



















































































































































































































































































































































































































































































































































	ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК Т. ІV. ЕТНОГРАФІЧНІ МАТЕРИЯЛИ З УГОРСЬКОЇ РУСИ. ТОМ ІІ
	ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК Т. ІV. ЕТНОГРАФІЧНІ МАТЕРИЯЛИ З УГОРСЬКОЇ РУСИ. ТОМ ІІ
	Зміст.
	І. КАЗКИ.
	1. Баронський син в Америцї.
	2. Модний "Робінзон".
	3. Про Францка.
	4. Про двайцять чотирох братів і про Палирожу.
	5. Крікус-Какус.
	6. Гонихмарник і його вішчий слуга.
	7. Медвідь Іванко, Товчикамінь-Печиколачі, Сучи-Мотузок.
	8. Сучкир Янко і його подвиги.
	9. Про царя Ворона і його вояків : Голода, Мороза, Студїнь, Теплоту.
	10. Як Коньтюфіть дістав сонце і місяць.
	11. Як руський кральович з великим Янком сватав царську доньку.
	12. Про трох царевичів і царівну на Ясїнській горі.
	13. Три брати : Вечеря, Північник, Зоря.
	14. Чудесний млинок, баранець і палицї.
	15. Чудесний столик, коза і палиця.
	16. Про барана, порток і палицю, що бог дарував чоловікови.
	17. Про пушкаря, що розумів бесїду усякої животини.
	18. Про чоловіка, що розумів бесїду зьвірів.
	19. Як Кудлош Янош був псом.
	20. Про Немтуду.
	21. Про сїмох братів гайворонів і їх сестру.
	22. Про царя, що мав дїти срібноволосі.
	23. Як царевич вирвав царівну у чорта.
	24. Про хлопця, що сїм лїт у колодязи сидїв.
	25. Про царського похрестника.
	26. Марко богатий і подорож до сонця.
	27. Янко чарівник.
	28. Чорт наймитом.
	29. Чорт шибеник.
	30. Про нечисте місце.
	31. Чому громи бють?
	32. Звідки бере ся град?
	33. Як бідний забогатїв через кумову скіру.
	34. Як вийшов піп на гостинї у чарівниць.
	35. Попадя і її мертвий коханок. 
	36. Циган воїн.
	37. Казка без правди.
	38. Казка-небелиця.

	ІІ. А. БАЙКИ. Б. ОПОВІДАННЯ ПРО ІСТОРИЧНІ ОСОБИ. В. АНЕКДОТИ.
	А.
	1. Як медвідь боров ся з стрільцем.
	2. Про вовка, що не мав нїгде щастя.
	3. Вовк і лисиця.

	Б.
	1. Про Матяша краля.
	2. Про Матяша краля.
	3. Про Матяша-краля.
	4. Про Матяша-краля. 
	5. Про Йосифа ІІ.
	6. Чому Кошутівцї побирають пенсию?

	В.
	1. Циган у царя.
	2. Про Галичанів.
	3. Як Крайняки йшли на вимолот. 
	4. Як Верховинець висиджував лошака.
	5. Цигани косарі.
	6. Циган у манастири.
	7. Як циган свою маму ховав.
	8. Як циган заробив шастя і до церкви пішов.
	9. Як циган з паном обідав.
	10. Пан і циган на ловах.
	11. Чому цигани не сподівають ся?  
	12. Піп і дяк.
	13. Піп і посестра.
	14. Піп і невіста.
	15.Як баба сподівала ся.
	16. Як дївки молять ся в осени. 
	17. Проворний візник і пан.
	18. Парафраза гласів.
	1.
	2.


	Апостол.
	Посьміховини.
	І.
	ІІ.
	ІІІ.
	ІV.
	V.


	ДОДАТОК.
	Жона пірвана шарканьом.

	ПОКАЗЧИК МОТИВІВ. Т. І-ІІ.
	Лєгенди.
	Новелї.
	Казки.
	А. Байки. Б. Оповіданя про історичні особи. В. Анекдоти.

	СЛОВАРЕЦЬ УГОРСЬКО-РУСЬКИХ МІСЦЕВИХ ВИРАЗІВ.
	Друкарські похибки.


