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ПОМОЧИ ИВАНА БИНЯЧОВСЬКОГО
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ПРО АВТОРА

Михаіл Васильович Чикивдя уродив ся 2 июня 2000
рôку у мараморошськôму селі Березникы, що на
Свалявщині, у простўй родині. Ищи из ранных
гôдўв, почав ся интересовати своив рўднôв
культуров, истôрійôв, традиціями. Сись интерес
запалив огинь у душі, тоды ищи малинького
хлопчика, тôму и маєме тепирь такого прекрасного
писатиля и поета, котрый нисмотря на свўй дуже
молодый вік, уже вніс великый внесок у русинську
літературу.
22 июля 2016 рôку вступив у Свалявськоє
Общество Подкарпатськых Русинўв, де й до типирь
принимат участвіє у разных заходах. Того ж рôку
15-го октовбра увідів світ його первый дебютный
зборник стихўв «Сад русинської поезії».
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21 апреля 2017 рôку быв запрошенный у
Виноградово на Фестиваль русинської поезії, де
Михаіл читав свої стихы и быв нагородженый
подякôв-грамотôв выд Областного Общества им.
А.Духновича.
А через 2 дны 23-го брав участь у празновані Дня
русина у Мукачеві, де быв нагородженый
спеціальнôй грамôтôв-призом им. Ивана Петровція.
А также быв принятый у Союз русинськых
письменникўв Закарпатя!
6-того октября 2017 рôку выдав другу збірку
"Співанка русинської душі", у яку ввойшло 15
авторськый, 100 народный співанок, давні
русинські колядкы и рождественна игра - бетлегем.
15-того децембра 2017 рôку выдав тритій зборник
русинськых стихўв "Запискы з Боржавськой
долины" . У зборник ввойло 65 стихўв на разні
темы.
18 децембра 2017 рôку Михаіл Чикивдя став
первым в исторії обладатильом нарас двох призÿв:
Приз памняти И. Петровція 2017 и призом
побідитиля "народного голосованя" Руської Примії
2017.
Михаіл веде активні дії у русинстві, збират давні
співанкы и колядкы. Його жанр у літературі: стих,
акростих, поема, очерк. Роботы молодого поета и
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писатиля фурт початають ся у журналі
«Отцюзнина» и публікуют ся на разных
закарпастькых сайтах.
А типирь, у 2018 рôці, мы можеме насладити ся ни
лише стихами, а историчными очерками, кутрі
пўдготовив у сьôму зборнику автор.
Союз русинськых письменнику Закарпатя
_____________________НАКУРТО ВЫД АВТОРА_________________________
Боржавська долина – воістину прекрасный куточок нашої сятої
Вўтчизны. Хащі, полонины, широкі долины – усьо наповнено
неземнôв красôв. И фурт туй чує ся дух давньої прадідўвської
славы, котра жила, жиє и ниґда не умре!
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Я радый, що я живу на прикраснўй мараморошськўй русинськўй
земли. Березникы для мене, щôсь май бўльшоє, ги просто рўдноє
село.
__________________________________ЗА ПÔТЎК_________________________________
Потўчок вєся змійôв миж высокыми, зелеными горами. На дні
водичкы розсыпані камінці. Єнні великі, а другі, ги градинкы, що
падут в час сильнôй літньой тучі. Берега убсажині стулітніми
вўльхами и вербами. Біля путе припрôшувт сісти - величизні
плиты,вкрытў моховым пôкрўвчиком.
Позираш на хащу, и видиться, що уто зелена скатирть вкрыла усі
гранкы й позападала у вузькі долины. «Сяк красно є лиш у нас за
потоком!» - не переставу йсе говорити, бо горжу ся тым, де живу.
Изранинька над нашôв долинôв стоит легкый туманиць. Горы
так ги бы дыхали міні в лице, и кличут ид собі, у тінь густôй хащі.
Прохолода, що вчинилася біля потока, тягне ид собі вшидкых
чилядникўв, які мусят постôяти пўд тінями вўльх хôть єнну
минуту у жаркый динь.
Имат за душу море косиць – дрібных ромашок у зеленому паплані
травы. А в яри рôзцвітавут кульбабы и як у народі кажут «жовтў
косичкы» . Уни нагадувт курячі жовткы, авать малинькі сонечка,
які порозсыпали ся усяды по берегах. Болботаня потока и пôтячый
гôмўн зливає ся у єнну чудесну співанку.
Хыжі білівут ся, ги жемчугы, та як бы были накладині на
салатôвôму пôясі. Коло тых хыж рустут дичкы и яблуні. Но май
більш щипкат за сердце хамничок высокых уріхўв, які рано пирші
стрічавут и получавут промині сôнця.
Йсе я описав лише невеличкый дарабчик зимлі, а кўлько много у
ньому красоты! А кўлько ї ищи у мôїй місцевости и вшидкôму
нашôму русинському краю!
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ІСТОРІЯ
ВИРСІЇ ПОХОДЖЕННЯ СЕЛА БЕРЕЗНИКЫ
Створення села Березникы припадат на 17-18 ст. У
первый рас у письмôвўй фôрмі споминат ся у 1680
рôці. Є много вирсій походження села. Про оснôвні
хôчу накурто написати.
1. Назва «Березникы» походит выд высокôй кривôй
березы, яка росла у цинтрі села. На ний чилядь
завісила дзвўн, у якый дзвонили, кить стала ся
якась біда.
2. Назва «Березникы» походит выд дуже великого
числа беріз, кутрі росли у селі и по горах. Я думав,
що исе вирсія є май правдоподобна. И типирь у
Березниках березы рôстут у великых кўлькостях.
3. На місті де типирь Березникы были густі хащі.
Першыми туй поселили ся Куруц и Метеньканич, а
пак дальше прибыли и другі родины. Метеньканич
поселив ся коло Чонка. Там си поклав хыжу. А у
цинтрі чилядь завісила на березу «клепало» , бо
церкви у селі не было.
4. Первыми на тириторії села появили ся
рузбўйникы. Коло Чонка зрубали велику березу и
из ниї зробили си стўл тай стўлці. Там си построили
и хыжку. Чилядь говорит, ош уни убкрадали
багатых панўв, а золото закоповали у мідяных
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котлах у хащах. Кажут, ош на приділі Куртацька, пўд
липов, закопали много золота. Типирь дерева ниє,
айбо коли сінокосы, люди видят огник, якый
бряжчит из того міста, де колись была липа. Уто
може быти и уто золото, котроє закопали пирші
посилинці. Но айбо исе усьо просто легенды, які
передавут ся мижи нами. Дальше у очерках вы
ознайомите ся из историчными фактами, кутрі я
старанно хôчу Вам подати, убы сте знали историчну
правду про село.

БЕРЕЗНИКЫ У ТЕРИТОРІАЛЬНÔМУ УСТРОЮ
__________ВЫД ПОЧАТКУ ДО ТИПИРЬ_____________
У первый рас Березникы споминавут ся у 1680
рôці. Уто тот час коли Подкарпатя было у складі
Мадярщины, а сама Мадярщина перебывала пўд
властями Австрійськôй імпирії. Аш у 1867 рôці
утворит ся двоєдина Австро-Мадярська імпирія. И
выд свого початку село выдносило ся до
Мараморошського кôмітату. За свôю исторію на
Подкарпаті было 4 комітаты: Ужанськый
утвореный у 1214 рôці, Березькый — у 1263,
Угочанськый — у 1262 и Мараморошськый – у 1303
рôці.
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А кôмітаты на тот час ділили ся на яраші.
Березникы выдносили ся до Довжанського ярашу
Мараморошського кôмітату. До Довжанського
ярашу входили села: Березникы, Керецьки,
Лисичево, Кушниця, Бронька, Долгоє, Липицька
Поляна, Липча, Приборжавськоє. И сяк было без
змін, аш до розпаду Австро-Мадярщины.
У составі Чехословакії на Подкарпатськўй Руси
кôмітаты перейменовали на жупы, а
адміністративный пôділ на яраші, чиська власть
змінила на ôкругы. Тоды Березникы почали
пўдпорядкôвовати ся Керецькам, и уже исі села
выднесли до Бережськôї жупы, а не
Мараморошськôї. Из приходом мадярўв, пўсля
рôзділу Первої Чехословацькôї державы, на
Подкарпаті быв установленный Регенатськый
комісаріат Подкарпатської теритôрії из центром у
гôрôді Ужгород. Тоды наш край ділив ся на 3
адміністративні експозитуры, а самі експозитуры
ділили ся на районы и ôкружні експозитуры.
Березникы тоды выдносили ся до ôкружного
нотаріату Керецькі, Свалявського райôну,
Бережськôй адміністративнôй експозитуры из
центром у гôрôді Мукачево. Бережська
адміністративна експозитура ділила ся на
Іршавськый, Мукачівськый , Свалявськый районы и
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Ніжневеречаську ôкружну експозитуру, у якôї
временный центр быв у Біласовици.
Напишу накурто и за другі експозитуры.
Мараморошська из центром у Хусті, ділила ся на
Хустськый, Міжгірськый, Рахівськый районы, район
тересвянськôй долины из временным центром у
Тячеві и на Дубовецьку ôкружну експозитуру.
Ужанська из центром Ужгород ділила ся на
Великоберезнянськый, Переченськый,
Собраницькый, Ужгородськый районы и на
Стокчанську ôкружну експозитуру.
Из приходом Советськôї власти, Подкарпатя было
поділено на районы. Березникы упставали ся у
составі Керечанськôї сільськôї рады аш до 1988
рôку. Лиш того рôку была утворена Березникўвська
сілька рада Указом Президії Верхôвної Рады
Українськôї ССР « Про укрупнення сільких рад
депутатів трудящих по Закарпатській області».
До типирь адміністративный пôділ ни пôміняв ся,
Березникы выд 1988-го рôку є окремоє село у
Свалявськôму райôні. Мош ищи спомнити, ош
Березникы и Керецькі є єдиными
мараморошськыми селами на Свалявщині.
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____________ФАЙТЫ У БЕРЕЗНИКАХ_______________
У первый рас село Березникы споминат ся у
дôкументах у 1680 рôці.
Тôчної даты його застовання ниє. Його засновали,
видав, тоды, кôй начали ся повстання проти
Габсбургўв, и люди утікали у низасилині районы
Подкарпатя, у горы.
За розказами, первыми у село прийшли и поселили
ся Куруц и Метеньканич. Айбо, кить спирати ся на
архўвні документы Австро-Мадярщины, та у 1720тôму рôці файты Куруца и Метеньканича не было.
Туму мош зробити высновок, ош уто просто
легенды, кутрі ни мавут правды, а файты Куруцўв и
Метеньканичўв появили ся у Березниках уже у 19тôму стôліттьови, бо доты уни у дôкументах ся ни
споминавут.
Мош придположити, ош исі файты были до 1720
рôку, но айбо де уни ся діли? Де пропали на цілоє
18-тоє стôліття? Тôму, я думав, уто просто
придумала чилядь, ош уни были перві у Березниках,
спираючи ся на уто, ош типирь файт из сякыми
фаміліями у нас у селі дуже много.
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При первôму переписі мадярськыми властями 1720
рôку у Мараморошськôму кôмітаті, а кить быти май
точным, у Довжанськôму ярôші, у Березниках было
15 файт. На чудо, дуже много записаных фамілій,
котрых у сучасных Березниках уже ниє. Напишу
усіх ґаздўв записанных у дôкументі, бо мадяре
писали лише главу сімї, кўлько у нього сынўв,
худобы, земли и так дале.
Файты (іхні ґазды):
Стицько Яжко
Федикович Петро
Стицько Иван
Пізканич Андрій
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Волошин Лазар
Поп Георгій
Тôміниць Лукач
Кікало Сімеон
Макôвчі Ференц
Макôвчі Ласлоне (жона Макôвчі Ласло)
Мельник Тимко
Боднар Максим
Боднар Сімеон
Сіну Кіз.
Типирь напишу за каждў файту окремо. У Стицька
Янка быв єден кўнь, 4 кôрўв, 2 вôлы (быкы), 3
свині, 3 вуликы. Земли – 80 сотин.
У Федиковича Петры быв сын. Были у нього дві
коровы, єден вўл, 32 вўці, 1 свиня, 1 вулик. Земли –
40 сотин. Луга на сінокôсі – 20.
У Стицькы Ивана быв єден вўл, 4 свині, 5 вуликўв .
Земли – 40 сотин. Луга на сінокôсі – 4.
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У Пізканича Андрія были 2 коровы, 2 волы, 4 цапы,
1 свиня, 4 вуликы. Земли – 40 сотин. Луга на
сінокôсі – 8.
У Волошина Лазаря были 2 коровы, 2 волы, 2 цапы,
1 свиня, 4 вуликы. Земли – 40 сотин. Луга на
сінокôсі – 10.
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У Попа Геогрія быв сын. Быв у нього єден кўнь, 4
коровы, 3 волы, 2 цапы, 40 овиць, 4 свині, 10
вуликўв. Земли - 60 сотин. Луга на сінокôсі – 12.
У Тôмінця Лукача быв сын. Быв у нього єден кўнь,
вўл, цап, вулик. Земли – 20 сотин. Луга на сінокôсі –
13.
У Кікала Сімеона были два сыны. Быв у нього кўнь,
2 коровы, 3 волы, 2 цапы, 40 овиць, 1 свиня, 6
вуликўв. Мадярські власті дали му статус бежинця.
Земли – 20 сотин. Луга на сінокôсі – 10.
У Макôвчія Ференца из худобы ôкрім єдного вола
ни было нич. Земли тоже ни было.
У Макôвчія Ласлоне быв сын. Из худобы быв лиш
єден вўл. Земли – 20 сотин. Луга на сінокôсі – 12.
Мав статус беженця.
У Мельника Тимка быв цап, свиня, вулик. Земли –
40 сотин. Луга на сінокôсі – 6.
У Боднара Максима и Бондара Сімеона пише, ош ни
было нич. Стає ни ясно, ци уто были якісь паны, бо
простяк без худобы и зимли бы точно ни прожив,
ци уто власті так и ни мало про них данні. Исе ни
знаєме, и уже, видав, точно ни узнаєме.
Сіну Кіз видав быв єврейом. Про його файту тоже
нич ни написано.
У сумі выходило, ош исі усі березницькі файты
мали у тот час 6 молодых сынўв, 4 кôнів, 16 кôрўв,
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14 вôлўв, 16 цапўв, 117 ôвиць, 16 свиний и 35
вуликўв.
Сякый перепис провели мадярські власти уже на
кониць 18-того стуліття. Дуже много поміняло ся
файт за тот час. Наведу список усіх ґаздув Березник
на кониць 18-того стуліття:
Иван Стицько
Ладислав Стицько
Андрій Ситник
Григорій Волошин
Георгій Поп
Томаш Пізканич
Лукач Тôминиць
Кікало ?
Томаш Мельник
Ладислав Федикович
Ференц Макôвчі
Ласло Макôвчі .
У Ивана Стицька быв вўл и 40 сотин земли.
У Ладислава Стицька были 2 коровы, вўл, 3 свині.
Земли – 40 сотин.
У Андрія Ситника быв кўнь, 2 волы и 40 сотин
земли.
У Григоргія Волошина быв сын. Из худобы кўнь,
вўл и 6 свиний. Земли – 40 сотин.
У Георгія Попа быв сын. Из худобы кўнь, 12 вôлўв,
16

4 свиний. Земли – 40 сотин.
У Томаша Пізканича было 40 сотин земли.
У Лукача Тôминця быв сын. Из худобы 2 коровы и
вўл. Земли – 40 сотин.
У Кікала были 2 коровы, вўл, 11 овиць, 4 вуликы и
4 свині. Земли – 20 сотин.
У Томаша Мельника было 40 сотин земли.
У Ладислава Федиковича быв сын. Из худобы 2
коровы, вўл, 12 овиць. Земли – 40 сотин.
У Ференца Макôвчі быв вўл. Земли – 40 сотин.
У Ласло Макôвчі было – 40 сотин.
Из сякыми данными про перепис ґаздўв у
Березниках начало ся 19-тоє стуліття и усьому
стулітті появили ся усі файты які сут и до типирь.
Выняток станôвлят Макôвчі, Волошины, Пізканичы
и Ситникы, котрых типирь у селі ниє. Жаль, ош у
архіві ни попадавут ся дальше Довжанськый ярош
из подобным переписом. Туму тяжку установити
коли точно поселила ся якась нова файта у
Березниках. Наприклад Чикивдя споминат ся у 70тых роках. Метеньканичі и Куруцы у мадярськых
архівах споминавут ся уже у 10-тых роках 19-того
стуліття. Май скорше уни ниґде ни споминавут ся,
туму уни ни могли быти основатилями села. Но 100
процинтўв мош казати єдно, ош усі нôві фамілії
появили ся у Березниках у наслідок переселення
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людий из другых сіл и людий, кутрі утікали выд
войны. Туму у Березниках дуже скоро росло
населення. Так за переписом у 1880 рôці у селі
проживало 1249 людий, из них 1169 русинўв. А у
1910-тôму населення складало уже 1846 чулувік из
них 1749 русинўв.
На кўнци 19-того початку 20 стуліття у селі уже
были вшидкі фамілії, кутрі є и до типирішнього
часу. У книжці "Матрика крещеныхъ и
миропомазанныхъ" записовали ся вшидкі спиршу
греко-католицькôв церквôв, а пак православнôв. Є
ищи книжка де записовали ся усі пôвінчані пары. Но
пошти усі, а, може, и усі файты записані у книжці
добровôльнôй розміткы на стройку православного
храма у Березниках. Из ниї я наведу цілый великый
список файты,кутрі были на початку 20-того
стуліття. Убы усьо было бўльш менш вєдно, та буду
писати фамілію, а пўд нив файты из такôв
фамілійôв, а кить май точно та ґазду родины.
КОВАЛЬ
Коваль Демитрій; Коваль Иван (Билийчин); Коваль
Михаіл
Коваль Василь; Коваль Иван; Коваль Михаіл
(Ôликсій); Коваль Феодор
СЕНИНИЦЬ Матфей
МЕТЕНЬКАНИЧ
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Метеньканич Василій (Галас); Метеньканич Михаіл
(Сакальчин); Метиньканич Михаіл (Пукіш)
Метеньканич Василь (Пукіш); Метиньканич Михаіл
(Катунишчин); Метиньканич Иван (Катунишчин)
Метиньканич Иван (Кулішчин); Метеньканич
Геогргій (Кулішчин); Метеньканич Михаіл
(Чукунюк)
Метеньканич Анатолій; Метеньканич Василь;
Метеньканич Иван (Дукайчин)
Метеньканич Михаіл (Чонка); Метеньканич Михаіл
(Мушка); Метеньканич Иван (Чонка)
Метеньканич Анна; Метеньканич Иван (Чонка);
Метеньканич Иван (Федôрўв Янўв)
Метеньканич Василь; Метиньканич Митро.
ЮРТИН Михаіл
КАРАПА Иван
ПОПОВИЧ Михаіл
КІКАЛО
Кікало Василь ( Петрўв); Кікало Василь
(Лисиканин); Кікало Семион
Кікало Митер; Кікало Геогрій (Дужўв); Кікало Иван
(Ôликсій)
Кікало Василій (Юрўв); Кікало Михаіл (Федôрўв);
Кікало Михаіл (Иванўв)
Кікало Василій (Сайко); Кікало Михаіл; Кікало
Петро
19

Кікало Феодор (Ôликсій); Кікало Иван; Кікало
Митер; Кікало Фиодор
СМОЖАНИК
Сможаник Стефан
Сможаник Михаіл
МОЦИК Илія
ПЕТРИШИНИЦЬ
Петришиниць Василій; Петришиниць Иван
МУРНИК
Мурник Михаіл; Мурник Василій; Мурник Иван;
Мурник Иван (Яцькўв)
КУРУЦ
Куруц Иван (Барнич); Куруц Михаіл (Рубий); Куруц
Феодор (Рубий)
Куруц Михаіл (Ровенный); Куруц Василій
(Ровенный); Куруц Михаіл
Куруц Иван (Стефанўв); Куруц Михаіл (Стефанўв);
Куруц Михаіл (Михайлўв)
Куруц Иван (Рубий); Куруц Иван (Попянош); Куруц
Феодор (Попянош)
Куруц Михаіл; Куруц Демитрій (Попянош); Куруц
Василій
Куруц Михаіл; Куруц Иван (Юрканин); Куруц Иван
(Юрканин)
Куруц Иван (Проданўв); Куруц Михаіл; Куруц Иван
(Кошелянин)
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Куруц Павел; Куруц Михаіл (Проданўв); Куруц
Феодор (Попянош)
Куруц Иван; Куруц Анатôлій; Куруц Василь
(Михайлўв); Куруц Иван (Катун)
ПРИЙМА
Прийма Иван (Стефанўв Мушка); Прийма Иван
(Иванўв); Прийма Марія
Прийма Димитрій; Прийма Михаіл (Михайлўв);
Прийма Михаіл (Дмитрўв)
Прийма Михаіл (Иванўв); Прийма Павел (Иванўв);
Прийма Василь (Рущак)
ПРОДАН Михаіл
ГРАБАРЬ
Грабарь Михаіл ( Иванўв); Грабарь Иван; Грабарь
Василій
МУШКА
Мушка Георгій; Мушка Петро; Мушка Иван
(Василўв)
ИЛЯШЕВИЧ
Иляшевич Петро; Иляшевич Иван; Иляшевич
Феодор (Кошан)
Иляшевич Иван (Кошан); Иляшевич Василій
(Адумўв); Иляшевич Феодор (Голôвчин)
Иляшевич Дмитрій (Кляпчин)
МОТЫЛЬ
Мотыль Михаіл; Мотыль Василій; Мотыль Анатолій;
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Мотыль Димитрій
КРЬОКА
Крьока Митер; Крьока Миколай
ДУКАЙ
Дукай Михаіл (Иванўв); Дукай Михаіл; Дукай Петр
(Бубный)
Дукай Василій (Мигалчик); Дукай Стефан (староса
села); Дукай Михаіл (Панчук)
Дукай Феодор (Бôвди); Дукай Димитрій (Бôвди);
Дукай Михаіл (Палий)
Дукай Феодор (Палий); Дукай Феодор (Бôвди);
Дукай Иван (Бôвди)
Дукай Марія; Дукай Михаіл (Бôвди)
ЛАПКО Михаіл
БАРАН
Баран Василій; Баран Иван; Баран Михаіл
МАГА
Мага Иван; Мага Иван (Нюрчин); Мага Василій
(Юры Нюрчиного)
Мага Семеон; Мага Иван (Шевера); Мага Дмитрій
(Шевера)
Мага Иван (Циркўник); Мага Иван (Федôрўв); Мага
Василій
ГУДАК
Гудак Анна; Гудак Иван
ШАНДРО Василь
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ВАЛЬО Геогрій
ПРÔЦЬ
Прôць Иван (Лемакўв); Прôць Василь; Прôць Иван
(Леманин)
Прôць Михаіл (Микулищин); Прôць Геогргій
(Батрынчин); Прôць Михаіл (Павлўв)
Прôць Петро; Прôць Феодор (Бында); Прôць Иван
(Перик)
ГЕРГЕЛЬ
Гергель Иван ; Гергель Феодор
КУЛІШ
Куліш Василь (Петрўв); Куліш Михаіл (Голованич);
Куліш Тôнўй
Куліш Миколай; Куліш Феодор; Куліш Геогрій
Куліш Михаіл (Петрўв); Куліш Анатолій (Петрўв);
Кікало Стефан (Ôликсўв)
Куліш Михаіл (Иванўв)
КОВАЧ Михаіл
МОЦА
Моца Михаіл; Моца Иван (Мигалўв); Моца Феодор
Моца Михаіл Иванўв; Моца Феодор ( Михайлўв);
Моца Анатôлій
АНДРАШ
Андраш Михаіл; Андраш Василь
ШЕВЕРА Илько
МИТРОВИЧ
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Митрович Василій; Митрович Геогрій
БУЧМИЙ Стефан
АНДРЕЛ
Андрела Михаіл (Кондор); Андрела Михаил (Юры
Шôвшкўв); Андрела Иван
Андрела Василь ( Кошелянин); Андрела Михаіл
(Слепко); Андрела Иван (Юры Мушкўв)
Андрела Илія (Мушкўв); Андрела Петро (Варганин);
Андрела Феодор (Иванўв)
Андрела Михаіл (Иванўв); Андрела Василь
(Кошелянин); Андрела Михаіл (Куліщак)
Андрела Михаіл (Кошелянин)
НЬОРБА Юра
ЧИКИВДЯ
Чикивдя Иван (Маріщин); Чикивдя Петро (Гриців);
Чикивдя Михаіл (Юрўв)
Чикивдя Геогрій (Челленый); Чикивдя Иван
(Иванўв); Чикивдя Василій (Дукайчин)
Чикивдя Василій; Чикивдя Митер; Чикивдя Василь
(Баранишин)
Чикивдя Михаіл (Баранишин); Чикивдя Дмитрій
ДУТКА Геогргій
ЛЫГЫРДА Иван
ЛЕГЕТА
Легета Иван; Легета Феодор
КÔВБИНЬ
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Кôвбинь Иван (Юры Фирчин); Кôвбинь Димитрій;
Кôвбинь Димитрій (Малета)
Кôвбинь Михаіл (Базянин); Кôвбинь Иван
(Пушкарь); Кôвбинь Анна
МЫНДИК Иван
ГАСЬКА Иван
БАБИНИЦЬ
Бабиниць Иван (Федорўв); Бабиниць Михаіл
(Михайлўв); Бабиниць Иван (Мигалўв)
Бабиниць Михаіл; Бабиниць Иван (Митрўв)
ГЕЦКО Михаіл
КРИВКА
Кривка Михаіл (Иванўв); Кривка Иван; Кривка Иван
(Сарай)
КУРТИНИЦЬ
Куртиниць Василь (Сай); Куртиниць Иван;
Куртиниць Василь (Федорўв)
Куртиниць Михаіл (Пелищин); Куртиниць Василій;
Куртиниць Митер
Куртиниць Геогрій; Куртиниць Феодор; Куртиниць
Василій; Кутриниць Феодор
КОШЕЛЯ Якым
СЛЕПКО
Слепко Иван; Слепко Андрій
ПАНЬКОВИЧ Федор
ВАРГА
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Варга Василь; Варга Иван (Микита); Варга Михаіл
(Липчин)
Варга Игнат; Варга Иван; Варга Феодор Иванўв
Варга Михаіл; Варга Димитрій Иванўв; Варга Иван
Варга Михаіл (Федôрўв); Варга Феодор (Микита);
Варга Петро (Довжанин)
Варга Иван ( Петрўв Довжанин); Варга Иван
(Микита); Варга Геогрій (Микита)
Варга Михаіл (Микита)
БУТА
Бута Василь (Василя Маркового); Бута Иван; Бута
Юра; Бута Марко
ГАДЖЕГА
Гаджега Андрій; Гаджега Иван ( Циркўвникўв);
Гаджега Василій ( Циркўвникўв)
Гаджега Михаіл (дяк); Гаджега Петро (Кышканин);
Гаджега Иван (Кышканин)
Гаджега Василь; Гаджега Миколай
МИГОВИЧ Василь
ПРЯДІЛЯ
Пряділя Иван (Юрўв); Прияділя Геогргій; Прияділя
Василь (Дмитрўв)
Пряділя Иван (Михайлўв); Пряділя Илія (младшый);
Пряділя Илія (старшый); Пряділя Иван
САРАЙ Петро
ЦУПАНИЧ
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Цупанич Михаіл; Цупанич Феодор; Цупанич Стефан;
Цупанич Иван
СТИЦЬКО Василь
ДАНКО
Данко Михаіл; Данко Иван
ФЕДИКОВИЧ
Федикович Юра (Рущак); Федикович Михаіл (
Михайлўв); Федикович Михаіл (Буря)
Федикович Иван (Юрищин); Федикович Василій
(Юрищин); Федикович Иван (Андріїв)
Федикович Михаіл (Андріїв); Федикович Василій;
Федикович Василій (младшый макара)
Федикович Михаіл (макара); Федикович Василій
(старый макара); Федикович Петро (макара)
Федикович Иван (Иванўв); Федикович Василій
(Фіриль); Федикович Феодор (Павлўв)
Федикович Михаіл; Федикович Петро (Фірилўв);
Федикович Иван ( Михайлўв Мынька)
Федикович Михаіл (Мынька); Федикович Тôнўй;
Федикович Иван (Мынька)
ЛАХМАНИЧ Якôв
ПИНТЯ Михаіл
ПУКІШ Симко
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Тямім свій рўд. Рўд – уто велика истôрія каждого из
нас. Туму знайме истôрію свого рôду, гордім ся
своими предками и родинами!
_____ДИНАСТІЯ ШЕНБОРНЎВ У БЕРЕЗНИКАХ___
У XVIII стуліттьови воєнный пôлковник
королўвськой гвардії Шенборн пôлучив за файну
службу награду – пять сіл у басайнови рікы
Боржава. Усі хащі кругом сіл Березникы, Керецьки,
Лисичево, Кушниця, Суха дўсталися графови. Из
того часу Шенборны успадкôвувт исю тиритôрію.
Занималися, в основнôму, вырубкôв и продажов
хащі. Нанимали на робôту житилўв сіл. За робôту
платили платню. У лісовых ґаздўвствах Шенборнўв
ни давали вадасовати простым людям. Тириторія,
де хаща была вырубана, давали селянам на
пôльзованя. Из Австрії приходили спеціалісты, які
занималися хащов. У лісовоє ґаздўвство было
впроваджено раціональну систему ведення лісового
діла, у якўй ся казало, ош «ґазда», котрый пôлучив
дôзвўл на вырубку даної плôщі, мусів ї засадити.
Перед тым як начинати вырубку хащі, треба было
внести передоплату за засадження. Передоплата
верталася при умôві выконяння обовязкўв.
Баронеса Розалія Загер ни просто так поселилася у
тихôму гўрськôму селі. Люди туй были роботящі и
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спôкўйні. На початку села на биризі Боржавы
пўднимав ся нивиликый пагорб, якый за своив
формôв нагадовав лôдку, авать пиривернутоє
корыто. Там росли величизні дубы. Кругом
водилося много ôлинів, дикунўв, мидвидів. Исе и
стало поводом для стройкы рас вадаснôї хыжкы, а
дале великого маєтку. В рокаши из селянами, кôтрі
мали волы и кôні, очищала рôдючі зимлі у заплавах
Боржавы, де садилися булі, сіяли кіндирицю и даже
гречку(на приділі Вирхній Дулятин ищи до типирь
росте гречка).

(маєток Шенборнўв у Березниках)
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Сохранилася історична памнятка – грўб Еммы Фон
Шенборн, яка уродила ся у 1863 році, а умерла у
1928 році. Серед народа розказувт, ош її донька
Луїза загнала письмо из Австрії, де наказала, убы до
її приєзда матери ни было. Ищи кажут, што Луїза
утровила матірь, коли прийшла у Березникы. Як уто
было точно неизвесно. Айбо факт тот, што Емма
умерла выд утровы. Пуслідня власниця маєтку
Шенборнўв, дочка Еммы – Луїза выдала ся за
барона Захера и прийшла як ґаздыня зимиль.
Усі пралісы были барона Захера. Лыса и Мидовый –
сінокосы были тоже панські. Айбо выйшов указ,
якый дозволяв баранови обєдновати зимлі. Захер
бере субі багатў на травы Ріку и Дулятин ближче до
своих хащ, а пустў зимлі Лысу и Мидовый дає
силянам. Паньські зимлі сокотили чотыри
фоштеры. На Дулятині быв закріпленый у Вандрігу
– Герман, у Млинўвці, Боржаві – Шустер, а у
Керичанськых Борсучинах быв меншый брат Янка.
Усіма лісниками командовав справиць.
Вода у Ріці, Дулятині, Боржаві была тоже панська.
У ній заприщали имати рыбу, поливати вôдов
сінокосы, пущати у вôду яркы.
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( на обращику барон Захер)
Захер любив вадасовати. Дуже много вышок у
нього ни было. Старі люди тямлят, што были
вышкы на урочищі Гымба, Млинўвка для охоты на
мидвидя. Май бўльше было настроєно лісні,
охотничі хыжкы, які были на каждôму приділу.
Были у нього и зубры. У 1939 по договôру из
лісниками Рейха обміняв ся из ними для
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оздорôвлення генофонда.
Захер быв убитый у рокы Другôї мировôй войны,
но быв похороненный з другого боку свого маєтка.
Луїза Сахер жила на Чонку до 1944 року, дале ї
выгнали руські. Баронеса была сериднього рôсту,
нормальнôї статуры. Мала каштановоє волôсся, карі
очи. Говорила напўвголосно из німицькым
акцентом. Убирала ся по-простôму, айбо файно.
Кажут, што у ниї быв сын. Май дуже беризняне ї
уважали за уто, што уна давала їм гнати худôбу на
полонину и выпасати задирь, хотя на тот час
полонина была її.

(на обращику баронеса на вадасці)
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Уна дуже добре ставила ся до люди и была
дохторкôв для простого народа. Знала лічити усьо:
хворобы, травмы, ôпікы. Основнôв платов за помўч:
выдробити у ний 2-3 дны на ґаздўвстві. Были и
случаї коли силяни выддячовали ся їй лише
пôцюлюнком у руку. Восени 1944 року, коли у село
прийшла советська власть, баронеса мусіла тікати и
прятати ся у свого бывшого слугы, унтера
Метеньканича Василя. Жила у нього и робила за
кусок хліба и нôчўвлю. Но дале втрутив ся якыйсь
австрійськый дипломат и уна пўшла у Австрію.

_____ ПРОМИСЛÔВÔСТЬ МАРАМОРОША У_______
_____________________ДАВНИНУ_______________________
Багатство Марамороша лежало ни лише у буйных
лісах, а и у урожайных полях и в нивыхоснованый
тоды минералах. Основноє багатство для сього
краю была сўль, котрôї были великі поклады. Єї
копали и возили за ґатар. Возили Тисôв на бокорах,
авать возами путьом пўд хустськый замок.
Найбўльші поклады были у Солôтвині. Солотвино
давало сўль на цілу Австро-Мадярщину, дале
Чехословакію. Для роботы горнякўв завозила пўд
зимлю машина (ліфт). Пўд зимльов были дôвгі и
ширôкі путі. Там роботникы копали сўль чеканами.
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Выкопані кригы розбивали на минші.
Роботникы ищи мали одстраняти вôду, яка
розмыває сўль. Сўль пўдтігала идгôрі машина. Дале
ї визли у млин, якый находив ся у Солотвині.
Возили туды каждый динь дись 30-40 вôзўв. В
околици Шандрова, Данилова, Круглого,
Новоселици находили ся сôльні озера. Из них
возвозили рôпу по цілôму Подкарпатю.
Ищи великі минеральні багатства были пўд горôв
Маґурôв, яка находит ся недалеко выд Солотвина.
В околици Лисичева и Кушниці добывали жилізну
руду. Часть руды перерабляла жилізна фабрика у
Довгôм, де были жилізні печи, горшкы и другі
прилады. Машины фабрикы гонила ріка Боржава. А
другу часть руды возили за гатары Подкарпатя.
Нормальні запасы жилізнôй руды находили ся и в
околици Білок. Было там ищи много мінеральных
вод. У Вышкôві якоє лижит на лівôму бôці Тисы
было много мінеральных жерел и была там купель.
Буштино мало велику пилу на різаня дерева. Дерева
привозили туды бокорами по Теребли тай Тисі. Там
была и дирекція державных лісўв – найбўльшый
лісный уряд околиці. Город Хуст быв важным
торговельным осередком Марамороша. Там
находили ся ріжні торгôвлі, мебельна фабрика и так
дале.
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__________ПЛАНОВАНА ЖИЛІЗНА ПУТЬ__________

Майже каждый беризнянин знає, ош у нас давно
была вузькокôлўйка. Путі были покладині у мнôгі
зворы и пошти аш пўд полонину, убы возити
дерево. Ися штрека мош пувісти зєдновала села
Довжанського яроша, Мараморошського кôмітату.
Но власті Ужанського и Бережського кôмітатўв на
початку 20-того стуліття плановали вчинити ищи
маштабну штреку. Маршрут пôїздўв тôї дорогы
начинав бы ся у Сваляві, а кўнчав ся у Виноградôві.
Березникы тоже бы попадали пўд тот маршрут, бо
путь у задумах, мав выд Дусина чинити ся в ôбхўд
села Росош. Так село могло было ищи тоды
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«обєднати ся» жилізным путьом из сучасными
населенными пунктами Свалявщины.
У мадярськўй газиті «HETI SZEMLE» за февраль
1907 рôку споминат ся уто, ош як власти двох
кôмітатўв хотіли чинити уту дôрôгу. Айбо на исе
треба было дуже много гроши. Туму было вырішено
обратити ся ид центральным властям пô сьôму
пôвôду. У Будапешт была выдправлена делегація,
котра ся обратила до Кôшута Ференца за пôмўчôв у
выділинні гроши на стрôйку. Кôшут Ференц як
знаєме, извесный мадярськый політичиськый
діятиль. Айбо договорити ся не удало, туму сись
план мусів вычеркнути ся. Маршрут мав начинати
ся выд Свалявы и дальше по планованых станціях –
Неліпино – Стрôйно – Дусино – Березникы –
Керецьки – Кушниця - Долгоє – Імстичево – Іршава
– Білкы – Камянськоє – Шаланкы – Виноградово.

БОРЖАВСЬКА ВУЗЬКОКОЛЎЙКА (ШТРЕКА) У
___________________БЕРЕЗНИКАХ____________________
Мало тко знає, ош ищи нидавно у Березниках на
місті, де типирь улиця из хыжами, была штрека,
якôв возили дерево из хащўв. Ищи недавно и у нас,
у селі, была Боржавська вузькокôлўйка. У нарôді ї
называвт «Анця Кушницька», через много імен
Анна у селі Кушниця, де была велика станція и
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лісопілка, куды возили дерево из Березникўв тай
Лисичева. У типиришній час дôвжина штрекы – 123
км, ширина кôлії – 750 мм. 24 февраля 1904 рôці у
Мукачеві были провидині устанôвчі зборы про
стройкы штрек пô всьому Подкарпатю. Исе быв
єден из май прогресивных проиктўв на тириторії
Подкарпатя. А дату сміло мош щитати початком
истôрії вузькокôлўйкы. Первым головôв залізниці
став наджупан Березького комітату Палл Бейті.
Стройка начала ся у 1907 рôці и кўнчила ся у 1909му. Но ни мош забывати, ош ищи быв пўдготôвчый
період выд 1904 рока до 21 авґўста 1907, коли быв
данный дôзвўл на стрôйку. У процисі стрôйкы было
много як и тихнічных, так и фінансовых труднощўв.
Великый вплив мала и погода, особо у пуслінні
місяці роботы. 23 декабря 1908 рôку залізнична
кôлія Берегово — Довге дôвжина якôї 67 км, была
офіціально введена в експлуатацію. Того ж дне
заробила штрека Севлюш – Хмільник, дôвжина якôї
19 км. 22 мая 1909 рôку – Довге-Кушниця, довжина
9 км; 10 июня 1911 рôці – Ілошва (Іршава) – Ôсўй), 8
км у тôму рôці и Ôсўй-Камяна, 4 км. Выд свого
початку и до 1 января 1923 рока Боржавська
штрека мала приватну фôрму власности у виді
акціонерного общества «Borzsavölgyi Gazdasági
Vasút» (Господарська Залізниця Боржавськôй
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Долины). За архўвными данными у період выд
1910 до 1920 года Боржавською залізницьôв, было
перевезено 4 млн 446 тисяч пасажирўв и 637 тисяч
тон усякого груза. Пўсля входження
Подкарпатськôй Русі у состав Чехословакії, штрекы
перийшли у склад Чехословацькых державных
штрек – у фôрмі общества «Akciová společnost místní
dráhy v údolí Borži» («Акціонерное общество месных
залізниць у долині Боржавы». Из 1 авґуста 1921 до 1
декабря 1929 рокўв робота залізниці
регламентовала ся «Правилами перевезення
меснôв залізницьôв у долині Боржавы» из
управлінням у гôрôді Берегово. У сись час было
дано номерацію участкам: Берегово— Кушниця —
326; Іршава — Кам'янка — 327; Севлюш —
Хмільник — 328. У 1930 – 1931 рр. „Акціонерноє
общество по переробці деревины ” построило нôву
гілку штрекы участку Кушниця – Лисичево - Репіна,
довжинôв 4.2 км. У тот час и гілку - Кушниця —
Березники — Дулятин — Куртацька.
Основна останôвка у селі была на Рампі, де
сходили ся люди из усього села и ишли на рôбôту.
Остановкы за межами села была на Дулятині,
Маснôму и конечна – на Куртацькўй. На каждўй
останôвці , за вынятком Дулятина, де быв лише
ларьок, были бôвты. Там продавали продукты и
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усьо, що треба было робочым. Было и много
кўнськых мащальны и складўв, а особо на
Куртацькўй, куды звозили усьо дерево из
Боржавськых хащўв. Довжина штрекы до Дулятина
была 17 км, туй уна розходила ся на дві кôлії. Перша
до Вирхнього Дулятина, а друга до Куртацька, пўд
полонину. Її дôвжина 30 км (выд Кушниці). Выд
останôвкы были построєні штрекы до приділўв
Кудрявка, Андрійча, Голôвчин, Ґымбы. Пôїзда
выдправяли ся израна у 5-6 годин, а вертали ся у 89, в зависимости выд того, коли пôгрузят дерево.
Пôїзд фурт ишôв великый, до 15 вагôнўв, даколи и
бўльшый взависимости выд заготôвкы деревины.
Найбўльше пôльзовали паровый локомотив «мала
мадярка» U35. Хащу возили у Кушницю на
лісопільный завод, а пак дале у Мадярщину. Из
приходом мадярўв были пострôєні плавачкы до
транспорнôй дорогы, якôв справляли дерево. Много
роботы робило ся кўньми, а у зимі не мош ся было
убыйти без сани. На початку 1970-тых рôкўв начав
ся демонтаж штрекы, через уто, ош деревину
возили автотранспортом. До 1980 року штреку
было пôвностю демонтовано.
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_____________ПОЖАР У БЕРЕЗНИКАХ_____________
Наприкўнци 19 стуліття у Березниках став ся
старшный пожар. Тоды вщент изгуріла была уся
центральна частина села. Про уту катастрôфу ищи и
типирь споминат стара чилядь и переказує. Уто
стала ся была дуже величезна біда, котра забрала
даже жизни людий, а усі хыжі у тôму пожарі
пугуріли до тла. За народным переказом пожар
начав ся у Кулішівськўй уличці, а огинь пак легко
пирийшôв на Якымўвську на другі уличкы. Так, ги я
уже написав, тоды изгуріла біла уся центральна
часть села. Чôму пожар быв сякый маштабный
легко пувісти. Діло у тôму, ош у тот час хыжі
строили лише из дерева близько єдну коло другôї.
За исе чилядь остро каже: «Строили давно кучу вир
кучі». Тоды пôвнôстю была изгуріла и грекокатолицька Свято-Вознесенська березницька
церква. Кажут, ош были и жервы серед населення,
но кўлько людий умерло выд огне пувісти типирь
тяжко. Ниє точных данных, айбо приблизно до
дисятка чулувік. Про сись страшный пожар писали
и у мадярськых газетах. Рўк тôї катастрофы у
Березниках быв 1885. Наведу текст из статті
«Надання помощи пострадавшым у огни», де
описано наслідкы пожара у селі и як мадярські
власти и окремі особы помагали нашўй чиляде.
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У Мараморошськôму кôмітаті на теритôрії села
Березникы 6-го минулого місяце возникновенія
пожара, пише кориспондент и описує ото, що 101
хыжа, 100 прибудôв и греко-католицька церква
згуріли до тла.. Усього нараховано у 28500
форинтўв збиткўв. Березницька громада была
зареєстрована на теритôрія Хуста у барôнўв.
Перелік населення у 224 хыжах число житилўв 1249
из них греко-католикы и руські (русины) 1162.
Дуже много из них землерôбўв.
Власть почала помагати бідным людям. Для
стрôйкы хыжўв позычали 2000 форинтўв без ПДВ.
1000 форинтўв перераховали-перевели выд
морськых пôкупців. Заступник участкового Мігалко
выділив грôші. Льоня главный участковый дав
отчот міністрови внутрінніх діл, що из організації
Рады Йосифа300форинтиўв
перевели(перераховали) ищи 38 найбідным
потирпілым Иляшевич Иван, службовый
Демянович Андрій, греко-католицькый декан и
Болеман Мор. Выділили грôші у присутности
ôфіцера. Убы помогти потирпілым у всьому
кôмітаті, збиравут пожертвы «Молодіжный
кружок», уни своим упорством помогли людям(
сього села), за що чилядь їм дуже благодарна.
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____________ЗОЛОТО У БЕРЕЗНИКАХ_______________
Є много легенд про появу села Березникы. Серед
беризнян є и легенда про розбўйникўв, кутрі
грабили панўв и закôповали золото у хащах. И
кажут, ош уни закопали были много золота пўд
деревом на приділі Куртацька. А стражилы ищи
говорят, ош золото ткось быв закопав выще центры
Березникўв на зарінку. Є дві вирсії, но айбо нитко
ни спринимат їх серйозно. Усі думавут, ош исе было
выдумано народом, айбо у каждўй лигинді мусит
бытии цятка правды. И оказало ся, ош уто золото на
початку 20-того стуліття сирйозно найшли! А
найшôв извесный беризнянам греко-католицькый
священик Кирило Ракôвськый! Но айбо кить чесно,
то уто было на самому ділі не золото, а пўсля
експертизы кутрі прôвів спеціаліст по мінералах
Карой Фаллер, оказалося, ош отиць Кирил натрапив
на дуже великый контент кристалічного пірита.
100 кг пірита має 125 грам золота. А найшôв вўн исе
у Медовôму! Уто що вўн найшôв точно у Медовôму
підтверджувут 3 информаційні джерела. Наприклад
у мадярськўй газиті для ґаздўв, котра была
выпущена 6-го января 1906 рôку, споминат ся
Кирило Ракôвськый и його золото. А є ищи май
давня газета за 1904 рўк, де май бўльш розкрыто
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написано за исе. И усяды пише, ош вўн його найшôв
збôку села у хащах Медового. Слово « Medova»
споминат ся усяды, де пише за исю исторію. Тôчної
даты, коли было найдено «золото» ниє, айбо
приблизно дись выд 1900 до 1904 рôку, бо у 1904
рôці уже была напичатана стаття у газиті.

Мош приблизно придположити, де уто точно было
найдено. Кирило натрапив на пірит случайно, вўн
не занимав ся ниякыми розкопками. Туму мош
зробити высновок, ош находка была дись коло
потока, де пôтўк фурт розмывав зимлю. А особенно
там, де стікали воды из звôрўв, бо давно пôтўк быв
дуже великый и мав велику силу розмывати при
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пôвінях берега. Жаль, ош ниє ниякôї карты, ош де
точно было найдено мінерал. У давніх мадярськых
газетах за исе пише: «У захўднўй части
Мараморошського комітата, на окраїні села
Березникы, у хащи, пўд назвôв Медовый люди
найшли золотоє дно. Месный сільськый священник
Кирило Ракôвськый організовôвав розкопкы и
дôсліджовав мінералы. И йôму первому вдало ся
натрапити на дуже великый контент золота, кôй
вўн вів досліды на тўй теритôрії.

__________ ЖИДЫ У БЕРЕЗНИКАХ_________________
У первый рас на Подкарпатськўй Русі (Подкарпаті)
жиды згадуют ся ищи у 1575 рôці у Ужгороді.
Нивелика єврейська община была создана в
Ужгороді у 1724 рôці, а на другый рўк ися община
уже мала свôю шкôлу. У 1805 рôці была построєна
перша синанога.
Жиды утікали на Подкарпатя через нистабільну
ситуацію, що стала ся пўсля пôвстань гайдамакўв и
трьох пôдулўв Речі Посполитôй. Їхньоє населення
из каждым роком збўльшовало ся.
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На початку ХХ ст. в Мараморошськôму комітаті
їхньоє населення складало 66000 чоловік.

Як и в бўльшости селах Боржавськôй долины у
Березниках жили дві ôсновні етнічні ґрупы: русины
и жиды. Жили мижи сôбôв у мирі и согласію. У селі
жило дись 3-4 дисяткы многочисельных фамілій,
усього більш ги 300 чôлôвік. Усі уни окрім рўдної
бисіды знали и русинську, и свободно говорили
нив. Найбўльше їх жило у цинтрі села. У цинтрі, за
рікôв, была у них бузня, мало дальше, у биризі, тын.
Жили скромно, но были замôжнішыми выд русинўв.
Прикладом мôжут пôслужити їхні хыжі, які
простягали ся коло центральнôї дорогы. Было у них
много земли, на якўй робили, и ни рідко продавали
другўй чиляди.
45

У многых были бôвты, занимали ся садўвництвом,
конярством, дакôтрі были лісорубами и плотарями.
Пирві дві сімї Гôльда и Манса занимали ся
конярством. Дале была родина Симы, у якôї дома
быв бôвт, де продавали усякі виды товару. Розя
была бідна и жила на зарінку. Манс тоже жив бідно,
мав много діти. Лая жила на цинтрі, у ниї пекли
колачі. Миндиль продавав у бôвті. Мошко занимав
ся конярством. Лайзер жив у кўнци села, и тоже
занимав ся конярством. Ітины пекли хліб, дале
продавали го у бôвті Симы. Тôвстя была проста
ґаздыня. Но кўнчило ся їхньоє мирноє, спўкійноє
житя через геноцид, якый над ними учинив Адольф
Гітлер. Было чути тихый плач и йойк… Изганяли їх
вшидкых на зарінок, дале єдных повезли на
машинах, другых пўгнали пішком. Наша чилядь
наостанок прôбовала дарити їм дарункы, айбо
жандармы не пўдпущали. На серенчу, вдавало ся
спасти малых діти, котрым вдало ся утікнути при
выдправці, айбо уто были єдениці.
Так із великôї єврейськôї общины, яка была у
Березниках, упстали ся лише три нагробні плиты.
Уни є и будут памняткôв про народ, якый жив у
согласію из березницькыми русинами.
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_____ЕПІДИМІЇ У БЕРЕЗНИКАХ И ДРУГЫХ_______
____НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТАХ МАРАМОРОША_____
Дуже ся тяжко давно жило нашўй чиляде, бо была
сплошна біднота, каждый динь треба было
занимати ся рôбôтов, а ищи лютовали усякі
хворобы, що и дуже било по нашôму населенню.
Люди плюс до того ищи были безграмôтні, уни ни
знали як ся лічити, що робити, туму и была у тот
час така велика смертность серед людий. Исе сяк ни
лише у Березниках а и у другых селах бывшого
Мараморошського и другых подкарпатськых
кôмітатўв Австро-Мадярщины. Нитко ни знав, як ся
всокотити выд хвороб, а нарôдні методы, такі як
«вгасити огне», «пôкурити ся», «побаяти» уже не
помагали, кôй перед чилядьов стоала така хвороба,
як туберкульоз, дизентерія и так дальше. Ни задер
кажут, що ниґда ни треба зіракати ся выд войны,
тюрмы и чумы, бо исе може стати ся из любым.
Но исе ищи пўв-біды. У кўнци 19-го стуліття у
Березниках и другых селах Марамороша и цілого
Подкарпатя начала ся епідемії, кутрі дуже косили
людий. Главні хворобы тоды были:туберкульоз,
дифтирія, скарлатина, нехватка вітаміна B, сказ
лисиць и псўв, - кутрі и нисли смирть людям. Про
велику смертность говорит и перепись людности
47

так у часы епідимій у 1880 рôці населення
Березникўв складало 1249 чулувік. Поборôвши
хворобы у 1910 рôці населення складало – 1849
чулувік. Разниця як видиме велика. Для пôвного
плану ни похыбит накурто написати за каждў
хворôбу, убы нарас рôзуміти из чим мали діло наші
предкы. Туберкульоз – уто інфекційноє заболіваніє,
роздражитильом котрого є мікробактирія
туберкульôзу, передає ся май часто вôздушнокрапельным путьом выд хворого чулувіка до
здорового. Туберкульоз, у бўльшости случаїв,
вражат льôхкі, айбо може наносити вред хôтькôтрому органови, наприклад: почкы, хребет,
мозок, лімфатичні вузлы, кожа, кышечник, пôлôві
органы и так дальше. Дифтерія- інфекційноє
заболіваніє, котроє протікат гостро, и характеризує
ся запаленням, май часто ротоглоткы, оснôвнôв
причинôв, якого є попадання в організм
дифтирійної паличкы. Скарлатина – остроє
інфекційноє заболіваніє, котроє ся супровождує ся
інтосикаційов організма, сыпью пô всьому тілу,
лихорадкôв, почиллинінням языка и гыртанкы.
Причина – попадання у організм стрептококка
піогенного. Хвороба передає ся вôздушнокрапельным путьом. Вітамін В ôтвічат в перву
ôчирідь за перенос ениргії в тканях усього
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організма, нормалізує дыханя тканий, нормалізує
рôбôту кышечника и много чого ищи. И коли
організм чуствовав нидостаток сього вітаміна, то на
здôрôвля людий уто вліяло дуже негативно.
Сказ – уто гостроє інфекційноє заболіваніє
вшиткых теплокрôвных тварин и людий, при якôму
уражат ся центральна нервна система из ознаками
поліенцефаломієліту, супровôджує ся паралічами и
фурт кўнчат ся смиртьов. У дуже многых пичатных
выданнях Австро-Мадярщины писали про великі
епідимії, кутрі были на Подкарпаті, а Березникы
бўльш ги 4 рас споминали ся. У мадярськўй газиті
«Belügyi Közlöny» за 1901рўк, є стаття, у кôтрый
описує ся смертность выд епідимій у Березниках и у
другых населенных пунктах. Найбўльше смертий
(121) были вызвані скарлатинов, вызвані выд
Дуная до Тисы, мало менше смертйй (57) выд Тисы
до Мороша. У селі Чаб кôмітата Хонт 7 мертвых, У
селі Петровіц Тренчинського кôмітату з 10 хворых 9 смертий. У Мараморошськôму ôкрузі Вішеу-деМіжлок (типирь Румунія) из 10 хворых 7 смертий.
Тот же самый кôмітат село Березникы 12 хворых - 8
смертий. У Тісобоґдань (типирь село Богдан,
Рахівського р-на) 10 хворых - 6 смертий.
Сотмарський комітат, Вамфолу (типирь Румунія) из
20 хворых на скарлатину - 13 смертий. Із
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перечисленых населених пунктўв у июлю умерло
ищи 4, и 3 выд пеллаґри. И через много рôку
споминали ся епідимії. У газиті «Pesti Napló» за
июль 1914 рôку написана стаття «Уничтожитєльні
епідимії у Марамороши». У мараморошськôму
кôмітаті скарлатина и дифтирія учинила епідимію.
Ни лишило ся и єдного диканату у кôмітаті, де бы
были ни зафісковані хворобы. Дизинтирія особинно
на Верховині у Керецьках и Березниках проявила ся
дуже сильно. На теритôрії Керецьок приблизно 200
людий забуліли на дизинтирію, серед хворых
зафіксовано 35 случаїв смерти, а у Березниках
зафіксовано 45 хворых из них 6 случаїв смерти. У
самôму цинтрі хворот у Керецьках хворых людий
ни знали де дівати, та з пôмôщов районного
дохтора, усіх хворых переносили у класы
початкôвої школы. Из школы изробили
епідеміологічну болницю. Участковый Собôв
Олександр, районный дохтор попросив наказ выд
міністерства внутрішніх діл. Пошириння епідимії
робит байдужість власти и людий на многоразовоє
придуприждєніє. Селяни нияк не мôжут выдказати
ся выд задоволення нидостиглых фруктўв. У селах
ôкрім епідимій дизинтирії и скорлатина забират
свôї жертвы. У тўй самўй газиті є ищи єдна стаття,
котра дôпôвнює перву. Хвора країна у постояннўй
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епідемії. Кроме туберкульôзу на каждôму шагу
другі епідимії косят ниграмотных селян. З їхньов
неграмотностьов и ширит ся епідимія. У
Мараморошськôму комітаті дифтирія і скарлатина
выступила пôшістю. Ниє и єдного райôну у кôмітаті
де бы хворобы ни дали за себе знати. Дифтирія
особенно на Верховині у Керецьках и Березниках
проявила ся дуже. Приблизно 200 людий забуліли
на дифтирію. Серед них 35 случаїв смерти. У селі
Березникы 45 хворых и из них выявлено 6 случаїв
смерти. Доклав отчот у суд (міліцію) дохтор Сіладі
Стефан. Районный главный дохтор ходит у цинтрі
епідимії і дає стрôгі указівкы чиляди, айбо указами
ни мош зоперти епідимію. Не ліпше было у нас у
часы Чехословакії. Тоды на Подкарпатськôй Руси
быв май высокый процент смертности серед дітий.
Сяка пичальна исторія нашого села и всього
Подкарпатя.
(Красно дякув за пôміч из матеріалами и переводом
Олександру Дудинськôму и Марії Кікало за пôміч из
переводом!)
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____________________ЗА ГАТАРЫ ____________________
У 1939-1942 роках беризняне, як и другі житилі
Подкарпятя, утікали у Советськый Союз. Уто быв
найбўльшый міграційный поток на початку Другôї
мировôй войны. Причин было много. Серед чиляде
вели кумуністичну пропаґанду про Союз, де
твердили, що уто ни держава, а «рай», де царствує
справидливость и достаток. Дуже многым
приходили повісткы у мадярську королівську
армію. Мобілізовали и старшых люди. Туму на тот
час ставалося дуже много дизертивств. Часть
дизертирів пряталася у хащах, а часть тікала за
гатары, де їх «файно» стрічали. Ищи єнна причина
уто дискримінація русинського народу. У школах
перестали учити русинську. Замість ний была лише
мадярська. Мадярськое королівство дуже
ограничило національно-культурный розвиток ни
лише у Березниках, а и у всьому Подкарпатю.
Чилядь розказує, ош за русинську співанку, авать
дащо другоє у сьому роді, людий брали жандармы.
Розказувут, що єден чулувік пўсля робўт у хащи
пўшов выддыхнути у месну жидўвську корчму. Там
из цімборами не слабо выпив и почав по-нашôму
співати. Уже через пять минут жандармы были у
корчмі.
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И за исе побили го так, що через пўв-рока умер.
Но май главна причина заключалася в тому, що
русины щитали, ош за гатарами руські братя, у
якых похожа бисіда и май близька до нашої
культура. Туму усі чикали їхнього прихода и думали
ош стане жити легше. У Березниках утікали через
полонину на Верховину дале перетинали границю.
Май бўльше ишла молодьож, а старші рідко, бо ни
хотіли лишати свôї ґаздўвства над якыми всьо житя
трудилися. Ишли ни великыми групами выд трьох
до сімох чулувік. Май часто гатары переходили
уночи, убы ни попастися жандармам. Коли хôтіли
тікати, шифровано казали «йдеме на тыча», убы
мадяре ни догадалися. Тікали из села у тот час
дуже масово. Розказувут, ош была свальба и коли
дись было упіночи – пошти уся молодьож посекрету зобралася и утікла у горы. Дуже часто ни
доходили, бо ни было поводаря та губилися. И было
тяжко, бо у каждôму селі посилино ходили
жандармы. Вшиткі тко перейшов гатары были
засужені за статьов 80 КК УРСР и дўстали выд трьох
до пять рокўв лагерюв ГУЛАГА. У селі говорят, ош
судили люди за шпіонаж. Но діло было ни у
шпіонажі. Убы люди ни імігровали Будапешт
просив Москву, убы ни дозволяла нашим
пересилятися. Бог знає яка бы была у них была дале
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судьба кить бы ни чехословацькый генерал Людвік
Свобода, якый сформовав легіон из граждан
Чехословакії, що и помогло вытягнути русинўв из
сталінськых лагирів.

___БЕРЕЗНИКЫ У ЧАСЫ ДРУГÔЙ МИРОВÔЙ____
______________________ВОЙНЫ________________________
Друга мирова война ни убыйшла боком моє село, а
принисла му много біды, хôть бойовых дій у селі ни
было. Айбо у хащах и приділах фурт было чути
стрельбу. Стріляли партизане,кутрі прятали ся у
хащах, а коли мали файну, удôбну, возможность,
тоды атаковали жандармўв. У цинтрі Березникўв
стоит памнятник воїнам, кутрі умерли у часы
войны. На ньому написані фамілії и имена близько
сорока люди. Но исе лише утў, кутрі войовали за
Червену армію. А кўлько чиляди умерло, що
войовали за Мадярщину?! Кўлько убытых
партизан?! Кўлько пропало чиляде, що ищи перед
войнôв утікали за ґатар, у Советськый Союз, де їх
верли у лагеря и уни бўльше ниґда ни вирнули ся…
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З приходом мадярўв и початком вôйны начав ся
тяжкый період. Хлôпці и люди мусіли ся были
прятати де лиш мош, убы їх ни узяли у мадярську
армію. Но мало куму уто удавало ся. Прятали ся и у
глубокых пўвницях, дрыварнях. Датко ліз вер
стайні и прятав ся там у сіні, датко прятав ся у сіні у
чурьови. Нитко ни хôтів ити на вôйну, а особенно
молодў хлôпці. Дуже много молодьожи почало
утікати за ґатар, де їх имали руські и давали выд 10
до 15 рôкўв у сталінськых лаґерях, як мадярськым
шпіонам. Коли збирали ся утікати, та ни казали, ош
куды идут. Была шифрôвка: «Идеме на тыча». Ни
лише молодў ишли, а и много постаршых люди, но
судьба у них у усіх была єднака. Айбо благодаря
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Людвіку Свободі, многым вдало ся спасти ся, из
лагирўв, айбо найшли люди пак свôю смирть на
полях битв. Мало куму вдало ся вирнути ся думўв.
Чим у село зайшли жандармы, у народі за них
казали піряникы, через пера, які у них были на
клибани, їх командир нарас казав, ош кить хôть
єдного солдата ткось из месного населення убє, то
изгорит усьо село. А уни исе могли легко изробити.
Туму суєты старалася наша чилядь из ними ни
робити. Даколи їм давали їсти, теплоє цуря, айбо
часто жандарме самі пхали ся до хыжів, и там брали
выд люди їду, бо їсти у них много ни было. Чилядь
старала ся и замыкати двирі, айбо піряникы їх
ламали, а коли уже были у хыжи та ґаздыня мусіла
їх нагодовати У силі быв строгый режим, над
цілыми Березниками диржав ся контрôль. Чим ся
стимніло, усі світла по хыжах мали ся гасити. Кить
дись замічали, ош горит світло, мадяри палили уту
хыжу без єдиного слова.Диржати контрôль
помагали месні пôліцаї. Австрійська баронеса, котра
жила на Чонку (приділ у Березниках) назначила
трьох офіцирўв, пўд контрольом якых, было село и
усі хащі и Боржавська полонина. Єден из офіцирўв
быв Янко, якого назначила сидіти на Дулятині
(приділ у Березниках). На полонині мадяре ся были
файно укріпили и чикали уже руськых, які уже
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были дуже близько. Жандармы думали, ош
советські солдаты пўдут у наступ через село и так
на полонину. Айбо руські убыйшли полонину и
напали иззаду. Сяк уже мадярам было ся дівати
нікуды, бо иззаду у них стріляли, а спереду усяды
мінні поля, дзьопкаві дроты , кутрі уни самі там
наклали. Котрым жандармам вдало ся утікнути, то
уни лишали усю збрôю, перебирали ся у обычноє
цуря и тікали у село из надєждов спасти ся. Дакуму
вдавало ся, айбо уто были єдиниці из усіх.
Из приходом руськых начало ся зась: зась тым
людьом тай хлôпцям, що ся лишили, треба было ся
прятати, а тых кого имили та выдправляли на
фронт, зась солдаты пхали ся до хыж за їдôв тай
выпивкôв. Ни рідко брали без дозвôлу кôні, бо їхні
уже были змôрині. Ни таку свобôду руські
принисли, яку тоды чикала наша чилядь…

___ГУСАРСЬКА КАВАЛЕРІЯ У БЕРЕЗНИКАХ____
Перезиравучи старі документы, я натрапив на
дуже интересну информацію. Оказує ся, ош у
Березниках у часы Другôї мировôй войны,
перебывала 9-та мадярська гусарська кавалерія пўд
командованням Каллої Шандора. Типирь серед
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беризнян, майже, ниє когось, тко бы знав сись
историчный факт и сього мадярського командира.
Дуже мало у ня информації, айбо ни хôчу робити
очерк дуже куртым и «сухым». Напишу спиршу
накурто за мадярськых гусарўв. Слово «гусар» из
мадярськôї означат « солдат легкôї кўнноты». Їхня
ся исторія начинатся давно ,айбо новый етап быв,
кôй 15 мая 1867 рôці Австрўйська імпирія стала
дуалістичнôв монархійôв – Австро-Мадярщинов.
Тоды при великўй автономії у мадярўв была
утворена своя армія – Ландвер Мадярського
королўвства, яка ни входила у состав общôї австромадярської армії. Тоды у імпирії были 3 армії: обща,
королўвськый мадярськый ландвер и цісарськокоролўвськый ландвер. И кажда из сих армій мала
своих гусарўв. Гусары носили червині надраґы, у
імператорськых галуны были чорно-жôвті, а у гусар
Мадярськôй Королўвськôй армії – вишньовочервині и на киверах у них быв герб Мадярщины.
Из початком Первôй мировой войны, нашоє
населення мобілізовали у войська АвстроМадярськôй імпирії. Русины были в усіх частях, но
май бўльше у 66-тôму цісарськôму и у 11-тому
гондвендськôму піхотных полках. Мўй прапрадід
Федикович Петро тоже войовав и быв смертельно
раненый, айбо выжив. Вўн казав, ош до русинўв
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мадяре ставили ся ни дôвўрливо и усе винили у
симпатіях нашых ид руськым. Ци войовав датко из
беризнян у кавалерії, на привелику біду, ни знаєме.

У часы уже Другôї мирової войны мадярська піхота
была у Березниках. Дале на полонині были
пўдготовлині окопы, натягнуті дроты для обороны.
Но было исе уже май на кониць войны. У
документах пише, ош у 1944 рôці, из своив
кавалерійôв у Березникы прийшôв Каллої Шандор.
Жаль, ош ни пише якого місяце, айбо мош
придположити, ош дись у яри авать у літі, бо уже у
октябрю у село зайшли руські. За Каллої Шандора є
информація. Вўн родив ся 9-того новембра 1914
рôку. У 1939 рôці кўнчив учôбу у юридичиськôму
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університиті. Дальше начинат ся його служба. Выд
октября 1939-того и у 1940-му рôці служит у 25-му
вадаснôму батальйоні, из июня 1940 до новембра
1941-го рôку у 4-тôму Гусарськôму ôрдині. У 1941му быв назначенный на резервный флаг. До 1944-го
быв командиром. У 1944-тôму рôці прўйшôв антибронетанковый курс. Дальше быв назначенный
главнокомандующым 105-тôв колонôв у
Кишкунхаласі. Того ж рôку из 9-тôв колонôв
прийшôв у Березникы, а пўсля вўдступу быв
переведеный у 15-ту легку дивізію Германії. Айбо
дальше вўн «выдколôв ся» выд дивізії. Коли умер
неизвесно.

______КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ У БЕРЕЗНИКАХ________
Пўсля Другôї мировôй войны Подкарпатську Русь
приєднали до Советського Сôюза. И тоды уже и
начала ся у нас колективізація усяды у краю, а
особенно у нас у Березниках и Керецьках , де
находит ся величезноє поле. Ни буду писати за
колгосп, исе уже сучаснôсть, мош пувісти, кутру я
буду описовати пôтôму, а типирь опишу початок
колективізації. По розказах нашôї березницькôї
чиляди, нитко спиршу ни рôзумів, ош що из них
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хôтят месні но уже нôві дипутаты. Яка зимля? Куды
худôбу? Нащо? Ни лізло чиляди, уто у гôлôву, що
говорили им кôмуністы. Но айбо дівати ся было
нікуды, забирали усьо: худôбу, зимлю, даже и
знаряддя для роботы. Нитко ни хôтів втупати у
колгосп. Комсомôльці даже лляли нафту у
прôдукты тым, тко ни хôтів вступати. Робили хôтьщо, убы лише записати чилядь. Датко сам вступав у
колгосп. Но были уто уті, тко ни мав, авать мав,
айбо мало,худобы и земли. Но а другым жаль было
втрачати зимлю, котрôї было ни єдна сотина. Айбо
нич ни зробиш, ни могли нич поробити. Коли
приходили комсомôльці забирати худôбу тай
инструменты, то дакотра чилядь старала ся
спрятати дащо, убы вшидко ни забрали. Чув им и
розказы за ото, ош наша чиляд , была убила єдного
дипутата, котрый быв прийшôв и заставляв
вступати у колгосп. Убивство вчинили пару
молодых людий, кутрі думали, ош пўсля того як уни
убили го, то на тôму кониць. Айбо дальше прийшло
было много міліції, и уни мусіли прятати ся у хащах.
Яка їх судьба была дальше – неизвесно.
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_____БЕРЕЗНИКЎВСЬКА ШКОЛА (ІСТÔРІЯ)____
Березникўвська школа на данный момент єдна из
май бўльшых у райôні. Має 11 класўв (І-ІІІ ступині) .
И уна має ствôю унікальну истôрію, кутру я
постарав ся старанно Вам подасти у сьому
историчнôму очеркови. Бо уто того стоит. Каждый
беризнянин має знати истôрію Березникўв, бо
Березникы – часть нашôї сятôї Вўтчизны,
Подкарпатськôї Руси. Туму за шкôлу мы маєме
знати ни лише, ош «там давно была священикова
хыжа», а пôвну, правдиву истôрію, и тых люди, тко
много чого изробив для нашôї школы.
У часы Австро-Мадярщины русинськоє населення
Подкарпатя было пошти усьо безграмотноє.
Єдеными русинами, кутрі бы мали якоєсь
образованія, были писемными и мали дôступ до
книжок обычно были священикы. Знавучи
положення православнôї церквы у тот час, мош
заявити, ош бисіда иде май бўльш за грекокатолицькых священикўв. Мукачўвська ГрекоКатолицька Єпархія, котра напряму ся пўдчиняла и
пўдчинят ся до типирь до Ватикана, зробила много
чого для розвитку шкўл на Подкарпатті. Сяк у и
Березниках єпархія, мош пувісти, и засновала
шкôлу. А первым офіціальным учитильом быв у ній
греко-католицькый священик Кирило Ракôвськый.
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Но за исе дале май докладно.
Усьо начало ся из того що єпископ Мукачўвськый
Антоній написав письмо березницькôму священику
Кирилови Ракôвськôму. Вўн звернўв ся до Кирила и
назначив го учитильом у Березниках. Наведу тект
документа:
Высокопреподобному господину
О. К и р и л л у А. Р а к о в с к о м у
т. Намѣснику и пароху въ Б е р е з н и к а х ъ
Симъ назначу Ваше Высокопреподобіе шъстоучителемъ на становище учитильское въ
Березникахъ, и то на текущій шк.годъ.
О семъ Ваше Высокопреподобіе для принятія къ
всидѣнію и для дальшого соотвѣтного
поступованія увѣдомляю. Ужгородъ, 21-го февраля, года 1923.Благосклонный вашъ Отецъ въ Христѣ:
е п и с к о п. - Антоній
Почало ся усьо из того, ош Кирил Ракôвськый
выділив комнату на фарі де вўн и начав учити
дітий. Учив вўн писати, читати, лічити, законўв
Божых, айбо быв строгый до дітий, сяк каже стара
чилядь, айбо исе лише догадкы, бо тых кого учив
священник уже ниє вживых. Сяк говорили и за
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другых, тко учив дітий. Но айбо, убы быв порядок,
то само собôв у тот час учитилі мусіли быти стрôгі.
У школі было установлено учіня ни бўльше 4
годин на динь и другі підôбрані нормы у Ужгороді.
Тых норм мав ся додержовати учитиль.
Пўсля перехôду беризнян у православя и занепад
греко-католицизму, фара была пôвнôстю
перероблена у шкôлу. Діти тоды учили рўдну
русинську бисіду, а не мадярську так, ги давно при
Австро-Мадярщині. Помимо бисіды учили и
географію, исторію, матиматику и другі предметы.
Стара чилядь котра затямила тот час каже, ош у уту
шкôлу каждый динь приходив священник та учив
молити ся и закôну Божого. Исе было обôвязково.
Даколи для них выділяв ся час, а даколи «церкôвні
урокы» проводили ся на перервах. Ото уже ходили
учити православні священикы, о. Георгій, о. Борис …
Священикы ходили учити аш до 1939 рôку, тоды
уже школа на тот час была переведенана
мадярськый язык и усіх дітий провернули были у 1
клас. И так стало ся ош разниця у 1-му класі серед
діти была по 2, по 3 и даже по 4 рôкы. А пôльзы из
того учіня было 0, бо діти до того учили ся на
русинськôму и чиськôму языкови, а из приходом
мадярўв замість чиського ввели мадярськый, туму
было дуже тяжко учити ся дітьом ищи и начала ся
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Друга мирова война то и ни до учіня дуже было.
Треба ся вернути ищи назад и добавити моменты
из исторії школы при Чехословакії.
Первым директором школы став Томаш Лізанець.
Пўсля нього быв Сидор Віктор Иванович. Вўн быв
выхўдцьом из селян-верховинців, а у село прийшôв
из своив жонôв Уболею Иванівнôв у 1920 рôці.
Віктор Иванович быв дуже талановитым чулувіком.
Вўн играв на скрипці, співав, складав сценкы, играв
на сцині, мальовав, учив селян культуры
вадасованя, быв живописцьом. Його картины «Нўч»,
«Ôлині», Горы Карпаты», «Натюрморт»
експоновали на районных выставках. Через
кôнфлікты мижи греко-католицькôв и
православнôв конфесіями через фару, шкôлу треба
было переносити у другоє місто. Тôму Сидор
выкупив участок зимлі на приділі Руні и начав
стрôйку школы там. Айбо ни дôвго уна там
пробыла, видав, кумусь ся ни пôлюбила освітня
робота у селі, тôму школа згуріла. Айбо директор
робив усьо лиш убы діти ся учили, тôму вўн
выділив селу свôю комнату у хыжи, лиш убы
навчання діти ся продôвжило. Айбо у 1944 рôці
школа упять перенисла ся на фару и діти
продôвжили навчання там. Населення збўйшовало
ся, тôму было выдкрыто ищи 3 класы у дôмі,
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котрый беризняне были построили для «Сілького
содружества».

Из приходом советськôї власти у шкôлу
выдправляли учитилўв из Востôчнôї Украины, бо
на Подкарпаті ни было учитилўв, тко бы
приподавав українськый язык. Исе треба наводити
для прикладу усім , так голосно заявлят, ош
українська мова рўдна для нас, а мы ни русины, а
«щирі українці, які розмовляють діалектом
соловїної мови» . Записали нас усіх русинўв,
українцями, айбо українського языка у навчальных
закладах ни было, туму и мусіли вылажовати нам
учитилўв из другых регіонўв. У тот час школа яла ся
называти «Березницька семерічна школа».
У 1948 рôці директором школы быв Яковенко Я.М,
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а из 1950-го рôку Дмитро Иванович Демчиля из
Керецьок (1922 рôку народженя). Май главнôє що
вўн нарас изробив, уто ôсвітлив шкôлу. Коло ниї
была вымурована електро- станція. Дальше быв
выкопанный рыбник, де запустили кôрôпўв. Была
зроблена теплиця, а у ній были зôбрані усякі косиці
и росла ритька тай цибуля даже у зимі! А также
была зроблена кролеферма, птахоферма, розводили
нутрії. Коло школы цвіли прикрасні розы. Усьо исе
ся робило при помочи біолога Ивана Михайловича в
рокаши из своими учениками. У саду была даже
нивеличка обсерватôрія. У 1957 рôці почала ся
стрôйка нового кôрпусу школы, бо умовы для учіня
были ни дуже спиятливі. У нôвôму кôрпусі
построили 12 класўв, стрôйка кўнчила ся у 1960-му
рôці. Из 1965 рôку директором почав робити Урван
Михаіл Степанович. У тоты рокы быв созданный
извесный ансамбль «Боржава». В 1974 році было
вымуровано на місті фары новый кôрпус из 14
класами, спортзалом, їдальньов и кухньов.
Из 1975 рôку директором Березницькôй школы
почав робити Кікало Иван Григорович. А из 1980
року Березницьку вôсьмирічну школу было
реорганізовано у серидню. Много що мош написати
за Ивана Григоровича, у шкôлі го споминавут, як
прикрасного учитиля и просто чулувіка. Вўн быв
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также членом Свалявського Общества
Подкарпасткьых Русинўв, де принимав участвіє у
разных заходах. Його и типирь там споминавут
теплыми словами. Но дальше сучасну истôрію
школы напишу у другôму очерку. Де опишу шкôлу
за часы Ивана Григоровича и типирішнього
директора Кікала Юрія Юровича.

РЕЛИҐІОЗНОЄ ЖИТЯ
_________ЦЕРКВЫ У СЕЛІ БЕРЕЗНИКЫ___________
Дуже велику рôль у житі русинўв выдўгравала
церква. Християнство наша чилядь приняла ищи на
початку 860-тых рôкўв выд монахўв из Візантії
Кирила и Мефôдія. Пўсля пôділу християнськôї
церквы у 1054 рôці, карпаторусины лишили ся пўд
Константинопольськым патріархатом. Сим ся и
отлічаєме выд сусідніх нарôдўв, церквы котрых
пўдпорядковали ся Ватикану. У составі Мадярщины
православна церква была дуже у тяжкôму
положенню. Уна нияк ни поддержовала ся
мадярськыми властями. И уже у 1646 рôці
Ужгородська унія утворює уніатську (грекокатолицьку) церкву у Мадярщині, у составі якôї
была Подкарпатська Русь и Пряшўвщина. Папа
Римськый Климентій ХІІ 19 сентембра 1771 рôку
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утворив для русинўв Мукачівську єпархію. Айбо
итак дуже велика часть русинўв лишали ся
православными. У мôєму селі Березникы, велика
часть чиляде щитала ся православными. Айбо кить
логічно над сим пôдумати, то православными уни
были лише умôвно, бо ни было у нашôму ригіôні
православных священослужитилўв у тот час.
Вшидко проводило ся попами греко-католицькôї
церквы, тôму тяжко пувісти, куды выдносити
чилядь. За розказами старожитилўв, у Березниках
было лише немного родин, які ся щитали
истинными греко-католиками. Дуже тяжко так ги,
кажут у народі, выйти на шор, коли постає перед
нами релегійна тема.

За архўвними надными у 1880-тôму рôці у
Березниках ни было и єдного православного.
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Пошти 95 процинтўв было уніатами, 3 % православні, 2 %- жиды. Перва цирькôв была СвятоВознесенська греко-католицька, до якôї ходила
наша березницька чилядь. Нитко ни знає, коли
точно быв вымированый храм. Кить спиратися на
архівні дані, то первым священником у церкви быв
Георгій, фамілія якого неизвесна. Вўн начав
служити у 1739 рôці, значит, ош церква была
вымурована дись у тот час. Спиршу церква была
диривляна, пак дале перестроєна из камене у
базилічнôму стилю из вежôв над входом. Построина
миж двома уличками, які типирь называвт Кулішўвська и Прôцівська, на місті типирішньої
амбулаторії. Муровали ї такым способом, убы уна
«позирала» на восток. Укрыта была цинковôв
бляхôв, лиш коли точно неизвесно. Скорше всього
была укрыта бляхôв у часы службы Кирила
Ракôвського. Його и похоронили навпроти церкви,
де му поклали камняный хрест. Гроб тоже быв из
камене. Довкола церкви была велика камяна
городина.На воротах быв изробленый дашок .У
церкôвнôму двôрі росло и пару яблунь. Де стôяв
хрест – неизвесно. Коло церкви быв нелевичкый
тын, у якому хоронили священослужитилўв и
другых людий, які были пôвязані из церквôв. Ниє
ни єдної фотографії храма. Єдно добре, що є давня
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мадярська карта на якўй мош ознакомити ся из
селом Березникы и найти церкву. Ищи я зробив
рисунок, убы хôть сяк розуміти, ош що из себе
приставляв сись храм. Креслення для стройкы
церкви зробив довжанськый священик, поет и
архітектор Василь Довгович. Вўн быв дуже
рузумный чулувік, служив у довжанськўй церкви
выд 1811 до 1824 рôку. Из 1824 до 1828 года
служив у Лучках. У 1828 рôці быв переведенный у
Успенськый собор у Мукачево. Служив там до 1843
рôку, а из 1843 до 1849 вів службу у Хусті.
У невеличкôму тынови, якый быв коло циркви, як
я уже писав, были похорôнині люди, кутрі были
наближині до церкви. Є документ из архіва
написанный березницькым православным
священником отцьом Віктором 27 децембра 1943
года. Там записані люди, кутрі были похорôнині. Но
ни знаєме точно, ци у списку написані усі.
1) 11.03.1872 года – Ниймет Андрій,
священнослужитиль
2) 18.04.1881 года – Леґун Меланія, Готак Павло
3) 15.06.1886 года – Дідик Степан; його жона Ютул
Анна
4) 23.08.1903 года – Готак Меланія (попадя)
5) 12.04.1923 года – Ракôвськый Кирил,
священослужитиль (похороненный коло церкви)
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За священикўв пошти нич ни знаєме, є лиш їх
список и рокы їхньої службы у греко-католицькўй
церкви. Взято тоже из архіва, документ написав
отиць Віктор.
СПИСОК СВЯЩЕНОСЛУЖИТИЛЎВ ВЫД 1734 ДО
1872
1734 - 1765 Мотус-Мотусович Іоанн.
1775 - 1777 Іляшкович-Ільшевич Григорій.
1784 - 1786 Іляшевич Іоанн.
1786 -1821 Іляшевич Теодор.
1826 – 1833 Філіп Іоанн.
1835 – 1852 Грабар Василь.
1852 – 1854 Азарій Йосиф.
1854 – 1866 Дідик Стефан.
1866 – 1868 Галушкай Йосиф.
1868 – 1872 Неймет Андрій.
1872 – 1872 Шерегі Вартоломей.
Дале служив у Березниках такый священник, як
Йосиф Сотак (1826-1907) У Березникы священик
быв переведеный из села Лемкўвці, де служив из
1871-1873 рокы, а перед тым быв парохом села
Стройноє (1854-1871). Отець Йосиф перед тым, як
го высвятили у священникы женився на дôчці
священника Меланії Легеза (1836-1881). У родині
Сотак уродило ся пятеро дітий: Емілія, Марія, Ілона,
Йосиф та Меланія. Усі уни жили у Березниках на
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фарі (хыжа священика коло церкви). У 45 рўчнôму
віці мати дітий умерла, похоронили ї 18 юнія 1881
рока у Березниках. Старша дочка Емілія (1856
р.рож.) выйшла замуж за Русина (знаєме лиш
фамілію). Друга дочка Марія (1858-1922) у 1877
рôку была пôвінчана у сьому селі из будущим
священиком Корнелійом Саксуном. Тритя дочка у
родині - Ілона (1860 р. рож.), чôлôвік Ілоны - Мигаль
Мейгеш, у них вінчання тоже выдбывало ся у
Березниках (1882 р.). Єдинственный сын у родині
Йосиф став священником, у будущôму парох села
Лашкôвце (жона Ольга Сабов). Пята дітина у родині
- Меланія (1864-1903), чулувік Меланії - о. Кирило
Раковський (1860-1923), вўн у 1886 р. єпископом
Іоанном Пастелійом быв назначеный помочным
священиком до о. Йосифа у Березникы. У 1899 р. о.
Йосиф быв переведеный на служіння у село
Чинадійово, а о. Кирило стає замість нього парохом
березницького прихода. У родині Раковськых было
четверо дітий: Нестор, Янош, Іштван и Єлизавета.
Єлезелета пўзніше выйшла замуж за священика
Яноша Ороса, а по його смерті за нотаря Тібора
Дудинського. Жили у ті рôкы у сусідньому селі –
Керецькы. Отиць Кирило Раковськый убслужовав
потребы вірникўв села Березникы, аж докы не
кўнчило ся його земноє життя 12 апреля 1923 рôку.
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Похоронили священика тоже у селі Березникы,
коло церквы Вознесенія Господнього. У часы
службы Кирила была покладена цинкова бляха на
вирьх церквы. Фара попа была построєна на місті
сучаснôї школы, де быв и сад, у якôму было дуже
много яблунь. У фару ходили діти, де утиць Кирил
учив їх наукы. Люди пôмнят го, як острого чулувіка.
У тот час кажда родина мала привизти на церкву
вўз дрôв. Кить вўз быв ни пôвный, то Кирило
провертав того чилядника и казав, ош має
привизти заново, уже пôвный вўз. Но сяк робили
кажді попы ищи до Кирила, тко започатковав исе,
неизвесно. Пўсля смирті Кирила, греко-католицька
церква почала дуже занепадати, хоть и служив
пўсля нього єден рўк Фесторій Стефан. Уже ни
лишило ся тых, истинных греко-католикўв, які бы
пўйшли до церкви. А молодьож тых родин почала
ходити у новопостроєну православну цирькôв.
Тоды усьо село перейшло у православія. Исе дуже
рідкый случай, де пошти уся чилядь переходила на
православноє віросповідання. Уже у 1923 рôці
почала ся стрôйка православнôї церквы. У составі
Чехословакії, цирькôв пôлучила найбўльшый
розвиток, бо чехословацькі власті были май гуманні
до русинўв, и у Чихословацькўй диржаві была
свобода віросповідання. Зимлю на цирькôв дала
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биздітна родина Ивана Кошеляниного. Ищи до
типирь каждый рўк за ними парастас. Стройкôв ся
занимало усьо село и нанимало майстрўв из другых
сіл. Майстрўв забезпечовали ідіньом, прôдуктами.
Люди возили камінь на возах, а у кого ни было
вôзўв, тот мав ити грузити каміня. Вирьх церкви
робив чиськый майстер. У 1928 рôці кўнчила ся
стройка фары. А пак через 2 рокы, у 1930 была
достроєна и цирькôв. Сятили храм на празник
Вознесіння Господнього у 1933 рôці. Усі книжкы
были перенисині из уніатськôї церквы, а также
часть иконостасу. Бо старі люди кажут, ош
иконостас цілый ни пиринисли, а тот що ся лишив
та спалили. Первым православным попом быв
отиць Греорій (Русинко) Вўн прийшôв у село у 1918
рôці. Тоды и быв начатоє двіженія за православя.
Пўсля нього выд 1924 до 1929 рôку служив отиць
Василій Опіяр.При ньôму почала ся строити
цирькôв и фара. Дальше, пўсля нього почав вести
службу отиць Борис. Борис ищи ходив до школы, де
учив діти молити ся. Мав єден урок на динь. Треба
зась спомнити греко-католицьку цирькôв. Коли уна
почала пустовати то кажут люди, ош ударив у ний
быв грўм, и повнôстю розбив вирьх. Пôмнят, ош на
вирьху рўс кырпиць, насіння якого, видав, было
пренесено вітром. Ни рас діти из Кулішівськôй и
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Прôцівськôй улиці ходили ся туды бавити. Дальше
останкы храма розобрали и повизли у Керецькі. Из
приходом тоталітарного режима, на місті тына
вырыли яму, убы зробити сўлаш. А останкы людий,
просто закопали у другу яму. Тяжко пўдобрати
слова, убы описати поступок комунустўв. Лише
грўб Кирила ни быв кынутый, бо быв вище тої ямы.
Типирь кить бы розкопати мало зимлю то мош бы
натрапити та плиту, пўд котрôв похороненный
священик. Дальше начала ся, мош пувісти, война за
православну церкву, яка так и ни была закрыта.
З приходом Советського Сôюза службу у церкви
выд 1946 до 1950 рôку вів отиць Іоанн Сидор. Из
1950 до 1954-го служив Олександр Рацин.
Пўсля нього о. Володимир Опіяр, (сын о. Василія
Опіяра). У марті 1958 рôку вўн быв переведенный у
село Іванівці,а у Березникы быв призначеный у
марті 1958 рôку иєромонах Савватій котрый
прôслужив лише нипôвный єден рўк. Выд 1959 рôку
до 1970-го у Березниках служив ігумен отиць
Філарет. А из 1970 до 1981 рôку служив зась отиць
Володимир Опіяр. Тоды наша церква, так ги
остальні, перейшла пўд Москôвськый патріархат.
Убы ї ни закрыли, березницькі жоны дижурили
кажду нўч. Уни ни допущали сільськых кумуністўв76

дипутатўв до храму, кутрі хôтіли изробити из храма
садик и склад на зерно. Коло городины кумуністы
зробили кôші на струча, из цільôв зайняти цирькôв.
Были великі протесты, жоны ни давали стройити
кôші, струча вымітовали на путь. Ни рас доходило
до того, ош на кров были побитў сільські дипутаты.
Ися «война» была, ош до розпаду Сôюза.

Но за исі часы розвиток церкви ни стояв на місті.
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У 1970 рôці Иван Билий из Керецьок переробив
иконостас, а майстер из Сускова Горнôдь заняв ся
різьбярськôв робôтôв. У 1981 рôці при священикови
Геогрію Романови, художник из Приборжавського
Иван Андрішко почав розмальововати стіны храму.
Тоды, проти отця Геогрія быв выступив дипутататеїст, айбо наша чилядь, так ги усе застала за
Свято-Вознесеньку цирькôв и нашого священика.
Отиць Геогрій служит и до ныні. На його службу и
припадат рôзцвіт нашого храма. При ньому цирькôв
заново помастили, зробили ся дрўбні добудовы и
постоянно роблят ся нôві римонты. Нидавно была
вымурована дзвўнниця и нова городина. (при
написанні сього історичного очерка я спирав ся на
архўвні документы и на розказы березницької старої
чиляде, яка затямила уті часы. Хôчу подяковати
усім тко, выділив час, убы міні щôсь розказати.
Окремо дякуву честованôму Олександру
Дудинськôму, котрый міні загнав ôсновнў часть
матиріалўв и Сергію Роману!)

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ОБЩИНА БЕРЕЗНИКЎВ
_______________ПЎСЛЯ 1924 РÔКУ___________________
У сьôму очерку я напишу про стан грекокатолицькôї общины пўсля масового перехода
беризнян у православя у 1924 рôці, пўсля смерти
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Кирила Ракôвського. Про ото, тко вів службу у
греко-католицькўй церкви пўсля нього и про
пўсліднього уніятського священика у Березниках
Віктора Дôвгана. Из приєднанням нашого краю до
Чехословакії у Березниках рушило ся движенія за
переход у православя. Главными кураторами на тот
час были Иван Варґа, Иван Куліш, Федор Куруц,
Михайло Моцик тай другі. А май двіженія загуріло
ся из приходом у село православного священика
Грегорія Русинка.
У останні дны жизни Кирила Ракôвського и пўсля
його смерти выдбыв ся масовый переход населення
у православя. Такого перехôду мало де мош было
наблюдати у другых населенных пунктах
Подкарпатя.
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Наведу приклад из мадярського архіва, убы зробити
пôрівняння. Станом на 1910 рўк греко-католицька
община складала 95,23 % выд усього населення
Березникўв, ото было 1729 чулувік. Православных
на тот час ни было. А уже из 1921 рôку при ростови
движенія у селі за пириход у православя, грекокатолицька община складала уже 66,88%,( 1159
чулувік ) а православна выросла до 27,93% (484
чулувік). Я так думаву, що смирть Кирила и стала
причинôв занепаду греко-католицькôї общины у
Березниках. Хôть пўсля нього и служив його сын
Нестор Ракôвськый, айбо вўн ни мўг здержати
населеня. Вўн ни быв такым лідером, ги Кирил,
кôтрый ищи быв у селі общественный діятиль, бо
Кирил первый тко почав учити діти, учинивши из
єднôї комнаты на фарі для них клас. Тôму станом
на 1930 рўк у селі было лише 33 греко-католикы
(1,54% выд усього населеня). Тко хôтів пирийти у
православя мав писати заяву. Заяву писав ґазда
родины, а на тўй заяві мали пўдписати ся чулувік
тай жона, а кить уни ни грамôтні та мали зробити
отпичаток перста. Айбо кить ся робив отпичаток
перста на заяві, та треба было пўдписы двох
свідитилів. У заяві записовали ся и усі діти родины.
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Наведу текст тôї заявы:
Заявленіе
о выступленіи изъ греко-католической церкви.
На основаніи § 6. Зак. Отъ дня 23\IV № 96 сб. з. и р.
заявляю отъ своего имени и отъ своихъ
малолѣныхъ дѣтей ниже означенныхъ, что
выступаю изъ церкви греко-католической и
одновременно вступаю въ церков православную.
Прошу принять къ свѣдѣнію сіе мое заявленіе и
выдать мнѣ о семъ соотвѣтсвующее подтвержденіе.
Но айбо пўсля сього община продôвжила своє житя.
Дальше, пусля Нестора Ракôвського до 1943-го
рока, священиками-адміністраторами были
поочерьодно парох из Кирицьок і священикы из
ôкруга. Пусліднім священиком из 1943 до 1945 рôку
быв Вітор Дôвган. У матрику «Крещеных и
новонародженых» є усі священикы кутрі вели свôю
службу пўсля Кирила и записані усі діти, котрых
уни похристили. За исе напишу вшитко, що лиш є,
убы мати чим бўльше историчнôї информації.
Пўсля Нестора у храм ишли служити Егрешші
Емелян, Скіба Іоан, Бобалик Павло, а у 1943 рôці
єписком выладив на службу у Березникы Віктора
Дôвгана. Так за сякый великый час у березницькôй
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греко-католицькôї общины зась появив ся свўй
священник, хôть ни надовго…
А из церкы хôть и забрали дзвўн, книгы и часть
иконостасу, айбо служба у ній ся проводила аш до
1945 рôку. Нестор Ракôвськый служив у Березниках
мало лише у апрелю 1923 рôку. За тот час похрестив
діти: Анну (Бечмея Штефана и Куруц Марії), Мигаля
(Бабинця Ивана и Куртиниць Марії), Анну (Дукая
Ивана и Шовшкы Анны). Из 20 апреля 1923 рôку у
село ишôв служити священник Егрешші Емелян,
котрый у 1901-1921 вів службу Приборжавськôму, а
из 1921 рôку до 1934 у Керецьках. 1923 рôку вўн
похрестив: Мигаля (Чикивді Мигаля и Куруц Марії),
Юру (Кôвбня Ивана и Приймы Анны) Мелану
(Куруц Федора и Баран Анны), Юру (Дукая Штефана
и Легеты Марії) и ищи 7 греко-католицькых дітий.
За 1924, 1925, 1926 рўк ниє данных. 12 новембра
1927рôку похрестив Ізабеллу (Марію) (Тибирія
Дудинського и Маргареты Сидор). У 1928 рôці –
никого. 23 юнія 1929 рôку похрестив Марію, сімя
якôї была мадярська римокатолицька. 26 октôвбра
1930 рôку похрестив Марію (Варуаблюва Василя и
Магы Марії). За 1931 рўк – никого. 21 фебруара 1932
рôку похрестив Анну( также Варуаблюва Василя и
Магы Марії). За 1933 рўк ниє никого записаного, а у
1934 рôці його служба у Керецьках кўнчила ся, туму
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у Березникы вўн уже ни ходив.
Дальше из 1934 рôку у Березникы почав ходити
керечанськый священик Іоан Скіба. У 1934 рôці вўн
похрестив 28 апреля Марію (Людвика
Гладика(римокатолик) и Марії Кôвбинь (грекокатоличка), 13 мая - Петру (Тôния Куліша и
Анастасії Баркуш). У 1935-му 10 новембра Ярослава (Людвіка Гладіка (римокатолик) и Куруц
Марії) и того ж дне Митра (Продана Йосифа и Магы
Меланы). Из 1936 рôку у село приходив Павло
Бобалик. Того рôку 16 октовбра похрестив Георгія
(Емануеля Шереды (римокатолик)) . У 1937 рôці 14
марта похрестив Ивана (Меланы Грабарь), 23
августа – Федора (Бобаля Федора и Куліш Меланы).
У 1938 рôці 12 апреля – Анну ( Куліша Тôния и
Приймы Сôфії) 7 августа – Димитрія (Тôния куліша
и Анастасії Дуркош) 11 декабря – Николая (Юры
Ньорбы и Марії Крьокы). У 1939 рôці 7 февраля –
Ивана (Андрія Голованича и Меланы Гудак), 15
марта – Георгія ( Андрелы Ивана и Куртиниць
Марії), 28 апреля тоже Георгія (Ивана Андрелы и
Олены Андрелы) .Из 1940-го до 1943 рôку
похрестив ищи 14 діти,а у 1943 рôці уже ни ходив у
Березникы, бо єпархія направила служити у
Березникы Віктора Дôгана.
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Так спустя 20 рôків у греко-католицькôї общины
зась ся появив священик. Ото ош из Керецьок
выдправляли на службу у Березникы священикўв
для общины была велика серенча. Бо число грекокатоликўв увиличило ся и єпархія вырішила
выдправити у село священика, котрый бы вів
службу. У селі станом на 1941 рўк было 124 чулувік
сиї общины, а у 1930 было лише 33. Пусліднім
священиком став Віктор Дôвган.Извесно ош 19211922 роках вўн служив у Імстичиві, 1922-1925 Новоселици, 1925-1935 - Краснўй , 1935-1941 –
Мідяници, 1941-1943 – неизвеcно, а 1943-1945 у
Березниках. За свôю службу вўн похристив у храмі
7-ро дітий. Дальше из приходом советськôї власти,
низнати де вўн пропав, а греко-католицизм у
Березниках, як и у сьôму Подкарпатю, на жаль, быв
ліклідованый.

___________ЦЕРКÔВНОЄ ЄВАНГЕЛІЄ_______________
Церкôвноє Євангеліє єдна из май великый
ціннôстий Свято-Вознесенського Храма у селі
Березникы. Было издано у Львові. Уно у нашўй
церкви выд 1930 рôку. Євангеліє того рôку было
куплено нашыми людьми, кутрі были на зароботках
у Бельґії. Каждый из них дав 100 кôрун. А у тот час
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исе была дуже велика сума. Їхні імена и фамілії
записані у Євангелії. Наведу пôвный список:

Куліш Михаіл Гриців
Кривка Иван Варганин
Коваль Митер
Варга Иван Катунўв
Варга Иван Микита
Метиньканич Иван Луканин
Кукало Василь Куцўв
Бучмей Стефан
Варга Федор Микитўв
Чикивдя Гриць
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Кікало Симко Андріїв
Метиньканич Федор Куліщин
Цупанич Михаіл Федôрўв
Куліш Тôній Ряскўв
Куруц Феодор Михайлўв
Цупанич Иван Оленин
Федикович Иван Филерўв
Моца Тôни Заріцькый
Андрела Феодор Варганин
Федикович Петро Филерўв
Варга Юра Микита
Прôць Иван Перик
Дукай Тôний Бубника
Куруц Михаіл Пела
Куруц Иван Кошелянин
Иляшевич Феодор Паланчен
Федикович Михаіл Рущак
Куруц Иван Дюрканин
Мага Иван Иванўв
Моца Василь Иванўв
Куліш Феодор Василўв
ГудакФеодор Петрўв
Слепко Андрій
Андрела Димитрій Иванўв
ДА ВОЗНАГРАДИТ ИХ БОГ ЗА ТРУДЫ И ЖЕРТВУ –
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пише у Євангелії. Исе Євангеліє на богослужінні
священик испôльзує лише на великі сята як
Рождество Христове, Великдинь и Трôйцю. У наш
час його дуже красно убновив и убробив
типирійшній священик отець Георгій.
_____ЦЕРКÔВНІ ДЗВОНЫ БЕРЕЗНИЦЬКОГО СВЯТО_______________ВОЗНЕСЕНЬКОГО ХРАМУ__________________
На службу Бôжу, до церкви, кличе нас милодійный
дзвўн березницькôї церквы. Дзвоны у церкви єдні
из май великых и старых цінностий. На данный
момент у дзвўнници нахôдят ся два давні дзвоны,
до котрых мош пўти на ґарадичах. У ній є єдна
велика комната, де палят свічкы. Дзвунниця была
построєна нидавно, у час службы типирішнього
священика отця Геогрія. Доты дзвоны были на
вирхньому пôвирсі церквы. Єден дзвўн быв
перенесенный из греко-католицькôї березницькôй
церквы. Вўн и є майдавный, вылитый у 1906 рôці, у
Будапишті. На ньому выкарбованый текст :
«В часі святєйшого архієрея Пія Х Папы Римського
Франца Йосифа І Цар Юлія Фірцака Єпископа
Андрія Демяновича Каноніка и ôкружного
намісника Ладислава; ôкружного журата Кирила А.
Ракôвського. Месного пароха Еміла Станканиниць
пўвцевчителя Михаіла Куруц (Рубийчук). Бирова
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Митра Прийма, куратора и старосты Михаіла
Гаджега церкôвника.
МИХАИЛ (имня дзвона)
Сись дзвўн купили вірникы Березників 1906 году
октября 23. На Божію славу і на памнять
перенесеніє мощей Раковцій рр из Родоштова до
Кôшиці. ONTOTTE 1907IK EVBEN WALSER FERENCZ
BUDAPEST». Малый дзвўн называт ся
«ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЗВОН». На ньому
выкарбованый текст: « Сись дзвўн купленный у
1925 рôці православным обществом села
Березникы».

Тямім исторію… Фурт кôй будеме чути милôдію
дзвона та тямім, ош чуєме ї благодаря нашым
предкам, кутрі всіма силами старали ся зробити що
88

лиш могли во славу нашої християнської віры. Кôй
чуєме го, прийдім у церкву и пôклонім ся Христу
нашôму Богу. Благодарім його за усьо!

_________ДЗВОНЫ ЙОСИФА СОТАКА______________
Йосиф Сотак (1826-1907) греко-католицькый
священик, котрый служив у селі Березникы у СвятоВознесенськўй (уніатськўй) церкви, котра ни
сохранила ся до нашых днўв. Мало за нього напишу
інформації. У Березникы священик быв
переведеный из села Лемкўвці, де служив 18711873 рокы, а перед тым быв парохом села Стройноє
(1854-1871). Отиць Йосиф перед тым, як го
высвятили у священикы женився на дôчці
священика Меланії Легеза (1836-1881). У родині
Сотак уродило ся пятеро дітий: Емілія, Марія, Ілона,
Йосиф та Меланія. Усі уни жили у Березниках на
фарі (хыжа священика коло церкви). У 45 рўчнôму
віці мати дітий умерла, похоронили ї 18 юнія 1881
рôку у Березниках. Старша дочка Емілія (1856
р.рож.) выйшла замуж за Русина (знаєме лиш
фамілію). Друга дочка Марія (1858-1922) у 1877
рôку была пôвінчана у сьому селі из будущим
священиком Корнелійом Саксуном. Тритя дочка у
родині - Ілона (1860 р. рож.), чôлôвік Ілоны - Мигаль
Мейгеш, у них вінчання тоже выдбывало ся у
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Березниках (1882 р.). Єдинственный сын у родині
Йосиф став священиком, у будущôму парох села
Лашкôвце (жона Ольга Сабов). Пята дітина у родині
- Меланія (1864-1903), чулувік Меланії - о. Кирило
Раковський (1860-1923), вўн у 1886 р. єпископом
Іоанном Пастелійом быв назначеный помочным
священиком до о. Йосифа у Березникы. У 1899 р. о.
Йосиф быв переведеный на служіння у село
Чинадійово, а о. Кирило стає замість нього парохом
березницького прихода. Я натрапив на дуже
интересну інформацію. Оказує ся, ош священик
купив два дзвоны на греко-католицьку церкву.
Купив у звоноливаря из Малых Геєвців Ференца
Еґрі. Про исе пише у мадярськўй книжці
«Evangélikus Egyház és Iskola» за 1904 рўк. Наведу
повный текст.
Ференц Еґрі де Баткай.
ЗВОНОЛИВАРЬ
Кіш Геєвц, Унґський комітат.
Придлагаву звоноливарну майстерню, котра
майдавня и майизвесна у гôсударстві.
Доставка звôнўв из пôвнов ґарантійов. Любый вес.
Кить ни полюбить ся, прийму назад и верну
расходы (грôші).
Прôшу звідати ся за ціну.
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Вытяг из записўв:
ЗАСВІДЧЕННЯ
Ниже подписуву ся и признаву, достовірно
подтверджаву то, што од пана Ференца Еґрі,
звоноливаря із Кіш Геєвц (Малых Геєвців), у 1882му рôці для нашої церквы купив им єден великый и
єден малый дзвўн. Из внєшным видом и
звучанньом пôвностю задоволеный. Березникы
(Марамарош). 21 мая, 1893 рока. Священик-декан
Йосиф Сотак. Но де уті дзвоны типирь неизвесно.
Мош лиш придположити, ош уни были перевезині у
якусь другу цирькôв, авать, скорше усього, у рôкы
Первôї мировôй войны из дзвôнўв вылили ôружиє.
Лиш єден дзвўн быв перенесенный из грекокатолицькôх церквы у православну. Назва дзвôну
Михаил. Купленый березницькыми вірникаки 23
октовбра 1906 рôку.
Красно дякуву за перевод мадярського тексу
честованôму Олександру Дудинськôму.
_____ ТЫНЫ (ТИМИТОВЫ) БЕРЕЗНИКЎВ______
На даный час у Березниках нахôдят ся 2 тыны
(тимитôвы). Єден старый называют вышный, а
другый, що находит ся посеред пôля называют
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нижным. Пôвної, глобальнôї исторії за них написати
ни удасть ся, бо, кить чесно, и ниє много информації
и мало тко ними ся интересує, айбо доста бы было
интересно знати и сяку истôрію. Первый и май
старый тын є тын вышный. Вўн є и на давных
картах, а записанный як греко-католицькый
тимитўв. Чôму греко-католицькый стає нарас
понятно, бо Березникы перейшли у православя аш у
1924 рôці, а доты усі березницькі русины были
уніятами. Сись тын нагадує сад. Там много яблунь,
груш, уріхўв и другых дерев. Айбо їх ни садили
спеціально. Діло у тôму, ош ни каждôму ся
пôлучало встановити хрест. Бо на тот час хресты
были дуже дôрôгі. Їх робили из камене, на каміню
высікали имня фамілію и рôкы житя чулувіка. А
зарôбôту треба было много гроши. Тôму, простый
селянин на мôгылі садив любоє дерево, и уно
заміняло хрест. Могла уто быти яблуня, слива,
дичка, а мўг ищи быти и дуб, уріх, явўр, клен и так
дальше. Тôму ныні маєме такый сад. Датко каже, ош
первым тыном мўг быти и нижный, бо там при
вхôді сут решкы авать цілі камяні хресты. Но айбо
первым быв всьотакы вышный. Вышный и ни
такый дуже великый за плôщôв тôму, коли уже ни
было міста, то хоронили людий у нижнôму, айбо
при прихôді руськых тын ни розширяв ся, бо ни
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давав колгосп, котрый забрав пак быв выд чиляди
усі зимлі. Туму люди почали хоронити у старôму
тынови по другôму кругови. Треба было, бо уто лиш
ся видит, ош тоды ни было много населення та пару
чулувік похôрôнят и усьо Тоды царствали усякі
епідимії, уровинь жизни быв низкый, высока
смертность серед дітий, тôму на рўк умирало пару
дисяткўв людий. Например, у 1896 рôці у
Березниках умерло 47 людий (записано у
березницькôму греко-католицькôму метрику).
При Советах, заприщали класти хресты, а замість
нього на могылі заставляли людий класти
пятиконечку дзвізду. Хôть ї и клали, но ото лише
спиршу, дальше через якый сь час ишли у тын и, ни
позиравучи на запрет, заміньовали дзвізду на хрест.
Чилядь иде поминати родичўв два рас на рўк.
Первôї неділі після Великодня и 1 и останньої неділі
октôвбра. Ни треба забыти пувісти, ош у вышнôму
тынови похороненный схиархимандрит Исаакій
(Мотыль). За нього и другых монахўв напишу у
другôму очерку…

_МОНАХЫ И СВЯЩЕНИКЫ ИЗ БЕРЕЗНИКЎВ__
В селі Березникы уродило ся много священикўв
имонахўв. У вышнôму тынови села похороненный
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схиархимандрит Исаакій (Мотыль). У 17 рôкўв вўн
став пôслушником Святотроіцького монастыря села
Городилово (Хуст). Пўсля закрыття монастыря у
1956 рôці кўнчив москôвську семінарію и дôвгі
рокы служив у Тульськўй Єпархії. В 1979 рôці
священный Синод Руськôї Православнôї Церквы
назначеный начальником Духôвної місії у Празі
Чехословацькôї Православнôї Церквы, де
прôслужив в сані архімандрита два рокы. Пўсля
тяжкôї хворобы вернув ся у Мукачівськый
монастыр, де перед смиртю приняв схиму. Умер 5
фебруара 1981 рôку и по передсмиртнôму запôвіту
похороненный у рўдному селі Березникы.
В сьôму ж Мукачівськôму монастырю нисла
монашиськый подвиг и його рўдна сестра
монахыня Матрона (Мотыль), котра умерла у 2001
рôці. Перед смюртю была пострижена у схиму и
взяла імня схимонахыня Стефанида. Похоронена у
тынови Мукачівського монастыря. В у сьôму самôму
монастырі до типирь несе свўй монашиськўй
пôслуг схимонахыня Меланія (Куруц). 32 рокы она
была у Єрусалимі у Горнўй жіночўй ôбитилі (Місія
Руськôї Православнôї Церквы) Выдты вернула ся у
Мукачівськый монастыр у 1988 рôці. Урожениць
села Березникы и покойный о. Димитрій (Батрын),
котрый 30 рôкўв прôслужив у Вологодськюўй
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Єпархії, де и умер у 1998 рôці. В даный час в
Тульськўй Єпархії близько 30 рокўв служив сын
псаломщика села Березникы протоієрей о. Василій
(Гаджега). В Кіровоградськўй Єпархії служит
уроджениць села Березникы священик Анатôлій
(Сарай).

_______________ОТИЦЬ ГЕОРГІЙ___________________
Отиць Георгій - священик березницького СвятоВознесенського православного храму, котрый у
нашôму селі веде службу уже 37 рôкўв! Його голос
знакомый, вшидкым прихожанам нашого храму, у
якôму вўн из великым трудом прôслужив и буде
служити докы буде годен. Чôму из великым трудом,
думаву, ош поясньовати никôму не треба, бо вшидкі
знаєме, якôє уто житя священника. Георгій Роман
уродив ся у невеликôму селі Рокосово-Вертеп
(Хустщина). У 1974 рôці вўн кўнчив учôбу у
Одеськўй Дўхôвнўй Семінарії и первым його
приходом по благословенію.
Высокопреосвяшенного Архієпископа Григорія
Мукачево-Ужгородського быв направленный у село
Зарічя (Іршавщина), де прôслужив рўк. Из 1975
рôку до 1981-го служив у селі Нижні-Ремета
(Берегўвщина)
У маю 1981 рôку по благословенію
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Высокопреосвященного Архієпископа Савы
(Бабиниць) протоієрей Георгій Роман быв
назначенный на службу у Березникы, де служит и
до типирішнього дне. На його службу и припадат
розцвіт нашôї Свято-Вознесенськôї церквы. При
ньôму:
 у 1981 рôці церква была розписана
художником Иваном Андрішком из
Приборжавського;
 у 1988 рôці до церкви быв проведенный газ;
 у 2001 рôці начав ся капітальный римонт
(капітальный римонт изроблено сільськыми
майстрами. Найбўльше потрудили ся прораб
Бута Михаіл Маркович, Гаджега Василь
Васильович, Бута Василь Иванович, Дукай
Михаіл Иванович и другі. Перекрыто храм
бляхôв, сільськым майстром Магом Иваном
Федоровичом и його сынами Віктором и
Иваном);
 У 2005 рôці старі возоры замінили на нôві.
Того самого рôку начала ся розпись церкви (
Розпись ся робила пўд керівництвом Якубця
Василя); Ни перестала кыпіти робота и
типирь нидавно была домурована у файно
уброблена дзвўнниця, де є и нивелика
комната, де вірникы идуп палити свічкы.
Зроблена нова городина и коло церкви
прокладено усьо брукўвкôв. Май дрўбні
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роботы даже ни буду раховати сюды, бо їх
изроблено дуже, дуже много. У свободный час
отиць Георгій любит украшати хресты,
иконы и книгы у церкви. Євангеліє тоже
онôвлено священником. Ни знав як типирь,
айбо давно, колим быв малый, я фурт ходив у
ниділю на 2 годины до церкви, де священик
учив нас, малых діти, молити ся, закôну
Божого, учив церкôвні колядкы и розказовав
нам усякі притчі тай про вшиткых сятых.
Отиць Георгій дуже радосно согласив ся ми
помогти у рôбôті над книжков про
Березникы. Вўн дав міні матеріалу тўлько, що
дякуючи йôму, я написав цілый рôзділ
«реліґіозноє житя» у книжці « Березникы у
давнину». Так при активнўй помощи лише
двох люди: Отця Георгія и Олександра
Дудинського, я написав истôрію нашого
храму, а также греко-католицього, котрого,
на жаль, уже ниє. Мы из священиком
убговорили усі темы, що звязані из
релиґіозным життьом села Березникы. Вўн
розказав ми много чого интересного за
цирькôв, указав Євангелія, купленоє
беризнянами, що робили у Бельґії,
старовинні іконы и так дальше. Велика была
бисіда за майстрўв, що робили над церквôв,
исе свого рода тоже истôрія, а также пувів ня
у дзвўнницю, де розказав много интересного
за дзвоны.
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У будущôму из пôмўчôв отця Георгія выдам
нивеличку книжичку, де глобально напишу истôрію
нашого храму. Я ищи рас му красно дякув! Кить бы
бўльше было сякых люди, та давно бы уже у нас
быв хосен.

ЖИТЯ И ПÔБУТ
______РУСИНСЬКА ХЫЖА У БЕРЕЗНИКАХ_______
Хыжкы было єннопôверхôві из соломянôв крышôв
и білыми стінами. Стіны хыжі мастили глинôв и
білили. Кругом быв сад и город. Ґаздўвськоє
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опшаря было убгорожено.
Заходилося зôдвôру у сіны, де из єнного бôку была
єнна велика комната, а з другого кліть. У кліти
стояли ґелеткы из сыром и молоком, а солонина
вісіла на бантах. Коли у хыжи клали огинь дым
ишов идгорі и будив солонину.Дале ї на літо
искладовали у бочкы.

Тоды у хыжи быв подôшôв. У углови стояла велика
піч на у якўй ґаздыні пекли хліб, а на шпорі варили
істи. Звирьхы на кутови (печи) спали люде. Под
вызором стояла велика лада. На ній были дві
покрышкы и там ся хранило цуря, а звирьхы на ладі
сиділи. Из другого боку, коло вызора стояла широка
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лавиця. Коло лавиці и коло лады стояв великый
стўл из великôв тяжкôв крышкôв. Крышка
выдкрывалася, а там клали хліб, молоко, роплянку,
блюдята и диривляні ложкы. Под стінôв стояла
пôстіль. У постели не было матрацўв, замість них
было сіно. Вер сіна стилив ся вôвняный покрôвиць,
а звирьхы біла ткана верета. Пôстіль была высока и
под нив были ягнята. Кôй покôтятся ягнята и были
морозы ґазды фурт несли їх до хыжі. На стінах были
Божі образы и глиняні тарілкы. Ищи были спіцяльні
вырізы из дерева, де вішали ложкы. Коло двери, у
закуті стôяла лавичка. На ній стôяли відра з водôв и
бляшка. Под нив были банякы. Серед хыжі, на
ґеренді, вісіла лампа. Коли жона хôтіла харити у
хыжи та заміталаберезовым віником, а рас у два
тыжні каяла подошôв. Люди у зимі кувпотили
худобу и у ручну пілôв різали дрыва. Жоны ткали
полотно и шили сорочкы и другоє цуря.

______ЯРЬОВАНЯ И БРАНЯ У БЕРЕЗНИКАХ______
У Березниках много пôля и уно усьо убрабляло ся в
ручну. Начинали орати на початку мая и на Юря.
Орали волами, через якыйсь час и кўньми.Уперед
оралося на булі. Як изорали тоды волочили зимлю.
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Пўсля сього ґаздыня брала мотыку и робила
першый шорик ямок, дале ямчила. Ткôсь другый из
сімї брав відро из гнôйом и митав у кажду ямку, бо
на тот час удобрив не было. Другі брали мотыкы и
загрібали, чинили шорикы. Выд Юря начинали
орати на кіндирицю. Кôй волы изорют ниву, ґазда
бере субі у тайстрину кіндириці и сіє по вшидкўй
ниві. А дале плуг выдкапчувт та капчавт бôрону и
волочат зимлю. Пўсля сього люди ищи садили булі
у хащи. Де палили драча, прямнича, де чинили
кўсниці, там чулувік прикôповав чиртôвкôв, а жона
чинила шорикы дулў берегом, убы вода не змыла.
Спіцяльно несли из домўв пôпіл, якым сіяли ямкы.
Начинали перед Покровўв ламати струча и плили
го у вінкы, а піря язали у пучкы, убы было стелити
на лопату пўд хліб, що пекли у печи. Струча кить
было посыроє, та сушили на печи и на кôшови.
Сушену нôву кіндирицю мололи на муку.
Булі выбирали пўсля того як выламали, бо їх было
менше. Сыпали у хыжи у єнного закута, убы было
їсти, а останок сыпали у рупу тай загрібали пўд
копицю.

101

___________СІНОКОСЫ У БЕРЕЗНИКАХ___________
Ґаздови треба было мати много земли и худобы.
Давно казали: «Уто пустый чулувік, що ниє у нього
маржины. Но уту зимлю мав ділити межи своими
дітьми. Можу навести приклад на мôюму прадідови
Петрови, котрый мав семеро діти и усю зимлю
ділив межи ними. Мôя прабаба мала приділ у
Рôсўшному, Погари, Лыси и у Чиртижі.
Начинали косити не ранше Иля. Першого дне ґазда
ишôв прокôшовати. Прокôшовав там, де мала быти
колиба тай ид кырници. Дале ишла робота. Чулувік
вів из собôв худôбу и робив колибу из сіна авать
валўв. Снаряддьом были: косы, граблі вилкы, нôші,
які рубали из ліщанкы, великі вилы. Жона каждого
дне ходила домўв, бо треба было зварити їсти,
спечи хліба и на рано вынести їсти. Кить была мала
дітина та носила ї из собов. Май часто выносила
молоко, сыр, булі. Ґазда ни рідко варив на кôцці чир.
Жона из домўв ищи приносила левиш у кандирьови
и лажок из молоком.
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Ґаздови треба было покосити, а жоні пôзрібати,
складати у пласты и сушити. Старші діти помагали
изнôшовати пласты ид недоберкови. Кôй усьо
досушили митали копицю. Дале переходили на
другый участок. Кўнчалося кôшіня на першу Матку.
Но часто косили и по Покровах, особенно утў, тко
вернув ся из полонины. Сіна треба было много.
Єднўй козі и вўци на зиму треба было вўз сіна, а у
каждого было дись по двадцять овиць и кўз
ниговорячи уже за корўв и волўв. Но яка была
велика пôльза из худобы! Наприклад, за двадцять
овиць, якых давали на полонину, пôлучали
пятнадціть будинкўв сыра. Ягнячу кішку надівали
на ребуны; из вôвны чинили ховпакы, хôлôшні,
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гойоші, петек, гуні. Исе усьо мали подготовити до
осени. Кôням даже приходило бегево у катуны.
Казала чилядь: « Узяли коня, та служит так, ги
чилядник…».Пўсля сінокосўв діти язали дома
худôбу и ишли пўдчищати. Люди у хамниках
рубали дерева и пущали їх на спіціальні валовы,
якыми спущали дерево удолину. Из рунины волы
тягнули домўв. Ни мош забывати, що у яри садили
по коцках вўльхы, пўд якыми май хотіла рости
трава. Туму дрыва мош было наготовити и на своих
приділах. У зимі на возах возили сіно. И у исю пôру
гнали худôбу у хащу. Гнали у зворины, бо там была
ожина,яку уббивали выд снігу, убы маржина могла ї
їсти.

__________ҐАЗДЎВСТВО НА ПОЛОНИНІ__________
(памяти прадіду Метиньканичу Ивану)
Подкарпатські полонины были дуже важні для
ведення ґаздўвства ни лише беризнян, а и вшидкых
русинўв гірськых регіонўв. Спираючися на
документы Унгварської (Ужгородської) лісової
дерекції, люди вели роботы на полонині Руна на
2.293 к. г. території и на Боржавськўй полонині
приблизно 5.793 к. г. території. За данными архіву
на вшидкых полонинах Подкарпатя в 1938 рôці
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паслося 77 968 разных домашных скотин, межи
ними 2500 кони и 51 000 овиць. На великўй
пересіности на єдну дорослу худобу припадало 2.0
к.г. полонинського пасовиська. Пошти половина
худобы села Березникы каждого рôку перебывала
на полонині. Вели худобу у яри, а вертали ся
пўзньов осіньов. Умовы для ґаздованя были
спицифічні - сувора погода, дикі звірі, хворобы, що
робило житя вўчарів тяжкым. Туму уни мали быти
сильні й здôрôві люди, жити межи собôв у злагоді,
убы осилити роботу у тяжкых умовах. У каждого
была свôя робота. Из вўцями нарабляв вўвчар ,
якый наймав ся на сто дўйных овиць. Ягнят
выпасав єгнечник, баранўв – єлочер. Из козами
нарабляв – козяр. Были там ищи много помочникўв,
які носили воду, рубали дрыва, пўддержовали ватру
и робили другу рôбôту. При вўчарях, як правило,
быв малый хлопчик, що пўдганяв худôбу на час
доєння. У великых стадах быв нўчный вўчар, якый
цілу нўч сокотив маржину и палив полонинськый
огинь. А май высока посада была у ватага, якый
управляв рôбôтôв, отвічав за выпас, за люди и
отару. Пасти овиць помагали людям псы, без якых
ся не мош было убыйти. Уни чули вôвкўв и
пўднимали шум, чим и пужали звірів. Робочый динь
начинав ся у 3-4 годины. Єден вўчар зганяв овиць,
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другый – доив. Доили приблизно єдну – єдну из
половинов годины. Кажда вуця давала 300 – 450
грам молока за єден рас. Доили три рас на динь.
Свіжоє молоко цідили. Из нього пак робили сыр и
урду. Свіжоє молоко лляли у банякы и додавали до
нього кляґ. Кляґ добывав ся из жулудка ягняти,
якоє ищи ни їло траву, а лише материнськоє
молоко. Дале банякы клали на огинь и варили,
мішаучи го спіцяльнôв палицьов. Сыр важив по 1015 кг кажда голôвка. Його пўдвішовали, убы стікав.
Сіроватку, що лишилася лляли у другый баняк и
варили на невеликôму огньови. Так получала ся
урда. Ни мош забывати, що из вôвны чинили
ховпакы, хôлôшні, гойоші, петек, гуні. Вўчарі
получали награду грўшми и прôдуктами.
Наприклад, за двадцять овиць, якых давали на
полонину пôлучали пятнадціть будинкўв сыра.
Свôю худôбу выпасали задирь. Мўй прадід Иван Яно
(Метеньканич) вўчарив ищи и у 2000-х роках, коли
у нашôму селі вўвчарство почало завмирати. Бывім
малый, айбо дуже м файно затямив діда. Вўн быв
єден из пуслідніх у кого тоды были вўці и вўчарив
вўн, аш докы не умер у 2006 рôці.
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______ТРАДИЦІЙНА НОША БЕРЕЗНИКЎВ_______
Наша традиційна ноша – уто є святыня
русинського нарôду, яка тісно повязана из пôбутом
и традиціями. Давно у Березниках, як и в цілôму
Подкарпатю, матеріалом для вбрання служили
кôнопля и овеча вôвна. Нитко и не думав куповати
цуря у городах. Пошти у каждўй хыжи были
инструменты для ниток, вôвны, конопиль. Ги каже
стара чилядь: «Тоды ґаздыня вбирала сімю». Уто
сяк и є, бо усьо вбрання чинило ся жонами дома.
Дуже важными были кôноплі. Їх сіяли и чикали
коли ся пôділят. Восени брали насіння и сушили.
Коли насіння высохне, тоды го убсуковали, дале
пересівали на ситі. Остальноє зерно ґаздыня
прятала, убы было сіяти на другый рўк. Кôноплі
сіяли близько коло воды, ид ним копали кырниці,
убы была влажна зимля. Дале їх вязали у снопикы и
клали у мочило. Ґаздыні позирали, ци пустили
лыко, тоды ишли на ріку и дочисто їх мыли.
Чулувік перед тым як кôноплі высôхнут правив
терлицю, на якўй їх перетирали. Дале брали другу
терлицю и ділили клоча. Тоды брали щіть и на
ньому усьо перечиньовали. Дома пряли усьо
руками. Правили кросна, на якых жоны чинили
полотно.
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Ґаздыня чинило усьо: выд верет до сорочок.
На ниділю жоны вышивали сорочкы, давно за них
казали рукавы, убы было у чôму ити у цирькôв. У
робочый динь надівали віґаны – пôлькы. Люди
надівали бачмаґы и сорочкы. Из вўчôй шерсти
чинили людям надраґы, но спершу правили ступы
на якых чинили ниткы. Сяк и получали ся хôлôшні,
гуні, гуюші и так дале. Убы зробити шапкы різали
ягнят, на рябун надівали кôжу, а коли высохне
рябун вынимали гет, а ширсть ся упставала.
Лишньоє из ниї убтинали и сяк ся пôлучав хôвпак.
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Убы зробити си ôбув різали стару кôзу, кôжу
убсыпали сўльов. Из ниї чинили постолы. Дале у нас
явив ся чулувік ( казали за нього Иванцьо), якый
ходив у Мукачево и Ужгород та закупôвовав и
заказовав ґуму, из якôї шив постолы чиляди.
Наша традиційна ноша має велику истôрію, є
красов и гôрдостьов народа, яку мы маєме
сокотити!

___________ЇДА БЕРИЗНЯН У ДАВНИНУ___________
Русинські стравы – уто частина нашôї культуры,
традицій и обрядўв. Ни мош забывати, що кажда
подкарпатська меншина внесла у русинську кухню
свôю специфіку приготовання страв, туму наші
стравы дуже выдрізнявт ся выд страв другых
народўв. Уто є: боґрач, гуляш, лечо, кнедликы , чир.
Є у нас свôї давні стравы: пўдбивана пасуля,
лопаткы, булі, дзьобачка и так дальше.
У Березниках люди жили скромно. Достатку ни
было, и нитко ни добагав си ид їдіню. Треба было
много робити, убы прокормити свôю родину.
Найважным на стôлі быв хліб. Пекли го из
кіндиричанôй мукы. Спиршу робили причину.
Брали муку, добавляли теплôї воды, а дале чикали,
убы накысло. Из хліба лишали квас, убы было з чого
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печи у другый рас. Пўсля сього на лопаті клали го у
піч. Через якыйсь час грань выгрібали набўк,
позирали ци загнітив ся. Из білôї мукы хліб пекли
хыба на великі празникы. Куповали ї май часто у
Мукачеві. Пекли іщи фанкы и закручованці. А тко
жив дуже бідно, тот давив булі, сыпав мало
кіндиричанôй мукы, добавляв теплої воды и пік
сякый хліб. Єднôв из любимых страв беризнян быв
токан. Воду налилали у баняк, клали на шпор, на
карікы, убы скыпіло. Сыпали кіндиричанôй мукы
мішали и чикали коли ся зварит. У кого дома быв
сыр тот го си митав у блюдо ид чирови. Датко лляв
смитаны. Булі были другым хліб для чиляди. Май
часто їх варили. Датко їх лупив, датко їв и в лупині.
Много страв мош из них приготовити, туму и
готовили коли яку. Ид булям так, ги ид токанови,
митали сыра авать лляли смитаны. Ни мош ни
спомнити печену на шпôрі, авать на грани ріпу, яка
была и буде для русина майсмачнôв їдôв.
Пасулю замочовали увичирі, выд сього пасулины
помякли, и май скоро ся варили. Кажда ґаздыня
готовили за своим рецептом, туму у каждôї ися
страва была по-свôєму унікальна. Ни могло ся нич
убыйти и без квашеной капусты, яка была у каждўй
хыжи. Мнясо для березницькых русинўв было май
бўльш делікатесом. Його ни їли каждый динь, а май
110

часто на празникы. Мнясо солили и вішали на
банты на пўд, де уно ся будило выд дыму. Пікниця
была лише на май великі сята.
Мош ищи дôвго розказовати за нашу кухню, яка
была и буде гôрдôстьов нашого народа, частинôв
культуры и житя будущых пôкôлінь.

_________________СВІЖАНИНА_______________________
Из наближенням зимовых сят вшидка чилядь
гôтує ся до них ищи восени, убы без проблем, без
тяжкого камене на души, выдпразновати
Рождество Христове. Но ися пўдготовка в свôю
ôчирідь стає свого рода праздником. Головнôв
фіґурôв сього сята стає свиня. Хôть и є критика
сього обычая туму, ош вўн є ни гуманным, айбо
чулувік ищи у давні часы приручив исю худôбу субі
на прожиток. И типирь ничим ни мош ї замінити.
Ничим ни мош замінити утў дилікатесы, кутрі
любит каждый руснак. Хôтя поросята ріжут и в літі,
но початком «сезона» щитат ся кониць осени –
початок зимы. Найбўльш честованым гôстьом на
прадзнику є мороз, без якого туй ся ни убыйти.
Ищи ниє чотырьох годин, но усі уже на ногах.
Першым ділом на углі хыжі уключавт електрику, бо
темнося буде ищи до шістьох. Кыплятят вôду, точат
нôжі, парувт лаворы и другый пôсуд.
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На назначенный час люди сходят ся и біля стайни
договорювтся якый буде порядок дій. Выманювт
свиню из кецка, оперативно выводят на двўр,
убалявт и гентеш шікôвно паде на ний з ножом.
Уже на мурі дыхат огньом паляльна лампа. Давно,
на початку ноября, чилядь ишла у хащу нажати
папороти. Усього треба было дві файні, великі
вязанкы. Папорôть найбўльш жали у драчу, бо там
уна ся сохраняла высôкôв и рунôв. Дома ї ищи треба
было помыти и высушити. Лампа намного
полегшила живот простым ґаздам.
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Коли люди почали розбирати свиню, первым ділом
різали мясо из шиї, бо газдыни треба было
паровати фрыштик. Ид мгясови май часто варила
буль, ни рідко чиру. И як усе на стулі была склянка
палинкы, авать графін вина.Солонину носили у
пўвницю, де ї треба было солити. Солонина могла
быти в долôню, у два персты, яка бы ни была, но
уже мош ни журитися завтрашнім дньом. Даже и
для панўв уна найсмачный делікатес. Мнôгі знавут,
ошу них реприкы прôбудут ни більше двох місяців.
Дале їх ріжут, бо треба справляти гостины.
Из двора переносимеся на кухню. Туй ґаздыня
указує свôї кулінарні спосôбнôсті. З-под її рук
выходит смачна пікниця, пікантна гурка,
безподобный грубый шôйт. У баняк цідит пахучу
масть, яка топит ся з солонины. Перемоле и
шкваркы, які мош буде хôть каждый динь
намастити на скыбку. Чикавут свого діла и банкы у
які буде закладовати мясо. Давно усьо было поскрôмнôму. Мнясо різали на малинькі кусочкы и
набивали пікницю. Остальноє на пуді вішали на
банты и дым якый ишôв выд шпора будив го. Кôй
начинав ся Строгый Пост, нитко ни смів взяти уто
мнясо, и уно стôяло там аш до Великодня.
Ни легко выгодовати худобу. Ґазда мусит піти на
113

зароботкы, убы заробити грôші на корм. Но усі
удаткы ôкупили ся. Буде уже з чим сяткы
святковати, буде що покласти на праздничный
стўл.

______ЗАРУБЎТОК БЕРИЗНЯН У ДАВНИНУ______
Давно наша чилядь так, ги и типирь, ни могла
файно заробити дома, туму мусіла ити на рôбôту
далеко выд рўднôї хыжі. Беризняне ходили на
зарубўткы майбўльше у Мадярщину. Гôловнôв
причинôв є уто, що исе было для нашого населення
май легко. У село даже ходили люди панўв, кутрі
огранізôвôвали бригады у Мадярщину. Жоны там
занимали ся убôркôв, продавали продукты на
базарах и так дальше. Люди робили на разных
роботах, айбо май бўльш у хащи. Дале у нас
закріпив ся мадярськых пан Ôдвôрі, кôтрый
куповав хащу, наймав нашых люди на рôбôту. Были
у нього и сыны – Арпі и Ґийза. Люди заготовляли
дерево, робили палачу и спущали го дôлі рікôв пўд
Погарь. Вўдти грузили на машины и визли у
Мадярщину. Куму удавало ся тот ишôв у Америку.
Там робили на разных роботах, май часто у шахтах у
Пансільванії. Ходили ищи и у Бильґію. Робили там
тяжко, айбо получали файні грôші, туму дома
пошти каждый скупововав зимлю, май часто выд
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жидўв. Убновляв хыжі, куповав коцкы и так дальше.
Убы заробити дома чилядь диржала и продавала
худôбу, продукты, вôвну. Вўчарі на житя зарабляли
на полонині. Жоны ходили у малинникы, котрых
было много після валкы хащі. Малины здавали
Мигальови Приймі. Вўн принимав и выдправляв
усьо у Мадярщину. За малины клав дуже низьку
ціну, айбо исе ни мішало робити усе великі очереди.
Кониць прийому кўнчав ся аш упіночи. Каждый
мусів старати ся заробити, убы прогодовати родину
и мати грôші без якых, на привилику біду, ни мош
ся убыйти.

_ ДИКІ ЛІЧНИЧІ РОСТИНЫ ПОДКАРПАТЯ____
У літі наші рўдні горы чарувут нас своив
красотôв. А у хащах пўд ногами нам траплявт ся
усякі дикоростучі лічничі ростины, орґаны, авать
частина оґранўв якых пôльзує ся у мидицині.
Природа дарує їх нам дуже много. Уто є: боровиця,
свербигузка, кульбаба, падиволос, дівина, малины,
липа, першоцвіты, подорожник, пятилистник,
тисячилистни, багульник, горицвіт, жалива и так
дальше. Усі уни є дуже полезными через уто, що у
їхньому складі є цілющі для орґанізму речовины.
Збирати плоды авать насіння мош лише из пиріоду
пôвного достигання.
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Для русинўв исе была ни лише лічнича сировина,
а и спосўб зарубўтка. На них ишли вшидкі тко хôтів
заробити, но май часто: діти, жоны, старші люди.
Сив робôтôв мўг ся занимати хоть-тко, бо ни треба
было приладовати до ниї великого труда. Выд яри
до осени робота давала чиляди нипоганый доход.
Айбо треба было знати, які ростины збирати мош, а
які нєт, ци брати ї цілу, ци кôрінь, листок, цвіт и що
из нив робити дальше. На помўч чиляди власть
издавала брушуркы, у якых ся описовали різні
лічничі травы и правила їхнього збôру. Принимали
лише уті ростины, які вымагав уряд державы. Туму
так ся пôлучало, що збирали лише уті ростины,
кутрі принимали ся. Для себе чилядь збирала дуже
мало. А убы заробити, спиршу треба было ищи ити
наперед дôговорьовати ся за прийом. Найбўльш
збирало ся там, де были близько сушарні и
принимаючі пўдприємства. Кить спирати ся на
архівні дані, то стає ясно, ош уряд розпôдільовав
главні принимальні по вшидкых комітатах. Так
наприклад, у Мараморошськôму кôмітаті
принимальні были у Хусті, Рахові и Буштині. Выдти
усьо везли у Мадярщину.
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__СТУПА, ВАЛИЛО И МЛИНЫ БЕРЕЗНИКЎВ___
У Березниках, як и у другых селах Марамороша,
невыдємнôв частьов села были: млины, валило и
ступа. Село ищи на прикўнци 19 стуліття уже мало
повер тисячі населення, тôму уто вшидко треба
было нашôї чиляди. Тôму нам ни похыбит знати про
ото, як наші прадіды и прабабы пôльзовали ся
валилом и ступôв, де находив ся млин, и як вўн быв
зробленый. Для тых тко цінит и любит свôю
культуру и истôрію, тôму ото интересно. Я хôть
накурто напишу сись очерк, айбо постараву ся
написати усю информацію, що є извесна.
Май давный водяный млин у Березниках находив
ся на тôму місті, де типирь учитильськый дом. Там
была учинена гать, вода была на 2 митры загачена.
Было прокопано зимльов, де и текла вода та
крутила грубезенноє колесо. Сись млин быв
справив Сакаль из Керецьок. У нього была пак и
жона, чилядь казала за ниї Мельничка. И типирь у
селі є Мельникы, ото уже пôлучат ся нащадкы
мельника Сакаля. Сись млин фунговав, дôкы жив
його ґазда,а дальше, пўсля смерти Сакаля, робота к
млину ся кўнчила. А усі инструменты из нього узяв
си Митер Дониниць и пак молôв дома. Млин
розобрали пôвностю 40 рôкўв тôму, тоды кôй
кыпіла робота над новым. Новый вымуровали из
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тиґлы. Його робили майстры из кôмбіната.
Кôмбінат закупив быв ушитко: машинкы для
давління ôлôу, для мелення зерна, кіндириці и так
дале. Мага Степан быв ґаздом сього млина. И пўсля
розпада Советського Сôюза вўн лишив ся за Магом.
Скорше всього быв вкупленый. Треба ни забыти
пувісти, ош сись млин робочый и до типирь.
Ищи єден млин быв у цинтрі села, на тôму місті де
типирь сільсовет. Быв пошти такым ги первый, лиш
вода ид колесови ишла лотоками. Сюды визла
чилядь молоти ни лише из Березникўв а из другых
мараморошськых и свалявськых («лемацькых») сіл.
Ґазда быв Панькович, котрый прийшôв у
Березникы из Дусина. Млин спўткала така судьба,
ги первого. Пўсля смерти Паньковича вўн перестав
фунговати. Вавило было ни далеко коло млина. Тай
каждый мўг прийти та помыти гуню, петек и другоє
цуря, котроє робили на тот час из вўчôї вôвны. Оно
робило так, ош у велику бôчку клали вôвняноє цуря
и оно мыло ся там, бо бôчку из великôв силôв
попадав поток воды, выдведеный спіцяльным
жолобом. Ступа у Березниках была у самôму цинтрі
села, тоже на тій теритôрії де типирь находит ся
сільсовет. Ступа робила так, ош сильный поток
воды убертав колесо, а выдведені у колесо клипачі
были по вôвнянôму сукнови. Исе чимôсь нагадовало
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ôбычну вôдяну кузню. Ґаздым ступы быв
Мага,котрого люди пак называли ступарьом.
На превеликый жаль, ниє и єднôї фотографії де бы
мош увідіти давні млины, ступу и валило…
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