„ 8. v právo — náleží dodatek, že vydávány byly i ruské listy „Nauka" v Užhorod
a „Nedla" v Buda-Pešti.

„ 10. v právo ti : eka Sopurka.

„ 11. v levo ti: vinná réva.

„ 12. v právo ti : rhododendron.

„ 17. v levo ti: župy šáryšské.

„ 25. v právo ti : školní insp. latorického okruhu

„ 30. v levo ti : mstského divadla.

„ 31. v právo — schází oznaení stati VI. a nadpis Slováci.

„ 41. ti pod obrázkem i všude vždy chyža.

„ 46. ti
:
gazdiny pedou i za chze když jdou na pole, neb po vsi.

„ 51. v levo ti : dakú jalvku, k tomu vivci a málinko zemlje.

„ 52. v levo ti : U popa dadut seb ruky.

„ 58. v právo ti : s navaenými pirohy a maankou.
„ 71. v právo ti: žebiák.

„ 73. v právo ti : Slovenkám jajblík.

„ 79. v právo ti : ikonostasem.

„ 96. v levo ti : exposice Podkarpatské Rusi.

„ 96. v právo ti : k níž umožuje mu spojení úzkokolejná dráha, vedoucí v lesy.



Od téže autorky vyšly knihy:

Pod pseudonymem Jií V. Prokop: „Naši kluci ‘ (nakladatelství Simákovo)-

„Zatoulané štstí

“

(nakladat. Simákovo). „Z á p a s“ (nakladat

.

Šolcovo v Praze).

Renata Ty r š o v á a Amalie K o ž min o v á: Svéráz zemí eskoslo-
venských (Lidové umní a kroje zemí eskoslovenských). Dii 1 Cechy.
(Nakladatelství eského Deníku v Plzni).

Amalie Kozmínová: Podkarpatská Rus (Práce a život lidu)

s barevnými pedlohami ornament. (Nákladem vlastním, tiskem Beníško

a spol. v Plzni).

Amalie Kozmínová: Zlatá kniha eských hospodynk. Kniha

rodinná a hospodyská). VI. vydáni (Nakladatelství eského Deníku v Plzni).



TABULKA XVIII.

Výstavka prací stát. vyšívacích kurs lidových v Podk. Rusi. Vystaveno v Užhorod a Bratislav. (ást I.)

Lidová soroka ženská z údolí eky Turje stihem i vzorem
úpln pvodní. Doplnna korálovým pasem, hodí se velmi
dobe za svérázný úbor dámský. (Lidová práce z Podk. Rusi).

Etamínová halenka pesn ušitá, stižená i vyšitá dle „oplíe“
ženské. (Lidová práce státních kurs na Verchovin

Podkarpatské Rusi).





TABULKA XIX.

II. ást výstavky prací lidových vyšívaek vystavená v Užhorod a Bratislav.

Kimonová halenka s námonickým límcem vyzdobená motivy

vyšívacího ornamentu lidového.

(Lidová práce z Podkarpatské Rusi). Pohled zadní.

Kimonová halenka s námonickým límcem vyzdobená motivy
karpatoruského ornamentu lidového.

(Lidová práce stát. vyuovacích kurs na Verchovin.)





TABULKA XX.

NÁVRH TOILETY DÁMSKÉ,
vyšité kížkovým ornamentem. Lidová práce i vzor z Podk.

Rusi. Dvátko v karpatoruské soroce lidové.

MALÉ PRAŽSKÉ DVÁTKO
v karpatoruské soroce dtské.

RUSKÁ SOROKA (KOŠILE) MUŽSKÁ.
(Lidová práce vyšívacích kurs na Verchovin Podk. Rusi).

RUSKÁ SOROKA (KOŠILE) MUŽSKÁ.
(Lidová práce vyšívacích kurs na Verchovin Podk. Rusí).
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Se svolením ministerstva zemdlství v Praze.



Podkarpatská Rus,

prozatímní rozdleninazupy a okresy.
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TABULKA I. A. Kožmínová
:
„Podkarpatská Rus“.
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LIDOVÉ VZORY Z „VRCHOVINY".

mmt'





**»*»*«

TABULKA II A. Kožmínová: „Podkarpatská Rus
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TABULKA III.
A. Kožmínová: „Podkarpatská Rus “i

WWWl1

LIDOVÉ VZORY Z „VRCHOVINY".





TABULKA IV. A. Kožmínová: „Podkarpatská Rus“.

LIDOVÉ VZORY Z ÚDOLÍ EKY TURJE. (STED Z „VRCHOVINY 11

.)





TABULKA V.
A. Kožmínová: „Podkarpatská Rus“.





TABULKA VI. A. Kožminová: „Podkarpatská Rus“.
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POUŽITÍ LIDOVÝCH VZOR PRO VYŠÍVANÉ NÁPRSENKY.
(A-B Z ÚDOLÍ TURJE; C-D Z „VRCHOVINY' 1

.)





TABULKA VII.
A. Kožmínová: „Podkarpatská Rus“.

POUŽITÍ LIDOVÝCH VZOR Z ÚDOLÍ EKY TURJE PRO VYŠÍVANÉ NÁPRSENKY.





TABULKA VIII.
A. Kožmínová: „Podkarpatská Rus“.
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VYŠÍVANÉ NÁPRSENKY LIDOVÝMI VZORY Z „VRCHOVINY* 1

.
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TABULKA IX. A. Kožmínová
:
„Podkarpatská Rus“.

'•^•(WÉiítíitri MBtfiÉÉÉ

NÁPRSENKY VYŠÍVANÉ LIDOVÝMI VZORY Z ÚDOLÍ EKY TURJE.





TABULKA X.
A. Kožmínová: „Podkarpatská Rus“.

VYŠÍVANÉ NÁPRSENKY — VZORY Z ÚDOLÍ EKY TURJE.
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TABULKA XI. A. Kožmínová
:
„Podkarpatská Rus“.

VYŠÍVANÉ NÁPRSENKY - VZORY Z ÚDOLÍ TURJE.





TABULKA XII A. Kožmínová :
„Podkarpatská Rus“.

DETAILY.





TABULKA XIII. A. Kožmínová: „Podkarpatská Rus“.

DETAILY.





TABULKA XIV. A. Kožmínová: „Podkarpatská Rus“.
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LIDOVÉ MOTIVY PODKARPATSKÉ RUSI POUŽITY V ORNAMENTÁLNÍM KRESLENÍ.





TABULKA XV A. Kožmínová: „Podkarpatská Rus 1

PRAKTICKÉ POUŽITÍ LIDOVÝCH MOTIV.





TABULKA XVI. A. Kožmínová: „Podkarpatská Rus“.

mm

LIDOVÉ TKANINY VHODNÉ PRO ORNAMENTÁLNÍ KRESLENÍ.





TABULKA m. XVII.
A. Kožmínová: „Podkarpatská Rus“.

LIDOVÉ VZORY A VYŠÍVKY Z ÚDOLÍ EKY TURJE.
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Látky k vyšívání. - Dámské módní látky

na šaty a kostýmy.

PRACÍ LÁTKY všech druh na šaty a zástry.

FRANCOUZSKÉ A ŠVÝCARSKÉ

novinky vzdušných látek, et aminy a pod.

ZBOŽÍ BÍLÉ A LNNÉ nabízí v hojném výbru a levných cenách

Josef Barho, Bedich Barho,
PRAHA-SM1CH0V, Štefanikova t. 257. PRAHA-ŽIŽKOV, Husova tída íslo 150.

Velkozávody p. Josefa Barhon dodaly veškerá tkaniva pro státní a vyšívací kursy

na Podkarpatské Rusi.

DOPORUUJEME VÁM JEN DOMÁCÍ VÝROBEK
ESKÉ TOVÁRNY

ZLATNÍK & TLAPÁK
DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM
která vyrábí v nej lepši jakosti: bavlnu ku pletení, školní píze ve

všech druzích, zaruen stálobarevné bavlnky k vyšívání,
perlové píze a bavlnky, hákov ací píze a jiné.

Továrna Zlatník a Tlapák dodala veškeru vyšivaci pízi na státní vyšívací kursy lidové v Podkarpatské Rusi.

DBEJTE OCHRANNÝCH ZNÁMEK 1



eskoslovenský „SVÉRÁZ'“ umlecký i lidový

Mazákové - Janovské, Praha -II., Vodikova . 11

(proti vyšší díví škole)

má bohat zásobený sklad pvodních kroj národních, slo-

venských výšivek umleckých i lidových, jakož i pravých pa-
likovaných krajek všech druh. Prodává látky a zhotovuje
též „Letoráz“ a „Jarní sv ér á z" dle originálních návrh,
svérázné dtské šateky a dámské halenky, epeky, prádlo,
pokrývky atd., vše run vyšívané. Velký výbr hedvábných
a tybetových šátk, svérázných hraek a uml. lid. keramiky.

Mírné ceny! Stálé výklady v paláci ,JHokoko“. Mírné ceny!

SELSKY ARCHIV
ASOPIS PRO SBÍRÁNÍ LÁTKY VLASTIVDNÉ A DROB- -

NOU PRÁCI ARCHIVNÍ V ESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE
Pedplatné ron 15 K, v knihkupectví 20 K.

Vydává kroužek pátel vlastivdy. — Redigují: profesor František Trnka
v Ml. Boleslavi a J. F. Svoboda ve Velkém Meziií, — Spolupracovník:

archivá Dr. Josef Salaba v Praze.

ADRESA ZÁSILEK: SELSKÝ ARCHIV VE VELKÉM MEZIÍÍ

Ateliery pro umlecký svéráz Chodska

v PomMžU^ích
zapsané spoleenstvo s ruením obmezeným.

Výroba umleckých pedmt dekoraních

a upomínkových ze deva.

Podporujte. — Odporuejte. — Objednávejte.





„THE SMALL ART". REWIEW
OF DECORATIVE AND POPU-
LAR ART AND OF TOYS.

DROBNÉ UMNÍ „LE MENU ART 1

'. REVUE POUR LES
ARTS APPLIQUÉS á ^INDUSTRIE,
L'ART POPULAIRE ET LES JOUETS.

REVUE PRO UMLECKÝ PRMYSL, LIDOVÉ UMNÍ A HRAKY. - REDIGUJÍ: PROF.
J. MAREK A PROF. DR. J. VESELÝ. VYDÁVÁ PROF. K. FIŠER VE VALAŠ. MEZIÍÍ.

Lidový umlecký prmysl z Podkarpatské Rusi

VÝŠIVKY, KOŽUŠKY, KORÁLKOVÉ DROBNO-

STI, HOUN (LÍŽNÍKY), POKRÝVKY NA PO-

STELE, ILÍMY. 9 RUN VÁZANÉ KOBERCE

OD DVAT Z PODKARP. RUSI. 9 KERAMIKA

A DEVNÉ PEDMTY. 9 NEJVTŠÍ SKLADY

A JEN VYBRANÉ VCI.

„ Spolonost umleckého priemyslu“ v Bratislav
Františkánské námstí 8.

R u n palikované krajky

KRAJKY A VLOŽKY LNNÉ všech šíek do

prádla, záclon, stor a pokrývek. MOTIVY a ROHY
do polštá. OKOLKY ke kapesníkm a miliím,

kruhové, tvercové a oválné. - CHRÁNNKY a

BŽCE. LÍMCE a KABELKY. KRAJKY VLÁ-
KOVÉ (ipky) ke krojm národním, slovenským i

moravským. RUN HÁKOVANÉ EPIKY
a KABÁTKY pro novorozence a nitné knoflíky

k prádlu vyrábí a dodává

ANT. K 0 B L I C, VAMBERK
Stálý sklad! (ECH Y). Ceny levné!
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