обьєм

Честовані читателі!
Вы держите у руках первый номер журнала «Отцюзнина», на
выпуск якого мы чекали годы. Вÿн напечатаный по-русинськы,
языком, якым до 1945 рока печатали ся новинкы, часописы и книжкы.
На русинському языку днесь бесідувуть люде не лем в Закарпатю, но и
в иншых державах.
Мы свідомі того, што вам буде спершу непривычно читати, а
инколи и порозуміти даякі слова ци йих писаня. Мы ввели у нашу
азбуку буквы ÿ, ô, ы, які май точно передавуть особенности вымовы
русинського языка и якых не є в украйинському алфавіті. Хоснуєме йих
за вто, обы сохранити діалектні черты того ци другого реґіона, де
жиють русины, и обы каждый мÿг читати так, ги бесідувуть у його селі
ци районі.
Наш язык перебыває на стадії завершення кодифікації. Надієме ся, же вам буде интересно читати порусинськы.
У сьых пару шориках я бы мав дяку уповісти, яку задачу ставиме перед собов, выпускаючи сесь журнал.
Мы будеме печатати матеріалы из историї Закарпатя, новины житя и културы, художествені творы русинськых
писателю, знакомити вас из Будителями, выдатными русинамы XIX и зачатка ХХ віка и людьми, котрі в наш
час обогащавуть духовну и матеріалну културу и суть истинными патріотами нашого края.
Туй будеме печатати творы русинськых прозайикӱв и поетӱв, літературну критику, языкові нормы. Будеме
вєдно по-доброму фігльовати, нагадовати бавкы и казкы нашых дідӱв.
Авторськый колектив журнала не буде возвышовати вадь затоптовати нияку націоналность вадь народ. Из
высокôв повагов буде односити ся до вшыткых релігійных віровань. Журнал «Отцюзнина» буде аполітичным.
Култура, история и бесіда русинÿв є націоналным богатством не лем нашого края, Украйины, а й вшыткого
світа.
Русины Закарпатя ‒ порядочні люде, котрі люблять свӱй край и честувуть державу — Украйину.
Юрій Продан, голова обласного научно-културологичного
общества им. Александера Духновича
Иван Бузаш
ОТЦЮЗНИНА

Люблю отцюзнину, як мож ї не любити,
И Усевышньому я буду ся молити,
Вбы серенчливый быв мӱй рӱдный край,
Подай нам, Боже, милости подай.
Земле свята, отцюзнино любима,
И де бы я не быв в далекӱм світі,
У сердцю моюм ты останеш ся єдина,
Як днина Божа в файнӱм теплӱм літі.

А щи пройти ся босым по росі,
Коли туманом стелить білым низько,
Кой сонце заревом изходить у красі,
Понад горами ги бы дуже близько.

Туй люблю всьо: и рікы й хамникы,
Хребты Карпатські, ґруні-полонины,
Ведуть из світа всі сюды стежкы,
Зовуть ня фурт зелені йсі долины.

Люблю отцюзнину, пак як ї не любити!
Не поганьблю ся за русинськый наш народ...
Я вырос туй и, доки буду жити,
Я честовати буду наш прадавньый род.
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Новинкы житя подкарпатськых русинÿв
Олга Прокоп
10 рочкÿв из народнôв співаночкôв
Не так давно наша челядь и
приглашені из вшыткої области честовані
гôсті одпраздновали красну дату ‒ 10 рокÿв
ру с и н с ь ко го ф ол к л о р н о го д і т с ь ко го
вокалного ансамбля «Бабчина співаночка»,
префайної роботы по изглядованю нашых
ст ародавньых русинськых народных
співанок.
За вшыткі сесі рокы у ансамбльови участвовало 62 діточок: хлопчикÿв и дівчаток. Позад 9 класа
діточкы йдуть ся вчити дале, а я набераву новых – маленькых. И так каждый рӱк: ткось заканчує девятый клас, а
поповняти ансамбль треба.
Співать у ансамблі 17-18 діточок.
Часто сама собі задаву вопрос: «Ци легка, ци, може, тяжка моя робота ги руководителя ансамбля?» Та
из котрого бока позерати…Айно, легка, бо я люблю свою роботу…Айбо и тяжка. Бо тяжко найти талантливых
дітий, та ищи такых, абы любили нашу материнську співанку. Ото май тяжко… а ищи май тяжко навчити йих
співати. На урокы співÿв у програмі школы выділять ся мало часу, и тому приходить ся вшытко зачинати из
азӱв. Та и ставленя до урокÿв музикы у нас не дуже файноє. Як у тому анекдоті: «Сын приносить домÿв денник,
а там самі єдиниці, лем дванадцята из співÿв. Няньо утягать ремінь и давай сына спелати: «Та ты ищи и
співаш?». От такых, співавучых, я фурт и глядаву.
А зачинало ся вшытко доста просто…ги вшытко у нашому животови. Коли Украйина стала
независимов, почало ся двиганя по ренесансови нашої културы, материнського языка. Товды и появили ся
перві русинські школы, котрі організовали патріот нашого края Василь Сарканич из Свалявы и заслуженый
вчитель Украйины Михаило Алмашій. Они вчинили великоє діло ‒ по всюй области зафунговали неділні
школы про русинськых діточок. Там преподавали русинськый язык, историю нашого края, географию.
Стала русинськов учительков и моя любима внучка Наталочка, котра учила историю у ЗОШ І-ІІ ст. Я
часто нащивляла йиї русинські урокы и виділа м, што без співа они якісь бідні. И нам прийшла мысль
послухати діточок, як они будуть співати. Из 22 школашÿв выбрали сьме наперед вÿсям дівочок и двох
хлопчикÿв. Май скорі сьме ся навчили обыдва гімны на слова А.Духновича, а далее зачали сьме штудийовати
стародавні русинські співанкы «Дала мені мамка корôву», «Коло млина яворина», «Як я пекла хлібиць», «Тече
вода ледова», «Два медвиді» и др. Дале репертуар рÿс уже не по днях, а по годинах. У ансамблі появили ся фест
талантливі діточкы: Вікторія Когутич, Вікторія Лендєл, Крістіна Лендєл, Маряна Вербяна, Василь и
Александер Перепелиці, Андрій Ілічек.
Кроме ансамбльовых співанок зачали
сьме изучати и сольні. Андрій Ілічек файно
співав колыскову «Гайчі тобі, гайчі», Вася
Перепелиця – «Коли я руковав», брат му
Александер – «Коли тоту комоницю сіяли».
Каждый концерт зачина ли сьме
словами Анастасії Даліды:
Нам діточкам-русиняткам,
Треба ся учити,
Чесно жити, любити край
И Бога хвалити.
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Будьте чисті, як поточкы,
Малинькі діточкы,
Вдівайте ся в постолята
И предкÿв сорочкы…

Ищи у сценариях хоснуєме фест стихÿв нашых русинськых поетӱв: Михаила Чухрана, Михаила Града,
Володимира Танчинця, Ивана Петровція, Ивана Ситаря, Богдана Лакатоша, Євгена Жупана. Из вшыткого
знамого мені май до сердця слова Ивана Туряниці:
Любі мої, милі мої люде Подкарпатя,
Любіте ся, честуйте ся, як роднії братя.
Наші горы й полонины ‒ не є крашчых в світі,
И поточкы, й наші річкы, сонечком зогріті.
Радуву ся, што сьме вєдно, радость нашу чути,
Бо думав им, што ми нигда в трумбету не дути.
Грайте люде, челядь добра! Усіх веселіте!
Памнятайте, мы – русины! Род не загубіте!
Май читавым стимулом до роботы стало вто, што зачали нас кликати из концертами наші русины, котрі
живуть за гатаром. Тяжко и уявити, кулько коштовало ми вчинити про дітий паспорты и візы. Но коли діточкы
увиділи, як честувуть фолклор за границьов, то врозуміли, што се треба бы робити и у нас. Треба честовати
вшытко своє.
Из-за гатара я стараву ся фурт привести штось новоє про репертуар. Так из Словакиї привезли сьме
баладу «Карпаты, Карпаты», котру нам дала жона депутата из Свидника Людмила Шандолова, а музику
написав Йозеф Кісіліца. То лем треба чути, из якым захватом співавуть діточкы сесю тяжку баладу. Мы йиї
фурт держиме у репертуарі. Но мушу похвалити и солістÿв Ніку Гартл, Аліну Пойду – сопрано, Вікторію
Дамкорій, Яну Ганькович – альт.
Діточкам фест помагать и солістка дуета «Червена ружа»
Лілія Немеш. Именно она є на днесь ведучôв нашых програм. Ліля
фурт поражає позерачÿв
свойым префайным русинськым языком, приятным усмішкôв.
Дяковати Богови, што маєме такых людий, котрі сокотять нашоє
русинськоє слово. У многых, коли слухавуть його, то много раз на
очи навертавуть ся слызы. Ото велика сила!
Ци студінь, ци дощ – діточкы прихôдять на репетицію.
Тому порядочным нянькам и мамкам мӱй низькый поклон. Чудуву
ся, яку заботу, материнську любов проявляє до свойих діточок
родина Михаила и Радмілы Василинець. Ансамбль нащивлявуть
вшыткі їх діточкы: двойняшкы Назар и Илья, а старшый брат
Дениско – префайный гуслярь, уже школаш Львовської гімназії им.
Соломії Крушельницької при консерваториї. Айбо на канікулах вÿн продовжать выступати из нами.
Два рокы у ансамбльови акомпановав оркестр: двої гуслі, пищалка, баян и бубен. Руководила сьыма
діточками Тетяна Гецко. Правда, оркестрістÿв скоро выпозерали и забрали учити ся. Як бы нам тяжко не было,
як бы сьме за нима не бановали, айбо и раді сьме серенчи діточок…
Гордять ся свойыма діточками родины Нікы Гартл, Аліны Пойды, Антоніны Гасинець (йиї нянько за
свої гроші пошыв нам русинськый прапор), Каті Кручаниці, Вікториї Коробкової, Михаила Щигола, Яны
Ганькович, Юлиї Софілканич, Тетяны Скрипинець, Роберта Тангела, Валериї и Владислава Алмашіїв. А
батькы Ангеліны Штефко привозять йиї на репетицію аж из Свалявы.
На самому святкованю много файных слôв вчули сьме од знамого маляря Володимира Микиты,
русинського вченого Михаила Алмашія, общественого діятеля Володимира Біланіна, писателя Юрія Чорія,
головы обласного общества им. А.Духновича Юрія Продана, селищного головы Чинадійова Ивана Мошака,
головы Мукачевської РДА Сергія Гайдая, головы Великоберезнянської районої організациї «Русинське
відродження» Ивана Матьовкы.
Почесным гостьом на праздникови быв фолк-колектив «Ластовочка» из Неліпина из Аннов Сокаль.
Сесі діточкы вписали ся у концертну програму чудесныма танцями, а грандіозна композиция «Верховино,
світку ты наш» стала символом нашого праздника.
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Кроме «Ластовочкы», поздравив нас и колектив «Чинадіївкы». Не обôйшло ся и без красного співа
дуета «Червена Ружа».
По одзывах, котрі лишили нам у книзі записÿв (таку ведеме од зачатка ансамбля), видиме, што свято
удало ся.
Дякуєме окремо родині Йосифа Бартоша за надану нам можность провести празник у
Чинадійовському замкови Сент-Міклош.
На послідок мала бы м дяку презентовати стих селищного головы Чинадійова Ивана Мошака, бо
именно такі слова, ги його, кличуть ня до ищи май активної роботы по пропаганді нашої милої народної
русинської співанкы.

И. Мошак
Зойшла ся в свято Миколая
На Чинадійовськÿй земли
Порядна челядь всього края
Из Олгов Прокоп на чолі.
Йиї поздравлять каждый нині:
Великый варош и село,
Од знаменитої княгині
Имня до неї перейшло.
Талант у Олгы разнобокый,
Она, княгиня нашых душ,
Пройшла великый путь сценічный
За йсе оркестр юй грає «Туш».
Звучать мелодиї акорды,
Й вповісти туй не побоюсь:
«Народ русинськый нив гордить ся,
З ним вшытка Подкарпатська Русь!»
Уже три четверти стороча
Співає файні співанкы,
Передає йих щиро дітьом,
За йсе юй наш поклон низькый.
Вас поздравляє рÿдна Крива,
И Чабрик з Тисов шлють привіт.
Най Вы бы были серенчливі
На Многая й Благая Літ!
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ЗАПЕРАЛИ БІЄНАЛЕ У КРЕНИЦІ
ПОДКАРПАТСЬКІ «ФАТЬОВЕ» И МИРОСЛАВА КОПИНЕЦЬ
Василь Голодняк

27-28 мая у варыши Крениця (Польша) одбыв ся 9 Межинародный Бієнале Лемковської/Русинської
културы. Організаторами дійства традиційно были Стоваришеня Лемкӱв Польшы, Світова Рада Русинӱв и
варышськый уряд Креници.
Подкарпатя на сесь раз представляли фолк-рокаш «Фатьове» и Мирослава Копинець.
Зачало ся дійство у пятницю зложеньом косиць пиля гроба, а потому – пиля памнятника Никифору
Дровняку, лемковському маляру-примітивісту, на честь котрого и зачали Бієнале у бывшӱй лемковськӱй
Креници.
Одтворили фестиваль голова Стоваришеня лемкӱв Андрей Копча, знамый поет Петро Трохановськый
и професор Олена Дуц-Файфер.
Из музикалных рокашӱв первым выступив ансамбль «Ластівочка» из Польшы.
Русинӱв Мадярщины представив ансамбль «Русинята» из Будапешта.
Потому за програмов мала одбыти ся процедура врученя премиї за розвой русинської културы им.
Василя Турока-Гетеша. Айбо так як лауреатка награды Олга Прокоп из Подкарпатя не могла явити ся на
Бієнале, то голова Світовôї Рады русинӱв Стефан Лявинець зобовязав ся лично передати награду юй у рукы на
Подкарпатю. Тому торжественоє врученя на сцені не одбыло ся.
Выступы Мирославы Копинець и фолк-рокаша «Фатьове» поразили вшиткых, тко там быв, величов,
файнотов и талантом. Зал аплодовав подкарпатцям довго...
Вечӱр одбыла ся выстава Пряшовського театра им. А.Духновича и стріча русинськых поетӱв.
У суботу єден за другым выступили ансамблі Руської бурсы «Терочка» (Польша), «Червена Ружа» из
Румуниї (акомпоновали румунськым співачкам подкарпатські «Фатьове»), а такой ансамблі Дружства
«Руснак» из Горватиї и «Удольчанка» (Словакия).
Заперали фестиваль подкарпатські «Фатьове» и Мирослава Копинець.
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ПРЕМИЮ ВАСИЛЯ ТУРОКА-ГЕТЕША
ЗАВОЙОВАЛА ЗНАМА ПОДКАРПАТСЬКА СПІВАЧКА

Антон Бляшин

Лауреатом межинародної премиї Світової Рады русинÿв им.
ВАСИЛЯ ТУРОКА – ГЕТЕША за 2016 рÿк стала Олга Прокоп из
селища Чинадійова (Подкарпатя, Украйина). Йиї наградили за
досягнуті вызнамні резултаты при розвойови и презентациї русиньскої
културы у многых йиї аспектах.
Она не лем співачка, но и културный, етнографічный и
публіцистичный діятель. Пані Олга є керовник фолк-тріо «Червена
ружа» и русинського вокалного фолклорного дітського ансамбля
«Бабчина співаночка». Недавно она порадовала нас двома книжками:
«Летіла бы `м на край світа», «Ластовочко, десь была?» У тых книжках
напечатано русинські народні співанкы из нотами.
Поданя на премію было зроблено Крайовым обществом
подкарпатськых русинӱв.
Од серця поздравляєме Олгу Кириловну из наградов, желаєме
юй хосна и серенчи на многая и благая літ!
(ФОТО-ЖЕРЕЛА: О.ПРОКОП-ЛЕМ-ФМ; ПОЧЕСНА ТАБЛА ‒
МИКОЛА БОБИНЕЦЬ)

Люба Токач
У КОРОЛЕВІ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ФАКСИМІЛЬНОЄ
ИЗДАНЯ КОРОЛЕВСЬКОГО ЄВАНГЕЛИЯ
5 юнія у Королевськÿй ЗОШ I-III ступенюв №1 одбыла ся научно-практична конференция на тему:
«Презентация факсимільного изданя Королевськоє Євангелия и одзначеня го 615-ых роковин» за участюв
науковцюв, духовенства, заступника началника управліня културы ОДА Илдікы Молнар и керовника апарата
районної державної адміністрациї Юрія Продана.
На правах ґазды, первым поздоровив участникÿв конференциї на королевськÿй земли селищный
голова Павел Фабріці.
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Про фест читаву изглядателську роботу и основні етапы реставрациї сьої рукописної памняткы
розказала завідовач кафедры дизайна Закарпатської академиї искуств, кандидат искуствознавства, доцент
Одарка Сопко (Долгош). Она зазначила, што Євангелиє, котрому теперь сповнює ся 615 рокÿв, из 1961 рока
сохраняло ся у фондах Закарпатського краєзнавчого музея у фест попорченому стані и требовало наремної
реставрациї. Именно тому вчиненя факсимільного изданя позволить изглянути го науковцям. Теперь
Євангелиє реставрованоє в репринтному издані. До його подготовкы и вчиненя задіяли читаво специалістÿв
из Закарпатського малярського инштитута, обласного краєписного музея, НАН Украйины, Украйинської
академиї печатаня, УжНУ.
Напечатано репринтноє изданя за пÿдпоры управліня културы Закарпатської ОДА. Робота проводила
ся у рамках научно-прикладного изглядованя «Рукописна спадщина Закарпатя».
Проект «Факсимільноє изданя Королевського Євангелия 1401 рока» вчиняв ся из цільов одтвореня
памняткы про дальшоє изглядованя и системноє изученя в контекстови вшылякых понять и тенденций, котрі
мали май бÿлшоє влияниє на йиї вчиненя.
Пять рокÿв специалісты питали ся одтворити го єден до єдного из оригіналом. Дякувучи компюторным
технологиям, 75% сьых текстÿв было одтворено у обычнÿй книзі. За словами Одаркы Сопко, 360 бокÿв книгы,
написаної церковнословянськым языком, містять у собі Євангелия од Матвія, Марка, Лукы, Иоана,
спередслова, посты, проповіді, главы, післяслова и дарчу грамоту Стефана Винца. Се засвідчовуть май
давніші образцы документÿв нашого края, переписані літературным языком зачатка ХVст. «Послідні бокы
суть дуже унікальныма, тому што на них лишило ся посланя, якоє заперать Євангелиє од Иоана, у котрому
Станіслав Граматик зазначив, што вӱн є автором книжкы, датум написаня, селище Кірайгаза (теперь
Королево). И послідня страничка, яка была вкладена мало пізніше, ‒ се дарча грамота про заказчика книгы и
кому она дале передавала ся», – розказала изглядателка. Она такой додала, што книга у факсимільному издані
представлена у 100 примірниках, які будуть передані до научно-изглядательськых инштитутÿв, а такой
музеюв, де є научні одділы про подальшоє изглядованя Євангелия. Рукописна памнятка буде представлена в
експозициї Музея книгы и печатаня в Кийові.
Про роботу над вчиненьом факсимільного изданя информовав кандидат філологійных наук, доцент
кафедры журналістикы ДНВЗ Василь Шаркань.
Як чинили убкладку, розказав старшый преподаватель кафедры дизайна книгы Украйинської академиї
печатаня Юлія Стемпіцька.
Про резултаты археологічного изглядованя Королевського каштыля информовав доцент кафедры
историї стародавнього світа ДНВЗ УжНУ Игорь Прохненко.
Завідовачка сектора туризма и трансгатарного сотрудничества РДА Валентина Горнецкі презентовала
туристичный маршрут «Пішняками историї».
Теплі слова дякованя за пророблену роботу по реставрациї Королевського Євангелия изглядателці
Одарці Сопко (Долгош) и другым ученым края вповів Юрій Продан.
Про важность врозуміня, всокоченя, штудийованя и шыреня богатств духовного културного наслідства
родної земли говорили на презентациї заслуженый робÿтник културы Украйины Юрій Глеба, голова
Закарпатської організациї союза писателюв Василь Густі, краєписець Людвиг Філіп, голова Виноградовського
крайового културно-просвітницького общества «Просвіта» Володимир Щур, представникы духовенства и др.
Они одзначили важность сьої книгы про Закарпатя, бо Королевськоє Євангелиє є цінным историчным
документом, а такой оригіналным художньым шедевром, акцентувучи позур на тому, што факсимільноє
изданя сьої рукописної памняткы односить ся до особенных творÿв книжкового искуства.
Доброї дякы участникам конференциї додали музикалні номеры, які подготовали школаші ЗОШ
Королева и хор духовної музикы «Голос душі».
На заперані дійства Одарка Сопко (Долгош) и Илдіка Молнар вручили по екземплярови факсимільного
изданя релігійным общинам Королева, селищнÿй бібліотеці-філіалови, а такой Виноградовськÿй районнÿй
бібліотеці.
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Фолклор

РУСИНСЬКА ДЕМОНОЛОГИЯ
У НАРОДНЫХ ВІРОВАНЯХ

Юрій Шипович

Из глыбины вікӱв дӱйшли до нас из ряндяшныма обрывками язычницькых віровань елементы
карпаторусинської демонологиї. Дӱйшли и жиють. Они образовали такый-собі готичный шор народных
віровань, котрый уже твердо сформіровав ся у окремішный рокаш и и моцно усів ся у нашому фолклорі
оповідками про вшылякых дводушникӱв: ночникӱв, вовкунӱв, упирьов, чорнокнижникӱв, босоркань; про
гадӱв, злі очи, мертву любов и кроваво-прокляті гроші.
Сесі памнянуті образы издавна жиють у народнӱй творчости и давно они вже обросли русинськым
менталітетом, вбрали ся в русинськоє шатя, хоснувуть нашу бесіду. Через се и потрафили демонологичні
персонажі у поле обзора нашых фольклористӱв и етнографӱв.
Дводушник — челяднык, котрый має два сердця: єдно людськоє, а друге — нечистоє.
Є дакӱлько видӱв дводушникӱв:
1. Вовкун; 2. Ночник; 3. Упырь; 4. Чернокнижник; 5. Босорканя вадь босоркун.
Первым у сьому шорови є вовкун.
Вовкун (нім. Werwolf, англ. Werewolf, франц. Loupgaron, рум. Vrkolak, русс. Волкулак вадь Оборотень,
укр. Вовкулак, серб. Вукодлав, болг. Върколакъ) ‒ мифологичеська истота, котра валôвшна перечиновати ся из
чоловіка на звіря вадь наоборот. Оборотень, перенимавучый образ вовка, называть ся ликантроп.
Ф.Потушняк у «Народных вірованях» дає научноє обгрунтованя сього понятя, говорячи, ож вовкуны
стрічавуть ся у «Слові о полку Ігоря», де на вовка перечиняв ся князь Всеслав; сесе же вчиняв и сын
болгарського царя Семиона.
Потушняк твердить, же вовк, ги у индійцьов тигр, є символом темных сил, символом ночи, символом
злої природы. За вірованями, кить вовк снить ся, йсе означає, же маєте врага; гертанку вовка хосновали
босоркані на выкликаня ненависти (позерати через неї); кить у грани печи вовчу жылу – заставляти врага
свого мучити ся.
У вовкуна може обернути ся хоть-котрый челядник, коли на то прийде час. Процес перечиненя може
быти вночи и вдень.
Вовкунами ставуть:
1. По вороженю босоркані.
2. Такыми ся родять.
Завороженый у вовка буде вовкуном пять рокӱв, айбо по тому стає нормалным чоловіком. А рожденый
вовкун обстає ся такым навхтема.
Вовкун є дворушник, має два сердця. Вӱн має душу вовка, а наружность и привычкы чоловіка.
Потушняк наводить дакулько примірӱв легенд про вовкунӱв:
1. Пушкарі (фоштеры)забили вовкуна. Коли го розпороли – найшли два сердця, а пуд кожов – черес.
2. Вӱвчарь уздрів великого вовка, котрый перескочив городину. Айбо вовк запутав ся и впав через голову
на землю. При тому урвав ся гачнык на його шыї, якым быв завороженый. Вовкун став нараз чоловіком.
3. Пушкарь упозерав стадо вовкӱв и хотів стрілити, айбо єден вовк вырвав му из рук зубами пушку и втік
из нив. Другый раз, пуд час охоты, пушкарь зайшов од свому цімборови и уздрів свою пушку на стіні.
Ґазда вповів, што кибы пушкарь забив товды хоть єдного вовка, то теперь бы загиб. Вовкун погостив
го, отдав му пушку и заказав дакому розказовати.
4. У слідуючуй историї жона из чоловіком гребли сіно. Чоловік кудась пӱшов. А на жону напав великый
вовк. Одбивала ся небога, ги могла, желізныма вилами. Айбо вовк погрыз юй віган. ..Чоловік вернув ся
змученый и побитый. Коли сіли їсти, то впозерала му межи зубами кускы свого вігана. Порозуміла, же
вӱн є вовкуном, и одказала ся из ним жити дале.
5. Сирохман, котрый пас вӱвці, увидів вовка, што напав на стадо. Хлопець вхопив фейсу и начав вовка
рубати. Бив го, бив и прогнав гет. Коли прийшов домӱв и побзерав на няня, котрый лежав на постели, то
врозумів, што порубав си отця.
6. Вєдно из другыма вовками вовкуны часто роблять збыткованя сільськӱй худобі. Айбо йих легко
впознати, бо худоба у селі страшно реве, а в колысках плачуть діти. Вовкуна щи мож спознати по ходьбі
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и войови. И є лем єдна нӱч, коли мож йих убити.
7. У Брустурах на селянина напав вовк. Тот отбивав ся каміньом. Метав, метав,

аж туй настало рано: вовк почав утікати, а челядник побіг за ним. Скочив вовк через городину фары…
йсе быв сільськый пӱп.
Потушняк зазначать, што вшыляка нечисть обертать ся щи на коня, цапа, жабу, гада, пса, потя. Ги обычно:
чорт – на цапа, упирь – в коня, босорканя – в жабу, босоркун – у пса.
(Федор Потушняк, Иван Петровцій. Ворожкы осüйськых босоркань. Осüй. 2011. С. 295-301).
У № 7 новинкы «Віночок» (1926р.) Александер Маркуш напечатав дві легенды про вовкунӱв, записані
школашом Хустської гимназиї Георгійом Оросом:
1. Вовкун умер. Айбо по смерти и дале робив біду людям, гублячи маргу. Вырыли го из гроба и хотіли
вєдно из копоршовом завести у дакотрый звур. Айбо грӱб не могли рушити из міста. Лем коли жона
вовкуна хитро выманила од нього секрет, то запрягли двох волӱв-близнюкӱв и затягли деревище у
далекый звур, выдкить ся вовкун ниґда вже не выбрав.
2. Старый вӱвчарь одправив сынӱв у село. А сам обстав ся варити токан. Коли стемніло – прийшов
великый вовчище. Бы ся всокотити, чоловік метав у нього горячым токаном. Выметав вшыткый из
котла. Коли запів когут – вовк щез. Через дакотрый час пӱшов вӱвчарь глядати роботу у варош. Из
оболока парадної хыжи покликав го важный пан. Погостив пан вӱвчаря и подаровав му вӱз мелаю
(киндериці) й міх гроший. Лем товды признав ся пан, же вӱн быв тым вовком.
(Віночок. 1926. №7. С.109-111)
У первӱй историї из «Віночка» поминавуть ся два волы-близнюкы. Штось похожоє стрічаєме и у
Ф.Потушняка. У розділі «Нагота при ворожіню» говорить ся про двох волӱв-близнюкӱв, котрыма правила гола
босорканя при оборювані села, абы всокотити го од холеры (Федор Потушняк, Иван Петровцій. Ворожкы
осüйськых босоркань. Осüй. 2011. С. 234-235). Похожа легенда была записана и на Свалявщині, де при
епідемиї село Павлово оборювали волами-близнюками два браты-близнюкы (Андрела Лариса. Свалявщина у
переказах і легендах. Ужгород – 2013. С.81).
У зобраных на Свалявщині и ушореных Ларисов Андрелов переказах и легендах демоничный образ
вовкуна трафлять ся не єдноразово:
1. Чоловік пӱд час сінокоса помӱг вовкови: вытяг му шкалку из лапы и накормив го. Через рокы у селі
зачав ся голод и наш ґазда подав ся глядати зерно на купчу, жебы нагодовати файту. Єден чоловік у
чужині завюг го до хыжи, нагодовав и без гроший дав му зерно. На вопрос: «Чому так чинить?» ‒
одказав, же тым вовком быв вӱн сам (Андрела Лариса. Свалявщина у переказах і легендах. Ужгород –
2013. С.36).
2. Легенда про чоловіка-вовкуна напоминать повностьов идентичну, наведену Ф.Потушняком оповідь,
коли вовк погрыз жоні віган. Лем туй жона чоловіка не била (Андрела Лариса. Свалявщина у переказах
і легендах. Ужгород – 2013. С.37-38).
3. Одрізнять ся читаво од уже памнянутых оповідьов переказ, записаный у Голубиному: Хлопець из
Марамороша лишив дівку, а її мати перетворила го на вовка. За два рокы вӱн ходив у вовчӱй шкурі и
зазнав читаво збытковань, по чому став наново чоловіком. Айбо по сьому нигда не розказовав, што ся
из ним вчинило (Андрела Лариса. Свалявщина у переказах і легендах. Ужгород – 2013. С.46-47).
Другым у шорови – Ночник.
Ночник хоть и має в собі нечистого духа, айбо ходить у свому тілі и не мінять го (правда, може поміняти форму
вадь зщезнути докус). Легенды и переказы про ночника май булше жиють у селах межи Боржавôв и Тересвôв.
У другых районах вадь про нього не чули, вадь змішовуть го у рокаш из босоркуном ци вовкуном.
Удень ночник жиє, ги обычный челядник, а на вечур, коли приходить на нього час, проти свої волі, вӱн
ходить по селови, мордує и убивать людий. Май булшу силу має у день слабого місяця из 9 вечора до 1 годины
ночи. Ночник має нечистого духа, котрый пробуджує ся в ньому, коли чиста душа спить. Так ги має ночник два
сердця, то єдно у нього фурт спить, а другоє бодрствує. Мертвый у копоршовы ночник може мати єдну
половину тіла закляґлôв, синьôв, а другу – живôв и свіжôв. По смерти ночник може вредити людям. Ночник
выпозірує свою жертву на розпутях, пустынных містах, водных переходах. Нападать на неї и замордовує, айбо
не зжерать.
Ги правило, май булше ночникӱв зображовуть корчмарями. Ф.Потушняк
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подає дакӱлько переказӱв про ночникӱв:

1. Вояк вертав ся из фронта и мусив перебрати ся через потӱк. На середині стрів му ся чоловік и напав на
нього. Вояк одбивав ся и трафив багнейтом ночникови у тімя. Тот втік, а солдат зайшов до знакомого
корчмаря: тот лежав у постели из скрывавленôв головôв. Вояк врозумів, тко то, и добив го багнейтом,
бо багнейт, ги друга збруя, є священным.
2. Двоє кумовӱв договорьовали ся у корчмі йти вночи на тыча и не творили ся на корчмаря. Ги обычно,
єден кум прийшов май скоро ги другый. Выліз на дерево и зачав обрубовати конарі. Нагло зачув, же
ткось кличе го долӱв и коли зліз, то увидів корчмаря. Тот од ньому почав лізти. Айбо кум порубав го
фейсôв.
3. Ночник изминив голос и голосом фрайиркы выманив легиня на хутар и там забив на смерть. Борьба
была страшна, бо черес и кресаня хлопця лежали далеко од тіла, котроє было домак синьоє.
За народныма вірованями, ночники суть у каждому селі, и излюбленоє місто йих є на хутарах. Они
збиравуть ся на раду, мавуть свого старшого и обставуть ся такыми аж до смерти. Хоронячи ночникӱв, кладуть
йим у копоршов (ги и другым дводушникам) троян-зіля, тимян, чистець.
(Федор Потушняк, Иван Петровцій. Ворожкы осüйськых босоркань. Осüй. 2011. С. 283-286).
Упырь є третьим из готичного списка.
Упырь
́ (опир, кровосос, вампір) — в славянськӱй міфологиї —
покойник, май скоро умерлый босоркун, котрый встає по ночам из гроба
и поїдать людий вадь высасує из них крôв. Такых покойникӱв хоронили
май дале од сел и особым способом.
Александер Маркуш у №8 за 1925 р. новинкы «Наш родный край»
наводить легенду, записану школашом Хустської гимназиї Павлом
Драгулов:
1. Чоловік, котрый умирав, поділив своє обыстя межи сынами. Вӱн
вповів, што коли будуть ночовати у садови и чути голосы, штобы
ся нич не творили и не обзывали ся. Два старші браты так и
вчинили: коли из вӱвцями ночовали у няньовому саду, не
обзывали ся на кликаня. Айбо меншый сын не выдержав и ся
взвав. По тому перед колибôв появив ся чоловік, котрый забрав
легіня з собôв у печеру вєдно из вӱвцями. Се быв упырь. Вӱн
розклав огень и вказав хлопцьови на 99 людськых голôв на стіні. «И твоя там буде», ‒ вповів на
послідок кровосос. Айбо легінь утямив в углови довбню и, коли упырь зогнув ся, абы поддути огень,
ударив го по голові. Тот упав у грань и повыпікав собі очи. «Чекай, я тя научу! Правда, што м сліпый и
не можу тя видіти. Айбо я вымечу вшыткі вувцы по єднӱй, а ты обстанеш ся», ‒ зарычав упирь. Но
легінь быв розумный: наскоро обдер єдного барана, заліз в баранячу кожу, и вампір го выверг из
печеры. Так хлопець обстав ся живым, а упирь и днесь ходить напомацкы по хащах и бє ся у дерева.
(Наш родный край. 1925. №8. С.15-16)
Видиме, же наш, карпаторусинськый, упырь читаво різнить ся од вчиненого америцькым писательом
Стокером образа трансильванського вампіра Дракулы. У легенді, поданӱй школашом (хоть и фамилия му
Драгула???), кровосос май скоро напоминать нам героя античноі поемы «Одіссея» циклопа Поліфема.
Слідуючыма у нашому шорови суть чорнокнижникы.
У світовӱй міфологиї они были даколи босоркунами-ученыма, котрі хосновали тайну магію. Айбо в
погоні за жерелами магическої моцы одказали ся от свойых учений на хосен чорної магиї.
Ф.Потушняк пише, же у карпаторусинськых вірованях термін «чорнокнижник» май частіше стрічать ся на
запад од Латориці (межи лемаками) и на Гуцулщині (занесеный из другых районӱв). Чорнокнижникы суть май
благыма межи всіма дводушниками. Айбо се превилегийована каста, котра вчинена лем из ученых людий,
котрі мали особі таланты. Выбрані зборами чорнокнижникӱв, сесі люде переносять ся хмаров у котроєсь місто
и там ся доучовуть. Чорнокнижникы жиють на безлюдных полянках, глыбоко у ліснӱй хащи. Ги розумні люде,
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они довго думавуть вперед, што вповісти. Чорнокнижникы валовшні вчиняти град,
вітер, хмары. При сюй роботі часто хоснувуть шарканя, на котрому літавуть. Айбо

можуть літати и самі у хмарі. Є много переказӱв, у котрых чорнокнижник спускать ся у свою хыжу из хмары.
Часто чорнокнижникы чинять роботу святого Илия (быває, што повіря про Илия переносить ся на
чорнокнижника).
1. Є легенда, в якӱй фоштер забив чорта, котрый глумив ся небови и блискавці. Из неба спустив ся
чорнокнижник и вручив му в подарок пушку, из котрої мож забити хоть-котру звірку.
Чорнокнижниками у селах, на сміх, называвуть сільськых дякув, котрі фурт сидять из книжками.
Псалтырь є такой предметом віщованя, а чорный цвіт – символом тайны, символом ночи.
(Федор Потушняк, Иван Петровцій. Ворожкы осüйськых босоркань. Осüй. 2011. С. 245-249).
Похожа на записану Ф.Потушняком є легенда, напечатана А.Маркушом у новинці «Наш родный край»
про опрышка Пинтю. Тот забив чорта, котрый глумив ся из неба и за се вчув голос: «Што хочеш, Пинтьо, за то,
штось забив чорта». Пинтя попросив силу.
(Наш родный край. 1924. №6. С.18)
У переказови, записаному в Голубиному, розказує ся про чорнокнижника, котрый оддячив газдови. Тот
дав дідови-чорнокнижникови напити ся молока, и завто ни єдно стебло из газдової загороды не змокло пӱд час
страшної зливы.
(Андрела Лариса. Свалявщина у переказах і легендах. Ужгород – 2013. С.43-44).
Пуслідньыма у перечньови суть босорканя вать босоркун.
Образ босоркані стрічать ся по вшыткому Подкарпатю и она, ги и другі готичні образы, є дводушнôв.
Босорканя одберать молоко у корôв, перемінює ся на дашто другоє, «водить», краде и пӱдмінять дітий, ходить
на відьмовські шабаші на гору Бужору (при тому перечинять на коня и сідлать свого вадь чужого ґазду). На
босорканськых вечорницях они фрайирувуть ся из чортами.
Чоловік, котрый йде в пойиздку, кидь стріне босорканю, то похибить му в пути. Похибить и псови,
котрый бреше на босорканю. Межи відьмами одділявуть ся «чередниці», котрі «спеціалізовуть ся» по
одбираньови молока у корôв (ходять у череду).
На середньому Марамороши босоркань ділять на вченых и рожденых. Вчену босорканю ошколововала
друга відьма, айбо сила йиї май мала, ги у рожденої. Пуслідня дӱстає свою моцу спадково.
Босоркані боять ся чеснока и свяченої воды. Кидь чоловік наїсть ся чеснока вадь намастить ся ним, то відьма
має неспокӱй: лізать ночами по городинах, ходить межами, ричить нелюдськым голосом. Долиняни вірять,
што босорканя, котра вмерла, встає из гроба и губить свою файту (май наперед – чоловіка).
Давно люде думали, же босоркані суть на каждому селі и по дакотрых поселенях йих жиє не менше ги
10-15. Босоркані злі и йих коровы давуть саму сметану, а кури фурт несуть ся.
Познати босорканю мож по тілесным ознакам: має очи разного цвіта (часто-косі) и бородавку на
лицьови вадь на потылици. Айбо май часто она має невеликый хвостик и зарослі груди. Хоть у дакотрых відьом
волося не росте и на половых органах.
У босоркань родять ся жовті, хворьковаті и горбаті діти.
Айбо май легко спознати босорканю на Великдень: коли пӱп йде из причастьом – босоркані ся
одвертавуть. Кидь узяти причастя пӱд язык, то мож впознати кажду відьму по великых, ги в оленя, рогах. Но се
робити опасно: босоркані будуть мстити ся. Способ сокоченя при сьому: на Благовіщеня на межи посадити
чеснок, а на Великдень перо из нього встромити у шапку. Йдучи из церьковли, треба сыпати маком позад себе,
бо босоркані можуть догнати и роздерти. Щи єден способ: из 9 вадь 12 родӱв дерева учинити стӱльчик.
Майстровати го от Рӱздва до Великодня. Кӱнчити го треба рано на Великдень. У церьковли треба стати на
сесь стӱльчик и мож впозерати кажду сільську босорканю по рогах. По пути домӱв треба сыпати позад себе
маком, бо відьмы попробовуть догнати и помстити ся:
Єден легінь из Бичкова зробив такый стӱльчик и пӱшов из ним уночи на Великдень до церьковли. Коли пӱп
заспівав: «Христос воскресе…», то хлопець став на стӱльчик и увидів, што знакома му жона и пару дівок суть
босорканями. Коли йшов домӱв, то сыпав мак. Айбо до хыжи маку му не выстало. Побіг наскоро и лем заскочив
у хыжу, а босоркані вже обстали обыстя. Мав серинчу, што запіли когуты, бо роздерли бы го. Айбо пӱздніше и
так сьому легіньови босоркані ся помстили.
По смерти босоркані (котра ся не признала)од гробови ведуть монашку, и она бере мертву за руку из словами:
«Якась?». Кить рука ся кине, то йсе – відьма.
(Федор Потушняк, Иван Петровцій. Ворожкы осüйськых босоркань. Осüй. 2011. С. 225-233).
Ги правило, босоркані у фолклорі суть злыма. Так у легенді, записанӱй на
Свалявщині, босорканя не хоче серинчі своюй дочці. А коли та без материної волі
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оддала ся, она прокляла йиї: тот, тко полюбить йиї дочку, внучку відьмы – умре. Штобы проклятя не збыло ся,
внучка родила кополчя-хлопчика. Айбо сын йиї тоже быв чоловіком и полюбив матір, через што загиб. Жона из
горя и страха, што щи ткось загибне через любов од нюй, убила себе. Селяни спалили хыжу у котрӱй колись
жила босорканя – баба.
(Андрела Лариса. Свалявщина у переказах і легендах. Ужгород – 2013. С.56-57).
У иншому переказови розказує ся про дівку-босорканю, котра, знавучи про свою смерть, попросила
нянька из мамкôв не заплітати юй, мертвӱй, косу, поязати ногы драчом, насыпати в рот трощеного скла и, при
вынесеньови копоршова из хыжі, просунути го тричи пӱд поруг. Они зробили вшытко, што просила дочка.
Айбо, про людий, заплели юй косу и не стали копоршув пӱд поруг сунути. По тому почала марга у селі здыхати,
и нитко ся нич не розумів. Через се селяны найшли далеко, на Верховині, челядника-босоркуна, котрый
розказав, же дівка была дводушницьов и старшина не зробила то, што вна просила. Вӱн взяв ся помочи
селови. Коло гроба босоркані покликав йиї, перемӱг у борьбі и на сто рокув запретив юй робити шкоду людям.
(Андрела Лариса. Свалявщина у переказах і легендах. Ужгород – 2013. С.61-64).
Босоркуны читаво різнять ся от босоркань. Они, ги правило, суть добрішыма, рідко роблять біду
людям. Ги у посліднюм переказови, босоркуны наказовуть наперед єдносельцюв, што из собôв робити, абы не
выйшли по смерти из гроба и не збытковали село.
Видиме, же карпаторусинські народні вірованя суть богаті на готичні образы не менше, ги у другых
європськых народӱв. И не задарь Н.Гоголь у своюй повісти «Страшная месть» героюв Петра и Ивана замітує
не де инде, а у Карпаты, в котрых нигда сам и не быв. Бизувно, директор по Ніженськӱй гимназиї, карпаторусин
Иван Орлай и розказовав дашто свойим школашам из горлицькых страшных историй...
Етнография

Олга Гал
ТКАЦТВО И ВЫШЫВКА ‒ САМОБЫТНІ ВИДЫ
КУЛТУРЫ ПОДКАРПАТЯ

Днешньоє образотворчоє світорозуміня и світовидіня заставлявуть нас у разных
областях творчости вбертати ся на первожерела.
Ткацтво и вышывка – єдні из май
пошыренішых стромӱв традиційно-бытової
културы Подкарпатя. Они односять ся до
самобытных видӱв народної творчости, што
мавуть гл ы б ô кі историчні корні и багаті
традициї. Ткані, выробы и народні костюмы
из богатством вышываного орнамента
одображавуть етнічну специфіку културы
русинӱв и суть цінным жерелом йиї изученя.
Издавна кажда родина выготовляла
вшылякі виды полотен. Ткацтво и вышывка
раховали ся єдныма из почесных вид ӱ в
жӱнського ремесла. Традициї вчиненя тканины
и йиї обробка передавали ся из поколіня в
Ирина Турцанаш, зав.будинком културы с. Хыжа
поколіня, ги май дорогый мервіш (клад),
сокотячи май типовіші и май яркі образцы орнамента, цвіта, технікы вчиненя. Подовж многых вікӱв йих
содержимоє ся тратило, айбо традициї хоснованя не изчезли.
Десь уже многых сабовок неє межи нами. Йих роботы находять ся в обыстях дітий, внукӱв и
правнукӱв, дякувучи всокоченю традиций родинного опыта.
Прості селяне, які не знали читати и писати, добре розуміли ткацьку науку, мудрым вчительом оберали
собі природу, сповнену гармониї и красы.
Малярськоє прикрашеня интерєра хыжы чинили, ги правило, тканыма выробами – ручниками,
покрывалами и т. д. Вышывкôв припаражовали не лем неділяшноє, но и каждоденноє шатя.
Ткані рушникы-обрусы мали декоративноє призначеня – обвивали тарілкы на стінах. „Утиралник” –
тканый ручник, менш декорованый, шыршый за рôзміром, мав бытовоє призначеня. Ищи окремо быв особый
ручник на покрытя пасхального кошара.
Стӱл на неділю покривали тканôв скатертьôв (портком). На падамент
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стелили ткані дорожкы (покрувці).

Высокі образцы малярського ткацтва всокотили ся до нашого часа и в поясах подолокӱв-сукманӱв и
тайстрах-бесагах.
Май пошыренішôв сировинôв были конôплі (конôпні) и вôвна
Штобы выготовити ткань, треба мати сыровину, ткацькоє причандаля, фарбникы, знати, як ниткы
треба переплітати. Обробка сировины, выготовленя полотна и ниток занимали єдно из важных міст
межи домашньых занять цілої родины.
Май пошыренішôв сировинôв были конôплі (конôпні) и вôвна.
Усі первинні процесы обробкы прядилных волокон суть общезнамі.
Сіяли конôплі на май родючішых, вологых землях, щедро удобрювали. Называли такый дарабчик
землі „конопенник”. Сіяли густо, штобы стебло рослины было высокым. Конôплі были білі и зелені. Білі
достигали скорше, и йих вызберовали. А десь через тыждень достигали й зелені, які мали насіня. Жителька
села Хижа Палінчак Ирина споминать: „Много насіня зйидали горобкы, тому малыма дітьми мы мали роботу
– одганяти горобкӱв.”
Подовж трьох-четырьох днюв зорвані рослины просушовали, розстелявучи на сôнцьови. Потому
збирали в невеликі снопикы и складовали у яму, што выкопана была пиля рікы вадь пôтӱчка, прикривали
дровами, а зверьха притискали великым каміньом. В яму направляли вôду. И так лишали на три тыжні. Час од
часа жоны пробовали, ци вже вымокла сировина.
Коли виділи, што конôплі добре вымокли, вытяговали йих и промывали од намула. По промываню
везли домӱв и розстеляли просушовати на сôнячноє місто газдӱвського двора.
Высушені конôплі проходили обробôтку – терли ся на „телниці”, „терлиці”, де оддільовали ся одходы
(паздіря) од стебел, што трібні про пряжу (повісмо). По тому из щуткôв вычісовали снопик. Выділяли при
сьому дôвгі волокна – „мыканиця”, и короткі – „клочя”. „Мыканиця” брала ся на прядиво, „клочя” – лем на
потыканя.
На приготовленя май вышщої якости пряжі повісмо чесали на гребені наново, бо од якости сировины,
ипноі обробкы, у великӱй мірі зависять малярські особности футурошных выробӱв.
Готôві волокна вили на кужіль, при прядіні хосновали веретено.
Прядіня – заключный етап подготовкы волокна до ткацтва. Прядіня –важный технологічный процес,
бо именно число скручованя ниток, руномірность йих товщины опреділявуть структуру футурошної ткані.
При перемотованю ниток хосновали мотовило (стыржень 1,5 м довгый из рожком на єдному кӱнци и
перпендикулярно встановленым бруском – на другому). Изготовлені ниткы ділили на „чистиці” (3 ниткы) и
„пасма” (12 ниток).
За тым „муткы” (моткы) знимали из мотовила и дôбрі одзольовали у деревлянӱй бôчці (улій). У бôчку
клали на дно, под моткы, солому, заливали гарячôв водôв из золôв. Там оно добре пропарьовало ся єдну добу.
Коли застывало, несли промывати на ріку. Як высохнуло, наново клали на мотовило, де оно „вило ся в клубок”,
а частина „вилася на цівку” на потыканя.
По обробці сировины починав ся процес подготовкы матеріала на тканя и вышываня. За
необходимостьôв, частину ниток фарбили рослинныма и мінералныма фарбами.
Ткацтво
Ткали полотно на горизонталному ткацькому верстаті. Межи знаныма техніками май бӱлше пошыреным
было полотняноє переплетеня. Нив изготовляли бӱлшость простых полотен про натілну ношу, постелі,
обрусы, рушникы и ткані газдӱвського значеня.
При изготовленю декоративных тканей, а также даякых елементӱв ноші, ручникӱв, скатертюв, сумок и
т.д. хоснує ся техніка переборного переплетеня. У такых тканях узор фурт релєфно выступать над фоном.
Хоснувуть ся в народному ткацтві из конопляныма и вôвняныма нитками и фабрична вôвняна пряжа
(памут), яка была фест тонша и мягкіша од пряжі, изготовленоі в домашньых условиях. Йиї брали про тканя
святкової ноші або єднали из конôплянôв пряжôв.
Мелайну муку варили до состояния рідкої замішкы (утерка), и змащували оснôву для твердости. Або
змащували конопляну пряжу, штобы ліпше кивало ся по основі бердо.
Сувої сырого полотна золили лугом, выбілювали на сôнці подôвж многых днюв, час од часа змачовали
в ріці, розгладжовали. На сôнці выбільовали из єдного бока – „на лице”.
Райбаня проводило ся так: полотно складали вдвоє, накручовали на циліндричну палицю и гладили з
помочôв спеціальної ложкы из зубцями.
В зависимости од технологиї тканя и за функціоналным значеньом, полотно ділило ся на три виды: про
ноші, вшореня обыстя и газдӱвства.
Май тонші полотна призначали ся на сорочкы и кистиманы. Грубоє полотно йшло на изготовленя
буднечної ноші.
Ручникы на прикрашеня интерєра хыжи мали фурму узкого прямокутника, довжынôв пиля
єдного метра. Ним ся обрамляли тарілкы на стінах. Декор розміщовав ся єднако по
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краях ручникӱв. Се были 5-6 шорӱв густо розміщеных орнаментованых линій,

разных по товщині, и помежи каждої из них – мережыві полоскы. В булшости зображовали стилізовані
чічкы, айбо стрічали ся и образчикы домашньых звірюв. Обязателноє кôнченя – „реци” (мережка, што
выплітала ся руками).
Ручникы про бытовоє хоснованя – гладко ткані кускы полотна. Они мали незначноє оздобленя –
дакулко єдноцвітных полосок.
Ручник на пасхалный кошар быв насыченый орнаменталныма линіями по всьому полотнови. На
краях мав „ройты”.
Скатерті и ручникы были єдныма из май багатшых у декоративному розписові. Нима
прикрашали интерєр хыжи и застиляли столы лем на свята.
Скатерть мала фурму узкого выдовженого прямокутника 2 на 3 м, по шырині два полотна зшывали.
Майстрыні традиційно заповняли полотно орнаменталныма линіями из мережаныма рамами, разныма по
товщині.
Пôстіль мала своє покрывало – „велаг”, булшый за розмірами од скатерті и багатшый на орнамент.
Помежи орнаменталныма шорами робили ся „ройты”.
Цвітна гама была чорно-червена (даколы темно-вышньова), рідко мала цятку жовтого вать голубого.
Коврôві шорикы – се полотна из разноцвітныма полосами, вшылякої товщины, без вызначеного
орнамента. В традиційному бытови нима застеляли падамент. Рідше „покрôвці” стелили на лавкы и сусікы.
Невычерпна творчеська фантазия майстрынь выявляла ся в оформленю складовых предметӱв ноші.
И неважно про кого се – дітий, чоловікӱв ци жӱн.
Народна ноша синтезує уявленя народа про красноє и хосенноє. В ньому сконцентровано
колективный опыт вікӱв.
Головным елементом жӱнського шатя была сорôчка. Основа полотна на сорôчку – конôпляна або
выткана бавôвняныма (памутовыма) нитками. Сорôчка курта, шырока, из довгыма шырокыма рукавами.
Жӱнські сорочкы оздôбльовали декоративныма швами и насыченôв вышывкôв прямокутної горловины
(пуслик), яка обходить йиї кругом – на грудях и плечах. Хосновали геометричный и рослинный орнамент. У
цвітнӱй гамі верьх давали бордовому, кавільовому, чорному. Саму горловину оздобльовали узкôв линійôв
геометричного орнамента: ламана линія, ромбикы, трикутникы, што вчинені технікôв набераня, косої гладі
и обметані петельным швом.
На рукавах вышывку розміщовали по середині – „партиця”, „партичка” (шор ромбикӱв або чічок
вздовж рукава), на запясниках, „фодорках” (нима кончав ся рукав ги волан). Про бӱлшый ефект волана рукав
подтяговали до лôктя. Вышывку розміщали на тых частях сорочкы, які не закрывали плечову ношу.
„Пуслик”, манжеты (запясник) вышывали на одділному полотні. Перед тим, як пришыти манжеты,
вкунци рукавы збирали у складкы (морщили на 9 ниток). То же самоє чинили, коли вшывали „пуслик”.
„Такі сорочкы про жытелюв села Хижа были не лем святковыма, но и будничныма (айбо из незначным
орнаментом), – споминать Марія Цифра. – Хранили ся сорочкы у ладі-сусіку, носили йих жоны молодыма,
а в середньому и старшому віці ‒ коли хотіли ся припарадити”.
Сухманы (подолкы) были призбирані оборкôв „по фігурі”, мали тканый пояс, часто одноцвітный.
Орнамент розміщовали по нижньому краю из добавкôв мережыва, тасьмы, разної товщины и цвіта.
Чоловічі сорочкы мали богатый орнамент на верхнюй части рукава и на манжеті.
„Гаті” (чоловіча поясна ноша) мали орнамент по нижньому краю, кончали ся „ройтами”. Насиченый
орнаментом аксесуар – „тайстра”.
Характернôв чертôв народної ноші было
єднаня дакӱлькох технік вышывкы єдночасно.
Се свідчить про то, што народні майстрыні добре
знали и хосновали особенности тої вадь другої
технікы и свойства вовняных ци конопляных
ниток.
Аналізувучи вышывкы на сорочках и
тканях, не мож найти цалком єднакых узорӱв.
Кажда майстрыня вносила штось своє до
обычного орнамент а, импровізова ла из
стилізаційôв тої ци другої ростины, чічкы,
звіркы.
Усі они створь ô вали яркый образ
народного быта, його достеменну
картину из глыбинным духовным планом,
житьовым достатком, щедростьов.
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Літературна критика
НОВА КНИЖКА: ИВАН СИТАР. РУСИНСКАЯ ЄСЕНИЯ.
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан
(Н.Некрасов)
Сесь заклик великого русского поета-класика дуже многозначный и глубокый по смыслу, бо в ньому
одбиваться житьова позиція чоловіка, якый намагаться робити штось доброє без хосенної славы, а для
общества, для ушиткых люди́. Завто и за Ивана Димитровича Ситара кажеме, ош сесе иппен такый: чоловікгражданин, великый патріот свого народа, а пак уже и поет.
Нова книжка поезій Ивана Ситара посвящена 120-літю творчости знаного русского поета Сергія Єсеніна
не случайно. С.Єсенін притягав до себе переводчика Ивана Ситара довгі рокы, наповнені його роздумами,
самоперевірков и самоаналізом, ци упорайиться вÿн из дуже не легков роботов перевести на русинськый язык
великого русского класика, ци є у нього доста внутрішньых сил (психологичных, морально-вольовых,
фізичных, інтелектуалных, творчых, ци доста володіє русинськым лінгвістичным ресурсом) для сеї роботы.
Житя показало, ош Иван Димитрович Ситар способный на сесь великый подвиг. Подвиг и ништо другоє.
У сюй книжці Иван Ситар – у повному своєму єстестві: мыслящый чоловік, професіонал-учитель (не
задарь заслуженный учитель Украйины), патріот родного русинського края, цінитель ушиткого русинського:
литературы, языка, звычаюв, співанок… Єдным словом, образованный и воспитанный народный інтелиґент у
повнуй своюй красі. У нього велика духовна інтуіція (уєдно взяті інтелектуална и творча): внутрішньый голос
усе подказує йому, што и як треба робити, як найти своє «Я» ци то у педагогиці, ци общественнуй роботі, ци у
творчости, ци у контактованю из довколишньым світом… Усяды Иван Димитрович – ориґінал. Вÿн добрі знає,
як «суху математику» розмочити и присолодити, обы діти полюбили єї, обы математичні формулы
переформатовати на формулы житя.́
Творчество И.Ситара (и своє авторськоє, и переводноє) повностю вписуєся в понятя «русинська
литература» як єї компонент, якый характеризуєся системностьов, єдинством русинської націоналної ідеї,
близкостьов до чистоты русинського литературного языка.
Чому Иван Ситар узявся за переводы? а)Сесе не є якась новина́, а світова литературна практика. Не
каждый чоловік знає грецькый язык, обы читати Гомера, ци французькый, обы читати О.Бальзака, німецькый,
обы читати Шиллера ци Гете, англійській, обы читати В.Шекспіра и т.д. б)Переводом перевіряться
способность переводчика свойим родным языком передавати думкы автора ориґінала и його образну языкову
систему. в) На русинському литературному горизонті уже світився переводчик на русинськый язык из
англійського трагедій В.Шекспіра Иван Мураній, уроженець с.Тур'я-Ремета на Перечинщині, священик по
образованю
́
и литератор по покликаню (прозаик, переводчик, драматург) (до слова: математик, айбо не просто
математик, а академик Будапештської Академії наук у области высшої математикы). Гіадор Стриськый,
великый русинськый ученый из Шелестова Мукачевського округа, якого літературна критика называла
«світлым духом Угорської Руси» (тоже академік двох Академій наук: Мадярської и Румунської), переводами на
мадярськый язык знакомив мадярського читателя из творчеством А.Пушкина, И.Тургенєва, Л.Толстого,
Т.Шевченка, И.Франка… Даякі теперішні поеты пробувуть переводити Ш.Петефія, Т.Шевченка, А.Пушкина
на русинськый язык, айбо за них будеме говорити у наступному номері нашого журнала.
Чим характеризувуться переводы Ивана Димитровича? Май першый раз – системностьов, ідейнотематичным єдинством, зближеньом світозора переводчика из світозором автора ориґінала (концептуально),
єдинством образно-словесного матеріала, т.є. переводчик подходив до перевода не выборочно, не узко
тематично, а об'ємно, у повному комплексі ідей и тем, у такых широтах, які близькі переводчику по духу, по
темі, по ідеї, по образности высказованя думок, максималному изхоснованю художньых тропÿв (порунань,
епітетÿв, метафор, метонімій, алегорій и др.), т.є. слов у переносному їх значеню, коли признаками єдного
явленя характеризуєме другоє. И сякым способом переводчик збогачує свою річ новыми оттінками смысла,
якого йому треба для оцінкы явленя.
Иван Ситар у своюй практиці хоснуєся общепринятыми литературными формулами, межи якыми є и
формула великого русского литературного критика В.Бєлинського : «Переводчик в прозе раб, в поэзии –
художник». Сесе свята правда, бо поет-переводчик робить не дословный перевод, а малює образ-думку автораориґінала свойими словесными фарбами, словами-образами, выбраными из лексично-фразеологичного
резервуара свого родного языка и сякым способом, не на шкоду темі и ідеї ориґінала,
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придає переводу націоналный характер. Удсі проситься напомнити другу формулу,

яку хоснує Иван Ситар: слова А.Пушкина, якый казав: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». У
Єсенінськуй поезії панує истинный русскый дух, русска природа, русскый способ житя и мысленя русского
чоловіка; у переводах Ситара «русский дух» дуже приближаться до русинського духа, русинської обстановкы,
русинської природы, русинського менталитета. Для приміра возьмім такі есенінські слова:
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Туй видиме маленьку русску сільську хыжку у вечерньый час, може мало затуманеным ци задымленорожевым зафарбленьом, на фоні заходячого сонця перед нами живописна картина. Сеся картинка для
Єсеніна - «несказанный свет». Што зробив из сим выразом Иван Ситар? Нич особенного, лем показав таку
же селянську верховинську хыжку у ранушньый час, коли русинська газдынька розклала огень, варить
фрыштик, а из комена живописно розплываться дым, айбо из карпатської смерекы-ялиці.
Ци жививісьте, мої люба мамко?
Дяка вам, живі ушиткі мы!
Най над нашов хыжков каждый рано
Куряться з яловых дров дымы.
Які красні русинські слова и словосполученя! Бери пензлик и малюй картину «Рано в русинському селі».
А теперь вернімся на перві два шорикы из приведеного приміра. Єсенін обертаться до свої матери на
«ТЫ», уже старушкы, котруй треба скоро умерати. Русинськый сын николи не повість своюй мамці «ТЫ» лем
«ВЫ»: «Ци живістье, мої люба мамко» (не старушко»). Ци не русинській сесе націоналный менталітет? Ци не
русинством туй пахне?
Словами матери Єсенін свою судьбу, про то, што його чекало, якбы вÿн обстався жити дома.
Но если был бы ты в дому,
То было бы все,
И при твоём уме –
Пост председателя
В исполкоме.
Для карєры лиричного героя стиха Ситар находить чисто русинські посадові титулы:
Та й ты пÿшов у варош,
А быв бысь туй,
При твойому умі –
Быв бысь бирÿв,
Авадь, богдай, новтарош.
Мати каже, што «заставила бы прясть твою жену», а Ситарова мати из ласков зробила бы булше, жону бы
«навчила ткати» (не заставила). Знову видиме и чуєме русинськый дух.
Свойими переводами Иван Ситар глубоко осознав тяжесть свого творчого труда , углядувучи
́
из
невычерпного русинського словарного колодязя май подходящі и много раз перевірені и приміряні словаобразы. У сьому Ситар слідовав практиці В.Маяковського, якый колись казав, ош для того, обы найти
потребноє для рифмы слово, треба перекопати «тысячи тонн словесной руды». Сесе третя творча формула для
переводчика Ситара.
Переводы Ивана Ситара на русинськый язык – доказ того, што русинськый язык наруні из другыми
цив ілізован ы ми языками способн ый говорити высокыми духовно- інтелектуалн ыми категор і ями .
Переводчику хотілося донести до читателя думку, што русинськым языком легко передати самобытность,
красу, філософську глубину єесенінського поетичного творчества, дух русинської поезії. Русинськый язык у
переводах Ситара – своєобразный мостик межи славянськыми народами, якый обєднує народы, а не одділять
єден од другого, не протиставлять єден другому, як сесе робить політика.
Дуже красно и розумно продумана структура книгы: паралелна розпечатка ориґінала из переводом дає
возможность читателю по ходу читаня
́
поруньовати, сопоставляти, аналізовати, находити богатство языковых
средств русского и русинського языка, а уєдно из тым доказати, ош русинськый язык изовсім повноцінна и
самостоятелна языкова субстанція у родині славянськых языкÿв. Делікатно и коректно говорить Иван Ситар из
украйинськым и руссским читетелями, просто и вразумително доводить, што русины, русские и украйинці –
родні славянські браты, дуже близькі по духу, культурі, языку, айбо уєдно из тым окремішні субєкты історії.
Из чим и поздоровляєме!
М.Алмашій, заслуженый
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учитель Украйины, почесный голова общества им. А.Духновича

Михаил Чухран
ПУДКАРПАТСЬКІ СМІХОВИНКЫ
Єдна из май характерных рис русинського менталитета є
сохташ удносити ся до тягот житя из незмінным легкым юмором, не
злым, злегка самокритичным, но тонкым, острым и далеко не
простым. Пудкарпатськый фіґлярь говорить лаконічно, точно,
лишавучи слухачам многоє догадовати ся самым, та сим и досігать
ся комічный ефект. Нигда не хоче фіґльôв никого вкусити, уколоти.
То лиш совітські літературознавці проповідовали, ож злобна сатира
годна якогось грішника улічити и на путь истинный настановити.
Печатані юмор и сатира мали безпощадно печи, кусати, грызти; удсі
назывкы «Перець», «Крокодил», усякі «Жаливы», «Їжакы» и проч.
Беру ся твердити, ож ни єден злодій вадь битанґа уд сього публічного
сміхованя и не думав справляти ся тай не творився на тоты
літературні ескапады аж никулько. В уснӱй народнӱй традиції, у
фольклорі, сиї дидактичної націлености не видиме.
Не є у пудкарпатському юморі и приниженя, напримір по
націоналности, як ото сохтують восточні славяни. Ушиткі сьме чули
примітивні розказы, які ся починали так: «Стрітилися американець,
француз и русскый», де послідньый усе вшиткых обхитрить. У
русскых казках третьый брат-дурень перевершить двох старшых
розумных братӱв.
Русинська фіґля близька и до жидуського анекдота, и до французького комічного фабльо, польської
шпічкы, и англо-америцького гега. Ото и не чудно, бо из вшиткыми європськыми народами наші русины
добре розуміли ся, живучи из нима вєдно столітями. Як наша кухня взяла собі май ліпші стравы уд сусідньых
народӱв, так и наша бесіда убрала в себе такі сміховинкы, у якых русин упознавав сам себе, свою сімю, свої
звычкы – возможно, и не все файні, но уд якых ся не удказовав.
Мавучи добру памнять и бываючи межи людьми, мож легко назбирати тоті фіглі, образно кажучи,
міхами. У нас цінить ся не лиш сам текст сміховинкы, а й уміня його розказати. Дар слова у истинного Фігляра є
доста рідкісным и дає ся далеко не каждому. Професійні фолклористы, котрі зараз на ниві народної творчости
пасуть ся, ги козы, зїдавучи вшитко зашором, не годні похвалити ся зборниками сміховинок. Но зборникы
співанок и казок печатавуть часто. Шкода єдно, што из истинным фолклором не мавуть они нич общого, бо
твердо собі поклали задачу украйинізовати всьо до шпента, до буквы. Мінять ся вымова, слова и цілі шорикы,
гублять ся гет тоті безцінні нюансы, котрыма ся удрізнять наша крайина уд другої, її унікална идентичность
розчинять ся у многомілійоннӱй восточноєвропськӱй масі. Обсталося надіти шаровары тай соломняні брылі.
Айбо пудкарпатськый русин, посмівковучи ся, робить своє діло, не дає ся на стандартизацію
културного кода и, много не говорячи, сокотить свôю безсмертну и неповторну душу у час сліпої світової
глобалізації.
Русинська проза

Александер Хуст
НО,

ВТО ЧУДНЫЙ …

На лавици, пиля капуры Душинцянинôї хыжи, што у
нижньôму кÿнци села, сидять старі жоны. Ныні свято и, ги сохташ,
поôбіді мож мало посидіти из сусідками та поприказовати про
тото та сесе…
- Еге, иде… Упôвіла стара Душинцяня, указуючи пÿдбородком
на чоловіка, што проходив перед ними по улици. Чоловік ся
поклонив.
- Есе тот, варышськый, што купив уд сивлюшського мнясника
тôту хыжку, пÿд хащôв? –пôзвідала Козичка та из интересом
поникала на удаляючого ся чоловіка.
- Но,но… Кажуть, ож якыйсь чудный,
́ уверненый…
́
Усьо у нього
не так, ги у людий. У мнясника, бывало, росли такі парадичкы грубі,
ги дыні. А сись засадив город ялинками. Каже, ож май пахливый
вôздух буде, – хіхікнула Пилипиха – стара жона у чôрнÿй ширінці, гостроноса, из
бігаючыми, чорными, ги терен, очима та прикрыла рот рукôв.
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- Айно, и я чула. Приказовала Грицаня, ож раз, кой была на грибы, стрітила го у хащи - нюс у кошарці
грибы. Никаю я, - каже Грицаня, - а ото самі губы! Кажу му, , ож тото недобрі, у нас такі не беруть. А вÿн каже,
ож учитав,
́
ож тото де…делікатес, ци як у чорта…Но думаю сôбі- сись ся добавить… Еге, того літа у Шарду
угыбла ціла родина - наїли ся дурных грибÿв…- из укором замітила Душинцяня.
- Маріка Могдина, што у нього звыкла харити, приказовала, ож у хыжи у нього при усьых стінах лиш
полиці из книжками. Пôвно книжок! Нарôблю ся, каже, дôкі усьо тото поутираю уд порохÿв… На котрого му
чорта тÿлько книжок! – раздражено воскликнула Пилипиха.
- А ба з чого жиє? – поинтересовала ся Козичка - май стара серед жÿн.
- Кажуть, ож варышськым планы на хыжі рисує. Каже Маріка, ож нигда не їсть білый хліб – каже, ож ото
мийрег. Купує лиш чорный. Тай давно уже не їсть мнясо. Каже, ож ото мерша. Мерзить и запах му. Просив йиї
зварити курячі лапкы псови у ниї дома. Бо млойить го уд запаха вареного мняса…- иронично замітила
Пилипиха.
- Вто дурный... Пак як ото не їсти мнясо. А удкі буде сила робити? – майже обурливо указала Козичка.
- Пак вÿн не робить, лиш рисує та книжкы читать…Та на што му силы? – удпôвіла Душинцяня.
- Айбо завто бирує бігати. Казав Йôвшка–хромый, што ходить из козами у фізеш, ож сись бігать ид Тисі
купати ся у ранÿшні часы. Та босый! Нішто му робити. Но, вто чудный…- погôйдала головôвПилипиха.
- Айно, виділи го грыбарі, ож купав ся у Тисі у зимі. Бавить ся из здорôвльом. Ко такоє видів! Еге, Міша
Юлішчин, тот, из камазом , тôї зимы провалив ся пÿд лед, кôй имняв рыбу, пак два місяці ся проваляв у
коргазі! – упôвіла Душинцяня.
- Пак айно. Ищи мамка ми, прощена бы, казали, ож по Ильови –у вôду не лізь! - пÿддержала сусідку
Козичка.
- Што казати – штось вÿн ненормальный… На Великдень фотографує людий тай паскы. Раз, у якойсь
свято тото было, попасовала м свôю Білю. Там, пиля городины му. Никаю я, а вÿн дерева убрізує. У свято!
Попросила м го напити ся, та кажу му: вы, майже, забыли, ож ныні свято . «А якоє свято?» - звідать. Якоє,
якоє… Якоє бы ни было. Айбо ото гріх робити у свято, – кажу му. А вÿн: «А товды вы чого робите? Пак
попасовати скот – ото тоже робота». «Та яка вто робота?» – кажу. А вÿн: «Забыли сьте, при комуніштах
пастухам медалі давали за рôбôту. Тай Исус казав, што усякый труд – ото молитва. Но, та я ся теперь молю…»
Безбожник! – укорюючо упôвіла стара Душинцяня.
- Начитав ся усякых дурниць, – осудливо замітила Пилипиха. – Кажуть, ож якісь высôкі школы покÿнчав.
Есе,есе – переучок! Сякі воятять та угадують. Себе тай другых баламутять! Мÿй старый правду казав,
ож у писанії ни задарь указано, што нидоучкы тай переучкы світ погублять, – пÿдсумовала стара Душинцяня.
М.Копаня, 2016
ГЛАУКОМА
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Анна Мегела

Уже майже три рокы, як Олена з чоловіком Васильом и дівочкôв
Анночкôв перейшли до новôї хыжи. Жянчôвка нияк не могла
привыкнути туй. Бізôвно, за то, же сусіды завидовали юй. Она вчула,
як судачили про ню, и єдна казала другÿй: «Не хыжу постройили, а
каштіль, щи й плÿт бетоновый поклали, ги бы ся ховали од когось».
- Господи, не є туй из кым и поговорити. Чоловік вдень на роботі.
Вечÿр приходить вупившый, сердитый, ги бы го муха вкусила.
Анночка приїздить лем у суботу (учить ся в медичному коледжі в
Хусті) и біжить на дискотеку. У неділю спить до обіда ци комусь
звонить по мобілці вадь сидить в интернеті. Кидь йиї зазвідаву, як
діла, то лем одповість: «Нормално». А коли зайде до хыжи из того
Хуста, то вчуву все лем єдноє: «Што є їсти, бо м така голодна, ги пес».
Видить ми ся, же йиї бÿлше нич не интересує, лем їдло и гроши, які
юй треба на дискотеку, ци на шатя и на тыждень у коледж. А щи каже,
же там деруть гроші за каждый екзамен, а даколы и за урокы. Ци так
то, ци ньит, я не знаву, айбо гроші юй даєме. Правда, мы ся часто
иззвонюєме, но она ниґда на зазвідать, ци я здорова. Ой-йойой…Оддалявуть ся діти од матери. Чом то так? – думала Олена ци сама говорила из
собфв. – Єдна ми туй радость: годна м ся помолити коло Хреста, якый за 5 метрÿв од
нашого обыстя, бо дали нам фундош на самому кянци села, де уже давно было

поставлено Розпятя. Сусіды казали, же сьме мало Христа не примуровали до нашого двора. Та най собі
говорять. А я чічкы посадила там, вышытый ручник повісила, позамітаву, коли треба, и радуву ся, же моє
обыстя коло Божого міста. А Василь ся гнівать, же каждый раз, як иде у двÿр ци из двора, треба шапку из головы
знимати и хрестити ся. Вÿн тото робить лем коло людий, а кидь никого не видить, то штось побубонить пÿд нÿс
и пруйде, ги теля. Я му не раз нагадовала, а вян ся лем гнівать, же то не моє діло.
Олена гнала од себе недобрі думкы. Доста они йиї гризуть каждый день. Но днесь то гріх думати про своє.
Учора на сповіді священик казав юй, же униніє приводить до гріха. Треба май часто молити ся, просити Божої
помÿчы на вырішеня всякых проблем – и по вірі дасть ся нам, што просиме. Олена сіла в крісло и розпозерала
ся по комнаті: усягды чисто, постелені нові ковры, облакы помыті, щи вчора повісила нові фірганкы,
полірольом почистила меблі, крісла и рекоме пропилососила – ниґде ани порошинкы, єдным словом – чистота.
Лем треба щи навести порядок у серванті: помыти и поперевтерати хрусталні погары и вазы, а щи й цілу
колекцію ангеликÿв и фарфорову статуетку Пресвятої Богородиці из Младенцьом. Ангеликами она часто
хвалить ся перед гостями, бо ни в кого не є такої колекції. То каждый ряк на день рождения даровали юй родичі
и хресні. А на 25 рокÿв Василь (они щи ся тогды не побрали) подаровав юй статуетку Божої Матери из
Исусиком. Ипно тогды Олениноє серце одозвалося на ухажованя Василя, и через місяць они подали заявкы в
загс. Ищи и теперь юй ся видить, же без того подарка у них бы и свальбы не было. Олена принесла на кухню
погары и вазы, вымыла йих, насухо повтерала и склала зась у сервант. Из пÿдносом попереносила ангеликÿв, а
Пресвяту Діву взяла на рукы, притулила до грудий, поклала на стÿл и мокрым ручником почала вытерати
фарфор. Лем два раз у році она чинить тото: перед Миколами (у них храмовоє свято) и перед Великодньом. У
такі минуты у ниї на души робить ся якось тепло, легко, ги бы сим дійством стерала не порох, а свої гріхы ци
тяготу житя. Тота робота чогось усе обставалася на Великодню пятницю и воспринимала ся ним ги бы
обязателный обряд перед Плащаницьôв. Хоть мати (най буде прощена) усе дорікала юй, же вшытку робôту
треба встигнути до Страстного Четверга, бо щи його называвуть Чистым. Олена акуратно вытерла фарфор,
уже хотіла однести в сервант, коли вчула, же кôсь гупать у капурку и пес скавунчить.
- Олено! Одкрый! – бухав пястуками Юрко.
- Та иду вже, иду. А-а-а…Ты вже зась напив ся. Хоть бысь у пятницю побечаловав ся од пянкы, - из слезамы
дорікнула жона, а потôм зазвідала:
- Чом гупаш? Ачий ключі ты стратив ци вже сам не валôвшен одкрыти?
- Жоно, жоно! Не гôйкай, не видиш, же ся и теперь трясу. Перед Хрестом мене мало машина не забила.
Вылетіла из-за поворота на великяй скорости, шапка ми из головы злетіла, и так ня шпурило у шанц, што
думавим, же ниґда не встану. Ключі десь ся у траві обстали.
- Кажеш, віхор здув шапку? А сам не мяг зняти йиї перед Розпятям? Кÿлько я тя просила, же кидь ся лінуєш
перекрестити, то хоч шапку здойми из головы. А чом гупаш у капурку, а не позвониш?
- Та звонок не робить.
- Як не робить? Пять минут тому робив, а теперь ньит? Бізôвно, поламавись го, бухавучи. Перед тобôв
приходила якась жона, принесла книжку, штось заказовав на Новÿй пошті – и звонок быв справный. Я ся
зачудовала, бо жÿнка была вбрана у дôвгоє білоє шатя. А днесь наші жоны вберавуть ся у темноє ци чорноє.
- Я нияку книжку не заказовав. А кулько стояла?
- Я не знаву. На пакови великыми буквамы написано: «Оплачено».
- Я нич не платив и нич не заказовав. То якась дурниця. Но пôй, жоно, до хыжі и дай ми їсти, бо я дуже
голоден.
Спершу Олена, коли увиділа Василя, то фест напудила ся, бо быв якийись чудный, блідый. А теперь
попросив їсти, то мало ся успокоїла; нагріла пасулю и покликала чоловіка, бо вÿн штось дôвго мывся у ванні.
Юрко, коли увідів пасулю, то ги бы збісився и начав бити пÿстуком по столі.
- Жоно! Зась пасулю даєш ми? Уже ми скоро твоя пасуля из капустôв на нÿс буде лізти!
-Та я бÿлше нич не варила! Днесь свята Пятниця, строгый пÿст. До Плащаниці нич не мож їсти!
- Што, што?! Ты, жоно, маєш высшу освіту, надворі ХХІ вік, а віруєш у всякі забобоны. Убралась ся, ги бы
монашка, у чорноє. Хôчеш ити до церквы на Плащаницю, то йди, я тя не спераву, айбо дай ми шôвдарь, я чуву
по запаху, же вÿн уже звареный.
- Чоловіче, - просила, плачучи Олена, - бÿйся Бога: Великодня Пятниця.
- Я голоден и хочу шôвдарь, - ги капризна дітина, просив Василь. А потôм одкрыв духôвку, одрізав
чамняный фалат шôвдаря и почав їсти, голосно чамкавучи. Розреготав ся и, кривлячи ся, говорив:
- Нич ми ся не стане, не позирай на ня так, жоно. Кроме тебе, нитко не видить, же я шôвдарь їм.
- Як не видить нитко? Перед тобôв Пречиста Діва – она видить и знає вшыткой.
- А вна што туй робить на кухонному столі?
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- Та я йиї мыла.
- Мыла? Та тÿлько штось казала, же она не лем чиста, а Пречиста. То нашто йиї было мыти? – захіхікав
єхидно, зняв наскоро шапку из головы и шмарив на статуетку. – Но тепер видіти не буде!
Олена аж зблідла, хотіла зняти шапку, айбо чоловік ударив йиї по руці – и статуетка впала на подамент из
плитки и розбила ся.
- Господи! Прости нас, грішних! – перехрестилася Олена, в слезах выбігла из кухні и перед образом Исуса
почала молити ся.
- Жоно, жоно! Пôй гев, - дико, ги бы не свойим голосом, загôйкав Василь. – Про Бога тя прошу, пôй гев!
Олена кончила Отченаш и прибігла на кухню. Василь якôсь чудно махав руками, ги бы хотів ся чогось
ухопити и, йôйкавучи, проговôрьовав:
- Я нич не вижу! Штось ми ся стало. Вузвы скору помÿч.
Машина прибыла через пару минут. Дохтор поміряв пульс, тиск, горячку и вповів, же тиск ся мало пядняв, а
другоє ги бы в нôрмі. Порадив вести чоловіка в Ужгород, бо туй му нитко нич не поможе. Олена вузвала таксі,
и через годину уже были в областнÿй болници. Дежурный врач поміряв хворому очный тиск и повів, же є
пудозріня на глаукому, яка, на жаль, не выліковує ся. Зазвідав, ци чоловік не хворый на цукрôвку и гіпертонію.
Треба было скорше почати лікувати, а теперь, бізôвно, вже и пÿздно. Олена вповіла, же тыждень тому Юрко
проходив медосмотр; дохторы сміяли ся, же из такым здоровльом годен и в космос летіти. Не было в нього ни
цукрôвкы, ни гіпертонії. Дохтор здвиг плечми и дав жоні цийдулку. Олена купила вшыткоє, шо дохтор
выписав, и вернула ся домÿв. Зайшла на кухню и увиділа книжку на столі. Зняла упаковку и поблідла:
брошурка мала назву «Глаукома». Спершу она подумала, же то Анночка заказала. А коли дочка одповіла по
мобілці, же она не заказовала нич, то Олену ги бы током ударило – она здогадалася, тко то принюс брошурку.
Сумный взляд тôї гôсті и йиї білосніжноє дôвгоє шатя чудного покроя врізали ся в тямку Олені, не раз снили ся
и привижали ся наяву.
Василь обстав ся сліпым. Не помогли му ни в Ужгороді, ни в Одесі у институті Філатова. Возили го и по
монастырях у Мукачово, Почайив и Кийово-Печерську лавру, але просвітка не было ниякого. Лем даколи
просив одвести го до Розпятя и лишити самого на пÿвгодину. Там знимав шапку, ставав на кôліна, молив ся и
просив простити му.
- Коли м быв зрячый, то не видів много чого, а як став сліпым, то в голові ми ся прояснило. Прости ми,
Господи, - из такими словами закончôвав молитву. И на души ставало му якось легко. Споминали ся май яркі
моменты из прожитого, и хоть на даякый час появляла ся віра на ліпшу будучность.

ЗАРОБОК

Володимир Новак

За дôвгі годы роботы межи людьми я ни до того, а ни пôслі ниґда не
стрічав таку сумну, драматичну исторію, якуй си став свідком на роботáх у
Москві. Ниґда-шуга бы м не думав, што буду за вто так переживати уже
дома по годах уд тых невеселых событій.
Ото, што ся стало, было зязано из мôйôв роботôв у Москві, де я уже
понад пÿвгода робив началником строителства великого термінала. Не
доставало людий, и я перезвонив знакомому бригадирови домÿв за нима.
Василь, так кликали бригадира, через тыждень привюз бригаду из сімох
людий, серед котрых было шість спеціалістÿв и єден пÿдсобник –
чорнявый, тихый чоловік, явно не звыклый до ситуації, у яку теперь вÿн
утрафив. Мовчун в круглых очках, за котрыми ся позирали темні, сумні
очи. Звали го Сергійом.
Вÿн быв такый рÿзный уд другых, што я ся нараз зазвідав Василя, што за
єден? Учитель – удпôвів бригадир – мусить заробити якісь гроші, бо має
дуже бетяжного (ред. хворого) вÿсімрÿчного дітвака. Робити буде, я го
здавна знаву, мы у шкôлу в єден клас ходили.
Я быв бізувный за свôйых людий. Вни робили, ги урваті, уд рана до пÿзна. Без перепочинку, лем на їду,
вичÿр помыти ся пÿд душом и спати. Так цілый тыждень. У неділю ся не робило до дванадцять годин, докедь
служба в церкви.
За куртый час люди ся змінили – схудли, посіріли, примôвкли. Видко было, што
Сергію было серед них май тяжко. Не звык вÿн до такôї роботы: уд рана до ночи з
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лопатôв и носити тяжкі відра з малтером. Не знати, як вÿн и выдержав.

За пÿвдрога місяця людьом уйшло на рукы заробленых дас по пять тысяч доларÿв. Такі грôші вни не чекали.
Нико нич їм не приписав, просто я не дав їх здурити.
Што были раді! Через «Зôлôту коруну» – так ся звала фінансова організація, грôші загнали дому. Треба
было відіти Сергія! Вÿн быв щасливый. На сисі гроші дітвака мож было розмістити лічитися на первый раз.
За день, ги было ити домÿ, бригадир Василь пропав на даякий час, нич не говорячи мені. Такого не было. На
другый день пополудне вÿн нам уповів, што ся договорив лишити на роботу на сусідньôму строительстві.
Я нич не мав против, якоє моє діло до того, лем при бригаді уповів му, што мусай дуже варовати, абы дÿстати
зарôблені грôші.
Який я быв правый! Ба, я не муг утямити, што щи буде біда діла людей сходити уд сього чоловіка.
За три дні перепочинку люди прийшли до себе. За ту саму ціну узялися за булшу роботу по усному договору.
Сперед роботы їх новый началник заголосив за дисципліну: кидь увидит кого п'яного из них, укырят всю
бригаду без сплаты заробленых гроший. Такоє быват на роботáх у Москві.
Так ги другі робôчі, бригада жила на стройці у вагончику, раз у тыждень у неділю закупововала продукты у
варыши. Охорона обєкта перевіряла, обы ся не заносила паленка.
Бригадир Василь поцімборовав из началником охороны и раз по раз вертався уд нього пяный. Через два
місяці у кÿнци роботы Василь извечора ледве на ногах прийшôв уд началника охороны, де вни справили конець
роботы.
Рано бригада пÿшла захарити за собôв на обєкт, а Василь пяный спав у вагончику. Туй ся удпиравут двері и
входит началник стройкы из двома охраниками. Видят пяного Василя на постілі.
Наскоро зобрали бригаду и началник дав розказ ушмарити усіх за ворота без сплаты за робôту. Так ся и
стало. Што люди не робили, їх нико не слухав.
На уробленого Сергія было страх никати. Вÿн сидів збоку и тупо никав в одну міру. Один вÿн нич не казав.
Из Кийивськуї штації у Москві рушив поїзд на Ужгород, у котрôму везло ся сім чоловік такі, ги з хреста
зняті. Май страшный сидів чорнявый змученый чоловік у круглых околарах из сумными очима.
Я ся интересовав судьбôв сих людий. Василь, бригадир, утік из села, кой бригада пóзнала уд началника
охороны строителства, што половину усіх заробленых гроший вÿн дÿстав уд началника стройкы сперед пянков
з охоронцьом. Тот сам зазвонив, бо Василь му не дав одну тысячку доларÿв, што міняв сперед сього.
Бригада ся розпала, и в Москву из ниї нитко не їздит. Вÿсімручный сын Сергія умер уд тяжкої хвороты, бо на
операцію у Мадярщині не было гроши. Што зобрали родичі, зустало на похорон дітины и памятник; а по пяцу
райцентра ходить чорнявый, невысокый, неповного розума чоловік, просячи гроши на хворого дітвака. Через
круглі околары на людий дивлять ся из немилосерднôв мукôв темні сумні очи.
31.07.2013
РУСИНСЬКІ ФІГЛІ

Михаил Чухран

Притисянські сміховинкы
У дворі тюткы Терезії з малого базару бігать непривязаный домашньый песик-дог, як теля ростом. Аж туй у
воротах поштарька появилася, та бойить ся зайти. Тютка Терезія кричить из веронды:
- Заходіть, не бÿйтеся, вÿн у нас кастрірованый.
Поштарька жме ся:
- Пак ни ото - я ся бою, ож укусит ня…
Внучок прийшôв у гôсті и давай гладити того пса по хвостови. Бабка переживать:
- Петрику, удыйди, бо вкусить тя.
Петрик йиї заспокойив:
- Бабко, из сього бока они не кусавуть ся.
Сидять, полуденкувуть. Мама каже:
- Петрику, уддай кусточку нянькови, пак ты не песик, обы кості грызти.
Чоловік свахы Магдалины поп вночи позвонив маржинському дохторови:
- Слухайте, що робити?! Пÿд вікном мацур из мачкôв дуже люблять ся, та так мнявчат , што я спати не
годен.
Дохтор:
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- А вы покличте го до телефона.
- Та што, перестане?
- Но я то перестав…
Везеся на моторі сімейна пара, гаїшник спер, каже офіційно:
- Скорость перевысили в населеному пункті.
Чоловік каже:
- Та вы што, ледвы 50 км,
А жона збоку пÿдказує:
- Неправда, на спідометрі 80 было.
Чоловік злобно на неї поникав, но промовчав, а гаїшник дале:
- И поворотник задньый правый у вас розбитый…
- Не може быти! Рано цілый быти! То теперь ня, майже, кось дюгнув!
А жона:
- Не слухайте, ун уже два тыждні так ходить!
Чоловік лиш злобно зафучав, а міліцішта продовжат :
- И ремінь у вас неприкапчаный..
- Тадь якраз им розкапчав, як им вас увидів, бо хотів им уйти вон!
Жона назад:
- Та ун навхтема неприкапчаный їздить!
Чоловік не удержав:
- Заткайся ты, босорканьо!
Но гаїшник так співчутливо до жоны:
- И часто ваш чоловік так грубо з вами говорить?
- Ньит, лиш коли такый пяный, як теперь!
- Дайте склянку паленкы!
- А тобі 18 є ?
- А у вас ліцензія є ?
- На, бери.
Єдного дома замучили тараканы, шваббогары по-давньому. Розумні цімборы порадили їх уводити по
методу Кашпіровського: каждый вечÿр перед сном обходити хыжу и в каждый закут гôйкати:
- Нішто жерти! Жерти нішто!
Так ґазда и чинив тыждень. Перед Новим годом збудив го великый тараканище, а за ним стойить цілый
регімент меншых:
- Уставай, газдо! Мы ти жерти принесли!
- Монці-нийні, чим вы свôї свині годуєте?
- А што вам до того?
- Хотіла бы м так похудати.
Прийшов хлопець из рыбалкы, каже цімборам :
- Така студінь, а на Тисі дві голі купали ся!
- Пак ото моржі!
- Но, єдна точно морж, а друга щи доста файна.
Розказовав туй єден леґінь:
- Казав им юй, ож женюся, так она уд щастя на семому місяци.
Другый леґінь звідать дівку:
- Ты бы ся уддала за богатого дурня?
- Но, не знаю…А кÿлько в тя гроший?
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Єден циркач свою пассію охмуряв:
- Хочеш, я фокус ти вкажу?
- А ко го пак годовати буде?!
Два руські туристы зайшли в пудкарпатськый генделик тай звідають:
- Водка єсть?
Наша офіціантка до них, така рада, ож хоть якісь клиєнты:
- Тадь є, хлопці, де бы не было. Вам по пувдецы, вадь по цілуй?
- Зачем нам твой поцілуй?! Ты два по сто давай!
В тому ж генделику:
- Дайте склянку паленкы.
- Из собов?
- Ньит, без вас.
Єдна панія прийшла в банк:
– Што вам маю указати, обы сьте ми дали кредит?
Друга прийшла за кредитом:
- У мене задержка три місяці, што чинити?
- А ви увірені, што вам у из сим у банк треба йти?
Чоловік прийшов у банк платити кредит.
Його звідавуть:
– Кредит на вас оформленый?
– Ньит, на холодилник.
Клиєнт жалівся на барменшу:
- Розумієте, я юй комплімент зробив, а она мене – по пыску! Подносом!
- А як ты юй комплімент робив?
- Вручну…
- Як думаєте, кумо, май далеко – Місяць, вадь Фанчиково?
- Ясно, што Фанчиково, отвітила кума, бо Місяць мы видиме, а Фанчиково – ньит!
Образчик з натуры. На березі озера сидить пара залюбленых и пара жаб; и усі четверо думають єдно и то
же: лиш бы лелека не прилетіла.
Залюблена пара зайшла в кафе, сіла и милує ся:
- Ты така солодка, фіномна, прямо йзів бы м тя!
- И я тебе!
Офіціант збоку холоднокровно:
- Чим будете запивати?
Жона з чоловіком заходят у мнясный бôвт, она спереду, ун із тяжкыми ташками ззаду... Она до мейсароша:
- Дайте мняса свинського, маржинського... кусточкы на левеш… и якісь там поцолы псови.
Чоловік ззаду несміло:
- Пак у нас пса не є.
Жона остро:
- Тихо будь, не гавкай!
Молода дівочка пише СМС леґіньови:
«Дорогий Пітю! Мÿй нянько лежить из поламанов ногôв. Так што можеш сміло прийти до ня, не буде тя
ганяти так, ги вчора.»
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СМС уд Пітя:
«Солодка Гобіко! Не годен им прийти, бо дуже ня болит тото місто, у котроє твÿй нянько сночи зломив
ногу».
Увечері медсестра заходить у палату, каже хворому:
- Туй вам уписали таблеткы, казав дохтор, обы сьте дві зїли нараз, а рано, кидь ся пробудите, то ще дві.
- Хворый, пробудіть ся! Я вам снотворноє принесла!
Єден бачій на базарі свинськоє мнясо продавав – шôвдырикы маленькі, реберцятка тоненькі, корейочка
там, головочка… Покупець каже:
- Та чого сьте такоє малоє свинча різали?
- Я го різав?! Самоє здохло.
Молоденький начинаючий акушер першый раз у житю принимав роды. Ги бы минулося благополучно, та в
кÿнци медсестра шепче му:
- Вшитко сьте робили правилно, лиш по задничці треба было поплескати дітинку, а не матір.
У Тячовську районну болницю прибыли выпускниці Хустського медучилища. Старша медсестра водить
їх, знакомить из новым містом роботы:
- Туй травматологія… А туй хірургія… Психіатричноє удділеня… Інфекційноє… А туй самый опасный
поверх. Туй мужчины уже майже здорôві...
У свободный час зобралися медсестры разных удділень и жалівуть ся єдна другÿй, ож як їм уже надоїла тота
робота сестринська. Ота, што из стоматології, каже:
- Мені вже прямо оскомина на зубах уд сиї роботы.
Из очного:
- Я йсю сестринську роботу видіти не годна вже.
Из отоларингології:
– Мені йся робота поперек горла.
Из хірургії каже:
– А мені сеся робота в печунках.
Но, ота, што з гінекології, каже:
- Но, думав, ож нич нового я уже туй не додам.
Казала тютка Терезія до свахы Магдалины:
- Як уд вас, кумо, файно пахне! Што сьте зрана пили?
Та уддячила тоже компліментом:
- Якоє у вас, кумо, файноє волôся! Чисто, ги парик!
Чоловік тютки Розалії, Полі-бачі, проголошôвав тост на своюй срібернÿй свадьбі:
– Из мойôв жонôв Розалійôв я любився 25 годôв...
Гость-галичанин принципово поправляє русина май по українськы, наголошувучи каждоє слово:
- Із - моєю - дружиною - кохався…
Полі-бачі продовжує:
- Із – твоєю - дружиною - я - кохався 10 років, а из мойôв Розалійôв любився 25 годôв.
Гость-галичанин обідився, но виду не подав, лиш дале у бесіді рішив мало пôдколоти Полі-бачія (а тот
важив бÿлше мажі):
- Вам би не завадило скинути зайві кілограми.
Полі-бачі так критично попозерав на свою законну половину:
- Та што теперь, маву жону из балкона зверечи?!
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А пÿд кониць свадьбы провожав гостий такыми словами:
- Як шкода, што вы вже накониць-то идете гет!
На кухни у них стояв великий холодилник. Полі-бачі, художник у душі, на дверцятах намальовав велику
сніжинку, як символ холода. Жонины цімборашкы, коли файно ся нагостили, то сприйняли тоту сніжинку, як
стилізовану букву Ж. Уявляєте: білі дверці, буква Ж … Словом, продукты у ньому из того часу не
сохранявуть... Лиш пиво студять...
Цімборашкы звідали якось ґаздыню:
- Слухай, Розо, а чого на тебе чоловік каже - бактерія? У многых сімях чоловікы кличуть жону май файно рибко, зайчику, ластôвочко. А туй чогось - бактеріє.
Тютка Розалія призналася:
- Та то лиш на людях културно каже - бактерія, а коли сьме самі дома, то все гôйкать:
«Зараза, зараза!»
Тютка Магдалина похвалилася:
- Учора зайшла м в автобус, то нараз два порядні чоловікы встали, давучи ми сісти.
Тютка Терезія не втерпіла уточнити:
- А вмістили сьте ся?
Монці-нийна поділилася сімейным досвідом:
- Ушиткі, - каже, - чоловікы брехачі І мÿй брехач. Бо коли сьме ся побрали, то казав, аж кидь я йому зраджу,
то убє ня. І збрехав, не убив. Сім раз уже так збрехав.
Дівочку привели перший раз у садочок. Вихователька з нив знакомить ся:
– Як тя звати?
– Забыла.
–
Така файна дівочка и забыла? Ану, догадайся?
–
Забыла.
– Я ти поможу – Оксанка? Оленочка? Олечка?
–
Забыла.
Вже и нянечка помагать, и кухарька пôдключилася:
- Ґобіка? Ілдіка? Воліка? Леся?
- Забыла.
Прийшла мати, кажуть юй :
- Як то так, донечка забыла, як йиї звати.
Мати лиш рукôв махнула:
- Йиї звати Ізабела, просто щи не навчилася правилно казати...
Поїхав наш земляк на Азовськоє море. Вернув ся, стрітив ся из кумом, а тот му каже:
- Ей, куме, як вам тото море похосновало. Такі сьте все были з виду худі, бліді, а теперь щокы стали круглі,
черлені.
Наш мореплавець перекривився:
- Та де бы в чорта не были круглі, кидь я два тыждні нич не робив, лиш жоні тай тьощі гумійові матрацы
надував!
Сваха Магдалина часто скандалила из чоловіком Петром. Раз ун юй и каже:
- И чого ты ся за мене уддала? Обы каждый божый день сважатися?
Она каже:
-Та я не знала, што ты такый дурный!
- Брешеш! Ты вто прекрасно знала!
- Скоро в мене золота свадьба, - хвалить ся Петро цімборам.
-А йди ты, Петре, гет! Ты щи зôвсім молодый, яка годна быти золота?
-Тадь я, - каже, - 15 году жонатый, айбо видить ми ся, што всі 50!
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Заходить наш вуйко у поїзді Львов-Солотвино у купе, а там сидять три негры. Наш очі упулив:
- Фаттьовы, туй штось горіло?!
За руських переслідовали самогонщик в, в темницю запирали. Міліцішта сим пужав єдного дідика:
– Дідику, та вас за се посадять.
–
Най садять, сын буде дале гнати.
– Так и сына посадять.
–
Не бай, онук буде гнати.
–
И онука посадять.
–
То не біда, бо я вже доты уйду.

Сват Петро начав пити паленку из погара через довгу солôмку. Монці-нийнія, жонина цімборашка, аж
похвалила го:
- Ий, Петре, такі сьте , ги американтош у кінови!
- Та якый американтош. Казав ми дохтор, што мушу теперь держатися уд паленкы май далеко.
Старый алкаш кличе молодого на децу, а тот ся удказує:
-Не йду, бо дорого.
- Ей, сыне, ото лиш перша деца дорого, а дале про то не думаш.
Тютка Терезія наладила ся якось на свадьбу, упарадила ся, почесала ся, пудмальовала ся, а путьом зайшла
на базар за косицями. Тютка Розалія, увидівши йиї, уповіла:
- Йой, кумо, такі-сьте файні, што не впознала м вас!
Кума на другый день уддячилася.
- Но, як свадьба? Молодиця ци файна была?
- Но, знаєте, кумо, як вам казати… От накулько вы паскудні, а она щи май паскудна…
Молодый нянько, уже выпившый, розказує:
- У мене ся сын народив, Наташкôв назвали.
- Як - Наташка? Пак казав ись, ож сын?
– Та діло было вночи, акушерка заспана не тоту пуповину удрізала.
Тютка Розалія признала ся своюй кумі, тютці Терезії:
- Знаєте, кумо, так ся стало, што я з вашым чоловіком переспала. І мушу вам повісти так , як є - не ліпший
уд мого!
Тютка Розалія подумала-подумала:
- Правду кажете, ничим не ліпшый.
Сільськый бачі пригнав у автомайстерню старенького Жигулика и командує майстрам:
- Вы там, хлôпці, якось наскоро приваріть, а я вже потому дома дротом так, ги треба, прикручу.

- Куме, вы, майже, уже алкоголік.
- Зашто так кажете?
- Бо трясуть вам ся рукы, кой відро вина до рота пÿдносите.
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Євген Фенцик
КАРПАТЫ
(Накурто потовмачала из русского Анна Мегела)
Мальовані Карпаты, як сьте ся сприятельовали из душôв угроруського чоловіка! Угрорус без вас, видить
ся, и жити бы не мÿг. Вшыткі вершкы, вшыткі полонины ваші знані нашым пастырям…
Вшытко є ту милоє русинському сердцю: и ярь, коли многі поточкы, играючи, біжать из вершку по
звивистых потôчинах и хащі ся напôвнювуть пôтячым трілкованьом, а по ораницях розлігать ся добросердный
голос орача; и літо, коли в жару ліс манить до свôйиї прохолодної тіни, а криштальові студникы, хащові
малины и ягоды приворожовуть свойôв свіжостьôв; и осінь, коли хащі у ранішный час озывавуть ся збирачами
грибÿв и орішкÿв, а осінный вихор смутновато завивать и пригинать вершкы строму, з якых паде на землю,
крутячи ся у вôздусі, пожôвклоє листя; и зима, коли вшыткоє завмерать и вкрывать ся білым покрувцьом, рікы
и поточкы заковані ледом, санкы, ги стріла, летять из бережка по блескачому снігови, у котрому в ясный день
отражавуть ся мілійоны сонць.
Вшытко, вшытко є нам милоє у Карпатах, сердця наші прикованы суть од ним, и не є межи нами ни єдної
русинської душы, котра бы хотіла удсіль удойти на плодоносні, медом и молоком запôвнені долины… Не є у
світі народа, котрый бы быв так приязаний уд своюй отцюзнині…
Бÿлше ги тисяч рокÿв , ищи до приходу мадяр, туй жили наші добродушні предкы.
Были бурі, была непогода, а Карпаты все зоставали ся містом бываня угроруського народа. Кидь мадяры
завойовали днишню Мадярщину, руськый народ надале зоставався в Карпатах.
Надыйшла татарська навала – Бийла IV утік на юг, но и Батый изчез; татары перейшли, и половцы, и
печенігы, и куманы, и туркы, и всяка дичина, а мы все жиєме у нашых любимых Карпатах.
Правда, днесь мрак спустив ся на наші мальовані горы: тискать нас всяка нечисть, нищить хащі,
запаскуджує криштальові поточкы и рікы, а нас переслідує.
Но каждый правдолюбивый честный чоловік мусить признати истину: народ, котрый так приязаный уд
свому крайові, котрый так любить свою отцюзнину, свÿй язык, віру, обычаї – то є народ мирный, послушный и
робутный, и вÿн достойный ліпшої судьбы.
Кидь ся в тÿй истині вшыткі пересвідчать, тогда ачей на наші Карпаты наново засвітить сонце и розжене ся
мла, яку подаєдні недоброжелателі загущувуть над нашым небосклоном.
О, тогда ищи красшыма будуть ся видіти наші мальовані Карпаты, тогда воздух у них буде ище
благоволнішый, журчаня поточка веселішой , трілкованя соловя притяжливішой, а житя – солодшой. Тогда
буде потіхôв жити у лôні Карпат.

РУСИНСЬКЫЙ РЕНЕСАНС

Василь Сочка-Боржавін

Василь Сочка-Боржавін родив ся 3 януара1922 рока у варыши
Берегові у вчительськÿй фамилиї. Бÿлшу часть свого дітвацтва
провюв в Ужанськÿй долині.
Кончив ошколованя у народных школах Кострина и
Перечина, дале - в Ужгородськ ÿ й и Хустськ ÿ й гімназиях.
Любимыма педагогами го были в Ужгородськ ÿ й гімназиї
русинськый писатель Алексій Фаринич (літературный псевдонім
Альоша Маковчанин), біолог и руководитель скаутÿв общества
имени Александера Духновича Степан Фодор, ерудованый латиніст
Андрій Контрош.
У Хустськ й гімназиї майбÿлшоє влияниє на футурушность
писателя мав літературописець и фолклорист Петро Лінтур, якый
руководив літературным діточым рокашом, активныма членами
котрого были знамі в будущому писателі Митро Вакаров, Иван
Чендей, Василь Сочка-Боржавін, Петро Продан, Михайил Кемінь, а
такой будущі преподавателі Ужгородського універзитета Кирило
Галас, Василь Орос, Михайил Симулик.
Філологійно-славістичні наукы Василь Андрійович
штудийовав у Будапештському універзитеті имени Петра Пазманя.
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1941-1944 воєнных рокÿв у Будапештському універзитеті ошколововав ся читавый рокаш молодых
літераторÿв, межи якыма были Еміл Балецький, Олег Грабарь, Митро Вакаров, Петро Продан, Василь СочкаБоржавін, Семен Панько, Кирило Галас, Юрій Керекеш, Йосиф Архій, Михайил Симулик, Михайил Бубряк.
Писали они и поезию, и прозу, участвовали у літературных конкурсах при новинци «Русское слово», котру в
Ужгороді издавав екс-премєр-міністр первого уряда Подкарпатськоі Руси Андрій Бровді.
Вже в ті часы Василь Сочка-Боржавін печатать своі поезиї в ужгородськых новинках «Русская правда»,
«Русское слово», а перві короткі прозові творы в «Карпаторусском голосе» и в новинци «Словенска єднота»,
яку у 40-і рокы мадярські словакы издавали в Будапешті.
А перву поетичну книжку Сочки-Боржавіна «Горы и доля», ги шістнадцятоє изданиє в «Бібліотеці
днешньых угроруськых писатилюв», выпустив Андрій Бровді.
Заканчовав свою высшу освіту Василь Андрійович, ги и Петро Продан, Кирило Галас, Юрій Керекеш, изза воєных діянь не в Будапешті, а в Ужгородському універзитеті.
В повоєнні рокы В.Сочка-Боржавін робив референтом в обласному уряді у ділах искуства, літредактором
газеты «Закарпатська правда», читавый час вчительовав у школах Тячовського, Мукачовського, Береговського
районÿв. Бÿлше ги вÿсям рокÿв проробив у Закарпатському институті вдосконаленя вчителюв, де завідовав
кабінетом націоналных школ (из мадярськым и румунськым языками ошколованя).
Ги писатель, Василь Сочка выбрав псевдонім Боржавін на честь свого няня Андрія Сочки, якый быв
выходцьом из Боржавської долины. Мав ищи й такі псевдонімы: Александер Андрейчик, Юрій Соколич,
Штефан Соколич, М.Варга, Александер Янкович, Янко Руснак и криптоніми В.С., С.-Б.
Историк літературы, поет, прозайик, публіцист и педагог Василь Сочка-Боржавін є автором єденадцять
книг, три из якых написано русским языком, дві - украйинськым, а шість - русинськым. У соавторстві из
Людвиком Філіпом написав «Исторію културно-просвітницького Общества имени Александера Духновича од
1923 до 2003 року». В.Сочка-Боржавін ушорив три календарі-альманахы общества имені Александера
Духновича на 1995, 96 і 97-ый рокы, які были напечатані в Ужгороді.
Печатався у изданиях Словакиї, Мадярщины, Чехиї, Польшы, Сербиї, Америкы, Украйины (бÿлше 260
публікаций!). Шыроко быв представленый у трьох досовітськых літературных альманахах и четырьох
повоєнных антологиях, дві из якых издані в Словакиї, по єднÿй - в Сербиї и в Украйині.
Ліпшыми творами Василя Сочки-Боржавіна, ги историка літературы, є книгы «Будителі Підкарпатських
русинів» (Ужгород, 1995), «Слідами словацьких будителів» (Ужгород, 2003), нарисы про Александера
Духновича.
Из межи русскоязычных книг В.А. Сочки-Боржавіна мусиме выділити доповненоє изданиє поетичного
зборника «Горы и доля» (Ужгород, 1990), якый мав шырокоє обговореня межи писателюв разных держав, и
добру часть поезий из якого стовмачено чеськым языком. В сюй же книзі вміщено май файні новелы, розсказы,
дорожні очеркы и спомины про Ф.Потушняка, П.Лінтура, Ю.Гойду, М. Томчанія, Д. Вакарова, Е. Балецького,
С. Панька...
Межи педагогійныма роботами В. Сочки-Боржавіна мож бы одзначити глыбокі теоретичні розробкы «З
історії русинських шкіл Австро-Угорщини та Чехословаччини» (1996), «Дещо про давні школи й підручники»
(2005) и тд.
Многі поетичні и прозові творы В.А. Сочки-Боржавіна стовмачено чеськым, украйинськым,
мадярськым, словацькым языками. До поезий ювіляра неєдноразово обращали ся знамі композиторы: Иван
Керецман, Штефан Ладижинський и др. - сесі співанкы исполнявуть ся и днесь вшылякыма исполнителями.
Усе своє житя талантливый писатель В. Сочка-Боржавін занимав ясну народницьку - русинську! позицию, про што свідчать емоційні го выступы на вшылякых форумах, симпозіумах, конференциях, зйиздах
в Ужгороді, Пряшові, Свиднику, Празі, Будапешті, Новому Саді, Крениці.
Иван Петровцій
«Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2007 рік»
(товмацтво из украйинського языка на русинськый Юрія Шиповича)
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Митро Човрій
ВАСИЛЬ ДОВГОВИЧ – ЗНАМЫЙ РУСИНСЬКЫЙ ФІЛОЗОФ,
ЛІНГВІСТ , ПОЕТ, ПЕРВЫЙ РУСИНСЬКЫЙ АКАДЕМІК, СЯЩЕННИК
Василь Довгович (Довганич) родив ся 15 марта 1783 у селі Золотарьово, днесь Хустського р-на у
фамилиї селянина.
Ошколововав ся у варыші Великй Варадин (днесь Орадя в Румуниї). Туй вÿн занимав ся репетиторством,
а ученицьов го стала дочька покойного главного нотаріуса варыша Агнеш Візер. Из йиї помощов розумный
студент изучив мадярськый язык, присятив Агнеш цілый шор ліричных поезий.
Высокоє ошколованя В. Довгович дустав у варыші Трнава в Словакиі (два класы філозофиї), а закончив
штудийованя в Ужгородськÿй духовнÿй семінариї.
У Трнаві поет активно творив вірші латинськым языком, интересовав ся філозофійов. Спеціально
изучив швабськый язык, штобы в оригіналі читати філозофські роботы Канта. По 14-ручнÿм вандрованьови по
світу вÿн вернув ся в Ужгород, де, по законченю семинариї, женив ся на Анні Ляхович и став на
душпастырськый пішняк. Из 1811 по 1824 рÿк жив у селі Довгоє и туй прибрав собі псевдонім — Довгович. Из
1824 по 1828 - служив у селі Великі Лучки на Мукачовщині, а из 1828 по 1844 — у самому Мукачові.
1831 р. Довгович став первым межи вченых края членом-кореспондентом нововчиненої Мадярської
Академиї наук за научні роботы из историї, етнографиї и теологиї. 1832 рока - ушорив свої поезиї у зберьку
«Поемы Василя Довговича», у котрÿй вміщено 19 стихÿв русинськым, 41 — мадярськым и 131 —латинськым
языками.
Умер Василь Довгович у Хусті 14 децембра 1849 р., де и захороненый на Замковÿй горі.

Народні умілці

Юрій Шипович

ЛЕГІНЬ ИЗ МІЖГІРЯ ТЯМИТЬ СВОЮ
ИСТОРИЮ И ОДЗЕРКАЛЮЄ ЙИ У МІНІ-КОПИЯХ НАШЫХ ЗАМКӰВ

Старовинна гравюра Невицького каштыля

Иван Пивовар зачав занимати ся різьбов по
дереву ищи у 13 рокӱв, жывучи на Свалявщині.
Сын няня-майстра такой оказав ся валовшным
про народноє искуство. Будучи ищи школашом,
вӱн вже вчиняв різані из дерева вішалкы,
подсвічникы, подставкы про чічкы, рамкы
картин, зеркал и т.д.
Легінь из дітвацтва любив историю свої
землі, много читав и честовав минувшину. Тому,
фурт изглядавучи подкарпатські замкы, зберав
про них матеріал и попробовав сам робити копиї
каштылюв. На тот час вӱн уже женив ся и
проживав у Міжгірю.
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Міні-каштыль, вчиненый у варыши Дмітрові (Росия). 2013
Иван Пивоварь из донечков Анастасійков (подобенка 2015 р.)

Вчиняв йих ги елемент ландшафтного дизайна, хоснувучи камінь и другі матеріалы.
До первої свої роботы молодый майстер ставить ся фест критично, иронізує: «Первый блин всегда
комком». Айбо челяди робота ся полюбила, почали ся заказы. Єден из заказӱв мав аж у варыши Дмітрові
(Росия).
Из часом легінь не лем робив міні-каштылі май файными, ай почав проводити до них подсвітку.
Креативный фатюв все штось додумовав до свойых дітищ. Образчикы замкӱв брав из старых гравюр
15-19 ст.
На днесь Иван Пивовар робить копію Невицького замка, хоснувучи историчні малюнкы и
подобенкы.

Лінгвістика

Михаил Алмашій

30

ДО РУБРИКЫ «ЯЗЫКОВА КОНЗУЛТАЦІЯ»
Обы наш русинськый литературный язык забезпечив высоку
грамотность нашої читателської и писателної публікы, обы не было
правописного хаоса, обы наш русинськый яз ы к став поправді
нормативным, треба строго додержоватися кодифікаційных правил.
Кодифікація русинського литературного языка одб ы лася, айбо она
продовжуєся, як постоянный процес совершенствованя.языковых
правописных норм. Каждый пишушый русин мусить знати, што додержаня
правописных норм односиться до категорії языкової културы. Култура
говореня и писаня (хоснованя писемным, литературным языком)тісно
поязані из из общов културов чоловіка. По писму познаєся освіченÿсть,
інтелект и культура личности. Порушеня правописных норм, неряшливÿсть
у писмі, у хоснованю отповідної лексикы, фразеології, стилістикы
выкликавуть неприятні асоціації у читаючої особы. «Контроль за ходом
кодифікації русинського літературного языка лишити за областным научнокултурологичным обществом им.А.Духновича» - записано у рішені
отчотно-выборної конференції 16 новембра 2013 рока. Завто и починаєме
перву конзултацію из додержаня даякых правил правописа фонетичного и
морфологичного характера, конкретно: уживаня на писмі середньоязичного гласного звука, якый передаєся на писмі буквов «И», сього
русинського фонетичного феномена, якый дуже характерный для нашого
подкарпаторусинського языка.
Букву «И» пишеме там,
а) де ясно чуєме «И»: зима, зимовати, лизало, лизати, личити, низанка,
низати, писанка, просити, читанка;

б) де у староруському языку традиційно было «И»: битка, виноватый, гостина, дикый, лице, млин, писарь,
старшина, пити,, тихо, ярина́;
в)у інфінітивных флексіях на –ТИ: везти, дримати, думати, колысати, нести, писати, читати, прясти;
г)на зачатку слова: ити, иду, икона, иронія, иншак, иній, искра, исторія, истребити, имити, инородный;
сюда односяться и людські имена: Иван, Илько, Игнат, Ирина и георгафичні назвы: Иран, Ирак, Имстичово;
г) коли «И» выступать у роли союза: рукы и ногы, Петро и Павел, ходити и сміятися, куртый и довгый, три
и десять;
е) у інфінітивах на «ЧИ»: печи, товчи, січи, мочи, помочи́, уречи,, утечи;
є)у суфіксах -ИЧ-, -ИЧН- : солодич, Попович, Мигович, историчный, столичный, географичный,
орфографичный, етнографичный, типичный;
ж) у глаголных суфіксах 2-го лиця теперішнього часа єднины и множины: хвалити, хвалиш, хвалимее;
білити, білиш, білиме; ділити, ділиш, ділиме; просити, просиш, просиме: солити, солиш, солиме: варити,
вариш, вариме: косити, косиш, косиме;
з) у словотворных суфіксах:
-назывникÿв: -ИК-, -НИК-: волик, коник, каноник, столик, носик, грішник, блудник, помочник, праведник,
ножик, курник песик, кошик, книжник:
-ИВО- пиво, топливо, паливо, прядиво;
-ИЛ(О): кадило, мотовило, правило:
-ИЩ-: жонище, хлопчище, ручище, ножище;
- присвойных приложникÿв: -ИН-: мамин, материн, бабин, тютчин;
- отглаголных приложникÿв: -ИТ-: забитый, розбитый, зашитый, рошитый;
-приложникÿв: -ИСТ-: камінистый, водянистый, гористый, мочаристый, скалистый:
-у префіксі ПРИ-: прибити, приспособити,, притулити, пригубити, прискочити, прийти, приліпити,
приписати, приволочити, пригребсти;
- у давалному зміннику на –ОВИ: братови, сусідови, дідови, учительови, царьови;
- у творящому зміннику на –АМИ (-ЯМИ): женихами, братами, учителями, дынями, серпами, полями,
возами;
«И» - характерный русинськый середньоязычный гласный звук, якый уживаєме у чистых русинськых
словах, а так же в такых чужых словах, в котрых из бігом часа «И» вытіснив звук «І»: магазин (magasin),
семинарія (seminaria), математика (matematica), арифметика, Мадрид (Madrid).
Є случаї, коли «И» йотуєся: пойити (укр.поїти), дойити (доїти), гнойити (гноїти), тройити (троїти), мойими
(моїми), твойими, свойими.
ПРАВОПИСАНЯ «Е» У КОРЕНЯХ СЛŸВ
Корінь русинського слова (серце слова) несе на собі основный смысловый (семантичный) тягар и зато є
незмінным. Кедь не додержоватися етимологичного принципа, то можеме стрітитися из множеством разного
писаня многых назывникÿв. У сьому случаю будеме мати «ad libitum»-ный правопис (ко як хоче). Обы
правописаня коренюв у русинськых словах было єднакым, мусиме обертатися за помочив до первоосновы
слова праславянського языка. У словах из звуком «Е», якый походить из редукованого «Ь», ниґда не
одбываться ниякої переміны сього «Е».
Такыми словами суть:
НЕБ-О: неб-а, неб-у, неб-ом, на неб-і, неб-ами, неб-ах. Як видиме, у каждому зміньованю слова у кореню
пишеме «Е», а николи не «И», што трафляться дуже часто у текстах новинок («на нибі»);
ЗЕМ-ЛЯ: зем-лі, зем-лю, зем-льов,, на зем-ли, зем-ель, зем-лями, зем-лях;
ДВЕР-І: двер-ями (дверь-ми), двер-ях, (но не «двирі»);
ДЕНЬ: дн-я, дн-ями, дн-ях ( бо «дьнь», «дьня), ден-ный, по-ден-но);
ПЕНЬ : пн-я, пн-ями, пн-ях (бо «пьнь», «пьня»);
ОТЕЦЬ: отц-я, отц-ями, отц-ях (бо «отець», «отьц-ями», «отьц-ях»);
БЕРЕГ: берег-а, на берез-і,
́
берег-ом, берег-ами, берег-ах;
СЕРЕДА: серед-ы, у серед-у, серед-ами, серед-ах;
ПЕРСТЕНЬ: перст-еня, перст-енями, перст-енях;
ТЕПЕРЬ: тепер-рішньый, тепер-ішнього, тепер-ішньыми, тепер-ішньых;
СЕРЕДИНА: серед-ины, серед-инов, серед-инами, серед-инах, серед-ньоє, середняк, серед-нянськый (
а не «сиридина», бо «сьрьдина»);
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ЗЕРНО: зерн-ом, на зерн-і, зерн-ятко;

ТЕРНЯ: (од давнього «тьрьнъ»): терн-ьом, терн-истый (а не «тирня»)
БРАТИ («одбьрати»): бер-у, бер-еш, бер-еме, бер-уть;
ПЕРЕД: перед-ньый, перед-овик, перед-овиця;
МЕРТВЕЦЬ: мерт-вецями, у-мерт-и: с-мерт-ь, мерт-вый.
СЕЛО: селом, селами, по сехах (а не сило, силами, по силах).
НА РОЗДУМОВАНЯ ЧИТАТЕЛЯ
Языковый вопрос для русинÿв є єдным из ключовых и потребує далшої роботы над совершенствованьом
русинського литературного (писемного, не розговорного) языка. Из сьов цільов возникать думка про
организацію постоянно дійствующого семінара русинського языка у рамках комісії по кодифікації
русинського языка єден раз у квартал (чотыри раз на рÿк) . Участь у семінарі не регламентуєся ни количеством
участникÿв, ни именными персоналіями. Каждый заінтересованый (кого болить сеся проблема) може
приходити на семінар як повноправный участник и брати участь у обговорені вопросÿв порядка денного.
Орієнтовна тематика:
- Култура розговорного и писемного языка.
- Стилістика писемного языка.
- Фонетичні особенности русинського языка. Типы алтернації в русинськуй фонетиці (гласных и
согласных звукÿв). Асимілація звукÿв.
- Орфоепія и орфографія.
- Способы формо- и словобразованя в русинському языку. Морфемноє образованя (будова) слов.
- Парадигмы зміньованя частей речи.
- Правописаня служебных частей речи.
- Структурна характеристика речень.
- Деріватологія. Деріватема – основна єдениця словотвореня.
- Лексикологія. Полісемія. Лексично-семантична система языка.
- Вопросы аутентизації русинської термінології и понятійного апарата.
От читателя чекаєме отвіт:
1.Ци треба такый семінар?
2.Де проводити семінары?
3.Ци дасть сесь семінар очікованый резултат для розширеня лінгвістичного самообразованя його
участникÿв?
Рубрику веде М.Алмашій
История свої землі

КУРУЦЬКІ ВОЙНЫ.
(З Богом за Отцюзнину и Свободу)

Востаниє 1516 рока пӱд проводом немеша Дьордя Дожа, котрый войсько хрестоносцюв-куруцӱв повюг
не против туркӱв, ги плановало ся, а против свойых тутешньых землевласникӱв. Нитко товды не посмів и
подумати же сесе было началом затяжных куруцькых воєн, котрі розтягнуть ся майже на 200 рокӱв (до 1711
року) и розорять Подкарпатя, принюсши його жытелям горе и збыткованя.
По розгромови турками мадярської армиї у 1526 рокови пӱд Могачом Мадярська держава перестала
екзистовати. Магнат Я. Запольяйи на Ердели вчинив Семиградськоє князювство. Западні землі одойшли до
Австриї, остаток териториї (вєдно из столицьôв) бывшого Мадярського королювства одойшов туркам.
Днешньоє Закарпатя оказало ся на гатарови буйок за територію межи Австрийôв и трансильванськыми
князями. Мавучи дяку контрольовати йиї, трансильванцы, хоснувучи загоны найманцюв – куруцӱв и
обперавучи ся на пуддержку туркӱв, пуднимали єдно востаниє за другым.
Первоє читавоє востаниє куруцӱв вчинило ся у 1672 рокови. Куруцька армія обєдинила ся в Партіумі, де
розміщали ся много біженцюв, котрі найшли приют од религійного и політичеського переслідованя, трафункы
котрого мали місто в Мадярщині. Они назвали себе exiled (утікачі). Куруцы были вооружені май булше
пістолетами и легкыма шаблями. Йих тактика и стиль веденя войны были типичні про легку кавалерию.
Фундамент вôйська чинили протестанты, недовольні габсбурзькôв контрреформацийôв, худобна знать (што
держала ся за свої привилегиї, котрі габсбурзькый суд хотів позаберати) и воякӱв пригатарных замкӱв,
уволеных австрійськыма генералами.
Наперед вôйсько куруцӱв вторгнулась в етнічні русинські землі в августі 1672
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рока, де они завойовали замкы Діошдьор, Онод, Сендре и Токай. По тому, коли они

побили габсбургськоє войсько Паріса фон Шпанау коло варыша Кошіце, другі варыші так званої Верхньої
Мадярщины (карпаторусинські землі) и читавоє число недовольных пристали од ним. До куруцӱв потягли ся и
жителі карпатськых комітатӱв, населеных словаками и русинами. Двома лідерами армиї «утікачӱв» были Пал
Сепеші и Матіаш Сухан, представителі худобных родӱв, котрі участвовали в другых антигабсбургськых
двиганях. За споминами Пала Сепеші, «утікачі» почали грабежі у сіверных районах «ги бы преслідовучи
папістӱв (католикӱв), они грабили цілі округы. Мы почали вбивати мародерӱв, айбо то было пустым - они не
уважали и не слухали офіцерӱв. " Відень нараз одреагував: были направлені дополнительні войська. 26
октовбра 1672 рока габсбургська армия перемогла куруцӱв коло Дюрка. Повстанцы одступити за Тиса. По
сьому, уряд почав систематичноє религіозноє и політичеськоє переслідованя бунтарюв у Королювськӱй
Мадярщині. Майбӱлш знамым случайом быв суд над 300 протестантськыми пастырями, котрі были засужені
до смерти у 1674 рокови , айбо пӱзніше были продані ги рабы на галеры в Неаполі. Се вызвало протесты по
всюй Європі.

Дьордь І Ракоци

Имре Текелі

Куруцы стрічавуть Ференца ІІ Ракоци

У 1675 рокови «утікачі» зайняли Дебрецен. Пӱзніше, в тому же рокови, варыш захватовали три разні
армиї, што было нормалным на тот час у неспокӱйнӱй Мадярщині.
«Утікачі» встановили дипломатичні алянсы из Польшов у 1674 рокови и Францийôв - у 1675 рокови. У
маю 1677 р. Франция, Польша, Трансильвания и «Община утікачув» пудписали договор у Варшаві. За сьым
договором, французькый король Людовик XIV гарантовав йим 100000 талярӱв и помоч. «Утікачі» были
обязані напасти на Габсбургӱв из вôйском числом 15 000 чоловік. Михайил Апафі, принц Трансильваниї, дав
войскову и грошову пӱдпору повстанцям. Восени того року 16 772 французькых, польськых и татарськых
воякӱв прибыли у Верхню Мадярщину. Ся маленька армия, во главі котрої стояв полковник Бомонт, была не
валовшна серйозно угрожати имперському преймуществови. Мадярщина стала єднôв из територий вôйны
межи Леопольдом I и корольом Франциї. Президент віденського гофкрігсрату, Раймондо Монтекукколі вчинив
план «умиротвореня» пӱд назвою «L'Ungheria nell'anno 1677». За сьым планом територия Мадярщины
занимать ся трьома австрійськыми арміями, остаткы мадярської конституциї анулює ся и починать ся
програма швабської колонізациї териториї. Канцлер Пол Гокер, єден из май знамых людий в Габсбурзькому
уряді, согласив ся из планом Монтекукколі. У Секретнӱй Раді вӱн обявив, же «всі мадяры - предателі».
У 1678 рокови «утікачі» выбрали Мігая Телекі, канцлера Трансильваниї, свойим лідером. Принц Апафі
обявив войну против Австриї. Перед сьым вӱн мусив просити дозвол у Османського султана (свого
повелителя). Султан поклав ултиматум: у случайи серенчі - вся Королювська Мадярщина мала стати частьôв
Османської империї.
5 апріля 1678 принц Апафі выдав декларацию жителям Мадярщины: вӱн обявив, што вєдно из Польшôв
и Францийôв пӱднимать оружиє против «тяжкого хомута утискӱв» и рекомендовав «пӱдкорити ся турецькому
императорови, котрый владіє розумом и острым оком».
Вôйсько куруцӱв вєдно из польськыми и французькыми вôйськами добре просувало ся у Верхню
Мадярщину, айбо они нараз одступили в Трансильванию при появі первых габсбурзькых полкӱв. Несеренча
поламала образ Телекі, ги компетентного лідера. Из другого боку маленькый рокаш куруцької кавалериї
(8000 чоловік) наскоро захватила май важні шахтарські варыші и замкы Нижньої Мадярщины.
У 1678 рокови єден из май знамых молодых немешӱв Верхньої Мадярщины и Трансильваниї Имре
Текелі обявив вôйну Габсбургам. В августі 1678 рока його вôйсько зайняло майже всю Нижню и Верхню
Мадярщину. Габсбурзькоє правліня в Королювськӱй Мадярщині наскоро рушило ся. «Утікачі» присоєдинили
ся од повстанцям Текелі и офіційно обрали го свойым лідером у Хайдусобосло. В януарі 1680 рока вôйсько
куруцӱв обєдинило ся из собственнов армийов Текелі. До 1681 рока Имре Текелі
освободив 13 комітатӱв и обявив себе корольом Мадярщины. Император Леопольд I
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Габсбург и Османська империя вызнали сесь факт. Куруцы Текелі помогли османськым вôйськам у АвстроТурецькӱй вôйні 1683-1699 рокӱв.
Алянс из турками подорвав популарность Текелі межи простым народом, ситуация щи май усложнила
ся по програшови туркӱв коло Відня у септембрі 1683 рока. У 1685 рокови загоны куруцӱв были розбиті, а
територия днешньох Закарпатя и Восточної Словакиї зайнята габсбурзькыма вôйськами, кроме замка
Мукачово, котрый доблесна Илона Зріні геройськы боронила до зачатка 1688 р..
Пӱдозрюваный султаном у предательстві, Текелі быв взятый у арешт и дакӱлко рокӱв провюг у
турецькӱй тюрьмі. У 1690 рокови Имре Текелі быв освобожденый и зведеный на трон Трансильваниї ‒
васального князювства Османської империї.
У сесь период исторія куруцӱв синонімічна из исторійов двох великых антигабсбурзькых востаний
межи 1680 и 1711 роками ‒ Текелі и Ракоці. И хотя сесі двиганя называвуть куруцькыма вôйнами, поправді –
сесі антигабсбурзькі востания мали май шыроку соціалну основу и бӱлш складні політичеські ціли, ги двиганя
куруцӱв.
У яри 1703 рока склали ся добрі обставины діла общого выступа народӱв Мадярщины против
австрійського хомута. Недовольство панованьом Габсбургув росло всягды, айбо в Подкарпаті оно особо было
тяжкым. Антитурецькыма вôйнами австрійськоє вôйсько на нашӱй земли вчинило много хиб. Кроме того,
именно в сесь час загострила ся борьба за испанськоє наслідство межи Австрійôв и Франційôв, и основні
войськові силы Габсбургӱв были направлені на юг Європы, против французӱв.
На містах, в тому числі и на Подкарпатю, почали агітацию вербовалникы, котрі форміровали нові
вôйськові загоны. Насильноє забираня молодежи в армию, котра мала одстôйовати интересы Австриї, вызвало
новоє недовольство людий. При тому часть вербовальникӱв, недовольна централізаторськôв політикôв
Габсбургӱв, направляла новобранцюв не в регулярноє вôйсько, а в лісы, в міста роста народного гніва. Так
почали форміровати ся основні очагы вызволителної борьбы.
Событія в Березькому комітаті стали толчком про воставшых селян, якых возглавив Томаш Есе ‒
селянськый вождь, участнык востания 1697—1698 рокӱв. Бунт обхватив села Вары, Тарпы, Мужієво, Беню,
Вилок. До повстанцюв присоєдинали ся загоны из Мукачовщины во главі из Альбертом Кішом и Михаилом
Папом. Такой межи руководителюв воставшых быв Янош Мойш. Скоро у руках повстанцюв оказав ся и варыш
Берегово, люди котрого радо честовали куруцӱв.
Подовж дакӱлкох тыжнюв волна селянськых и варошськых востаний охватила не лем вшытко днешньоє
Закарпатя, айбо й Восточну Словакию, Сіверну Мадярщину и Трансильванию. Повстанцы нападали на
маєткы магнатӱв и дворянства, на монастирі и костьолы, розправляли ся из австрійськыми чиновниками.
Селянські бунты на Подкарпатю стали исходным моментом антигабсбурзької вôйны 1703—1711 рокӱв в
Мадярщині.
Переростаня антифеодальных востаний именно на Подкарпатю у освободителну борьбу всього
мадярського народа штимовало ся тим, же туй май булше чувствовала ся давка феодално-кріпосничеського
гніта віденськых властий, котрі проводили жестоку централізаторську політику, насилноє заведеня униї и
повязані из нима религіозні й національні утискы русинӱв, переслідованя мадярських людий Сіверної
Мадярщины и Трансильваниї.
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Ференц ІІ Ракоци

Так ги Австрия втягла ся в борьбу за испанськоє наслідство и направила основноє вôйсько против
Франциї, зробивши слабшыма гарнізоны на Подкарпатю, тому на борьбу против повстанцюв ишпаны
Мадярщины зачали чинити армию, котру в народі называли лабанцями. На чолі карателюв, у рядах якых были
бӱлше 500 дворян и тӱлько же австрійськых піхотинцюв, стояли сатмарськый ишпан Шандор Карольї, граф
Иштван Чакі и генерал В. Монтекукколі. Лабанци глядали привод, штобы розправити ся из повстанцямикуруцами, через то межи руководителями селянськых загонӱв у кӱнци марта 1703 рока родила ся мысль
(приписовуть йиї Михаилови Папу и Ласлови Біге) одправити делегацию до Ференца Ракоці II в Польщу из
просьбов вернути ся в Мадярщину и возглавити повстанцюв. Князь схвально приняв делегацию, айбо отвіта
не дав. Можно, ож го насторожовала активность селянськых бунтӱв, неорганізованость йих вôйська. И лем на
зачатку мая Ракоці дав знати, же вертать ся домӱв и возглавить двиганя. Айбо просив самым не выступати и не
збытковати ся над попами и феодалами.
Членам делегациї, котру возглавив Т. Есе, Ракоці подаровав флаги, на шовковому полотні котрых
золотыми буквами было вышыто «З Богом, за отцюзнину и свободу». Разні соціалні групы, котрі участвовали у
востаниї, розуміли написаноє вшыляко, каждый по-свому: дворянство розуміло го, ги завойованя свободы и
вчиненя независимої Мадярщины. Простолюдины виділи у ньому и свободу од свойых вельмож и чужых.
Наперед флагы пӱдняли в селах Вары и Тарпа, де зачало ся востаниє. По захватови Берегова флаг было пӱднято
над централным плацом.
Усього в рядах повстанцюв на кониць яри 1703 рока нараховало ся близь шість тисяч чоловік, у тому
числі оружных было не бӱлше вӱсямсот. Остаток — селянські повстанци, за оружиє якым были косы, вилы,
фийсы, лопаты. Историк 19 ст. І. Ачаді, оціньовучи события тых часӱв, писав, же «худобні, безземелні желярі
почали сю борьбу за свободу не лем против Габсбургӱв, айбо против свойых тутешньых землевласникӱв».
На зачатку мая 1703 рока близь села Довгоє лабанци напали на слабо оружных куруцӱв и розбили йих, а в
середині юнія на Подкарпатя прибыв Ференц Ракоці II, што послужило толчком до новых селянськых двигань.
Русины из радостьов йшли у вôйсько князя, про што тот памнянув май пӱздно, коли по програшови вôйны
жив у Франциї: « Тоты люде из дітьми, из жонами приходили и щи здалека, уздрівши ня, на коліна ставали и
руськым обычайом хрест метали…загнавши домӱв дітий и жӱн свойых, ставали самі у вôйсько моє и не хотіли
ня булше лишити… и казали, же зо мнов хочуть жити и вмерти». Так из разных сел Подкарпатя до Ракоці
прибывали повстанци. Лем в с. Завадка до нього перейшло бӱлш ги 500 селян. Чим дале просувала ся армия
на чолі из Ракоці, тим бӱлше приставало од ньому повстанцюв из русинськых сел: из Жнятина — 23 чоловікы,
Страбичова — 28, Великых Лучок — 29, Петрова — 16, Дівичного — 31, Бекені — 28, Вилока — 52,
Пістрялова — 10, Великых Комят — 26, Шаланок — 20, Матійова — 32, из Вар — 61 чоловік і т. п. Из сел
Мукачовської доминиї в армию вступило близь 600 чоловік, а из 55 сел Угочанського комітату — 659 чоловік.
Се дало право Ференцу Ракоці II назвати русинӱв «найвірнішым народом».
Активізациї борьбы помагало и то, што Ракоці, навернувши ся в Подкарпатя, розослав шор казань до
жителюв, у котрых выкривав крываві діяня австрійськых чиновникӱв, говорив про урбарськый груз, высокі
ціны на товары, про тяжкоє положеня селян. Айбо се было на зачатку вôйны. Пӱздніше князь одойшов од сьих
позиций.
Вôйсько повстанцюв поповнив М. Берчені, котрый прибыв из Польши из загоном вышколованых у боях
украйинськых козакӱв, волохӱв и полякӱв числом 800 чоловік.
Обєдинивши силы, повстанци от с. Завадка рушили до Тисы, де в середині юлія 1703 рока, коло Вилока,
вчинила ся друга велика битка из ополченцями, во главі котрых стояв Мігаль Кенде. На сесь раз серенча была
на боці воставшых. На берегах Тисы хоробро били ся як верховинські селяны, котрі перейшли на бӱк Ракоці,
так и селяны притисянськых сел — русины, мадяре, румуне, представителі иншакых національностий.
Армия повстанцюв святковала вікторію и поповнювала ся новыми добровольцями. Йих набрало ся на
тот час уже бӱлше вӱсям тисяч. На честь побіды на берегови Тисы вчинено памнятник.
Вікторія коло Вилока мала велику важность. Она закріпила перві успіхы пôвстанцюв, усьої вызвольної
антигабсбурзької борьбы и одкрила путь войськови Ракоці в Мадярщину и Словакию. В кунци 1703 рока у
вôйську повстанцюв нараховувало ся уже близь 30 тисяч чоловік. Скорому ростови повстанської армиї
пӱдпоровувало то, же межи простым народом ходили бесіды, гибы Ференц Ракоці II обіцяв свободу усім
учасникам борьбы. На Подкарпатю они шырили ся ватагами опришковськых загонӱв, активных учасникӱв
битв.
Изглядателі доводять, же в документах, пӱдписаных Ференцьом Ракоці II, такых обіцянок не было. Лем в
єдному из патентӱв, пӱдписаных ужгородськым ишпаном М. Берчені у апрілю 1703 рока, містить ся похожа
обіцянка. Сам Ракоці не лем не обіцяв сякого, а наоборот, старав ся втихомирити селян, одвернути йих од
антифеодальных выступӱв, наказовав чинити феодальні повинности, не нападати на маєткы панӱв и церквы.
Справедливо одмітив изглядатель Е. Тарле, же Ракоці моцовав ся обєднати ушиткі силы Мадярщины на борьбу
против Австриї, игнорувучи просьбы простых людий. Кликаня Ракоці до примиреня ватагы куруцӱв не были
популарными межи простолюдинами.
Вôйнові дійства передовых частий войська Ференца Ракоці II у 1704 —1711
роках чинили ся у глыбинных районах Мадярщины и в Словакиї. Айбо на Подкарпаті
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борьба не спирала ся. Усі рокы войны — се рокы активных дійств селянськых загонӱв. Участь русинської
земли у сюй куруцькӱй вôйні опреділяла ся не лем числом солдат, котрі войовали на фронтах. Подкарпатя
давало много матеріальных ресурсӱв на борьбу: хліб и ношу, оружиє про воякӱв, матеріалы и майстрӱв на
постройку паланок.
Восени 1703—1704 рокӱв розгоріли ся бої повстанськых загонӱв за захват такых опорных пунктӱв, ги
мукачовськый, ужгородськый и хустськый замкы. Перві провбы овладіти замком в Мукачові повстанци
зробили в середині юлія 1703 рока, коли взяли курс на Вилок до Тисы. И доста скоро овладіли варышом.
Правда, пуздніше лабанци во главі из В. Монтекукколі вернули ся, выгнали Ф. Ракоці и вчинили збыткованя
над людьми. Учасник тых діянь на полях рукописного Євангелия Мукачовського монастиря писав, же
австріякы «много людий постинали», особо простакӱв, а дале «пограбили мукачовську и росвиговську
церьковлы».
Межи май бойовыми операциями повстанцюв западного регіона было вызволеня Ужгорода, захват
ужгородського замка. Щи на яри 1703 рока куруцькі вôйська, што наступали на запад, попробовали взяти
каштыль, айбо се йим не вдало ся. Товды у септембрі до варыша подойшли повстанци Ужанської долины,
котрыми командовав Иван Беца. Из сіверных комітатӱв подтягли ся повстанци из мадярськых сел во главі из
немешом И. Гарасті. Почав ся приступ каштыля, котрый розтяг ся на цілых пӱврока. Повстанци не раз хотіли
штурмом завладіти замком, айбо гарнізон уміло одбивав ся.
Помогли повстанцям жытелі Ужгорода: єдні вступали в шоры куруцув, инші майстровали оружиє,
стройили паланкы. Жоны обходжовали раненых, приносили продукты и теплоє шатя, бо зима была твердôв.
По довгых и крывавых боях 26 фебруара 1704 рока замок капітульовав. Условия капітуляциї затвердив
Ференц Ракоці II. Варыш перейшов до рук повстанцюв. Командуючым гарнізоном было назначено
селянського ватага И. Бецу, а єпископом Мукачовсько-Ужгородської єпархиї — союзника Ракоці Петра
Камінського, на котрого часто покладали ся и дипломатичеські місиї.
У 1707 рокови в ужгородському каштыльови проживав Ференц Ракоці II, котрый принимав туй
дипломатӱв из иншакых держав Європы: Франциї, Польшы и Росиї. Туй вӱн вюг из ными переговоры про
общу борьбу против Австриї, про предоставленя помочи повстанцям, про выборы руководителя борьбы
Ференца Ракоці ІІ корольом Польшы и т. п. В Ужгороді часто бывав соратник Ракоці, вызнамный вôйновый
діятель и дипломат М. Берчені, котрый проводив туй нарады войськовых руководителюв востания.
Межи май бӱлш знамых новостий того часа было гостьованя у юлії 1707 рока послӱв Російи во главі из
Давидом Корбе, и Польшы - Михайилом Волинськым. Прибытя послӱв радостно привітствовали жителі
Ужгорода. Звонили звоны в церьковлях, из замка было чути выстріли торжественых салютӱв, жытелі
выходили на улиці, штобы привітствовати честованых гостюв. Усі ся сподівали на пӱдпору Російської
державы у борьбі проти Габсбургӱв.
Переговоры проходили успішно. Айбо Ракоці не пилував ся давати одвіт на пропозицию Петра І стати
польськым корольом, бо мав страх до того, як се порозумівуть Франция и Швеция, из якыми быв поязаный, а
царь Російи не висловлював ся до кунця, про помӱч повстанцям.
На продôвженя переговорӱв Ракоці одправив до царя свого дипломата Шандора Недецького. Через
дакотрый час Д. Корбе наново прибыв до Ужгорода и переговоры продовжили ся, участиє у котрых взяли
такой ужгородськый ишпан М. Берчені, соратникы вождя повстанцюв П. Радаї,
Ф. Клобушинськый та Ш. Недецькый. Секретарь Ракоці Гашпар Беніцкі свідчив, же и Ракоці, и Берчені
чекали од переговорӱв великого хосна, розуміли йих важность. На святковому полудникови, по трафункови
доброго кӱнця переговорӱв, присутствовали вшыткі вельможі. Ференц Ракоці II сам обхожовав и честовав Д.
Корбе — дипломата Російи.
Согласно договорностий, у августі 1707 рока до Російи одправило ся посольство Ференца Ракоці II
числом 50 чоловік, котроє возглавив М.Берчені. Договор быв пӱдписаный у Варшаві 15 септембра 1707 рока.
Вӱн став основôв російсько-мадярськых удносин на 1707—1711 рокы, котрі позитивно вплывали на ход
політичеського житя и на вôйськові дійства куруцӱв. У діло пӱдписованя договора из Петром І читавый вклад
внюс власник Ужгорода М. Берчені. Помагала сьому и та дружеська атмосфера, котру вчиняли жителі
Ужгорода и Мукачова, де єдночасно перебывали послы, а також жителі Подкарпатя, котрі знали про
переговоры и привітствовали йих. Йдучи на зближеня из Петром І, князь Ракоці, бизôвно, мірковав, же
бӱлшость його вôйська – русины – суть симпатиками Російи.
Айбо надії ся не справдили: сись алянс у кӱнци не дав нич.
Вôйна ся продôвжовала, селянам нитко не давав свободу, а феодалы йих заставляли одробляти панщину.
За надмірну независимость быв скараный на смерть Иван Беца. Селяни почали лишати Ракоція, и вӱн теперь
програвав битву за битвôв, мадярські дворяны наскоро зачали лишати го и переходили на сторону
переможцюв.
Врозумівши, же діло програноє, у кӱнци фебруара 1711 рока Ференц Ракоці II втік у Польшу.
29 фебруара 1711 рока Ференц Ракоці из Адамом Ваї, тікавӱчи од переслідованя лабанцюв, сперли ся у
Солочині и пробыли туй до 3 марта. Причинов остановкы стала ріка Пиня, на котрӱй
в сесь період почав ся ледоход. Через се, коли, у кӱнци 19 ст. мадяризували
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По втіканьови вождя куруцӱв, австрійци жорстоко розправили ся из селянами – повстанцями: йих
четвертовали, вішали, колесовали. Айбо се, за изгляданями дакотрых ученых, не є правдов. Так професоркарпатолог Иван Поп, котрый изглядав сесь період, доводить, же всі повстанци, кроме Ференца Ракоці и
Міклоша Берчені, были потôм амністовані.
В еміграциї, ги вже памнянуло ся в началі, князь называв русинӱв май вірнішым народом (Rutenus – hest
delissima).
Востаниє лишило глыбоку сліду не лем в нашӱй историї. Про нього нагадує и фамилия Куруц, котру
носять много жителюв днешнього Закарпатя.
У фолклорови востаниє Ференца Ракоці ІІ найшло свӱй одбиток. Народна співанка «Через поле
Верецькоє» одтворила и само востаниє , и турецькый слід (фінансованя) у ньому, и націоналну приналежность
повстанцюв:
Через поле Верецькоє
Іде вôйсько мадярськоє.
Навпереді кӱнь турецькый,
Сидить на нюм хлопець руськый.
В правӱй руці саблю держить,
Долу сабльôв крôв ся цідить,
Над тыв крôвцьôв гавран кряче,
А за сыном мати плаче.
Не плач, мамко, не жури ся,
Не порубав я дуже ся,
Лем натроє, начетверо
Моє тіло посічено.
Запали мені свічочку,
Справ ми хыжку без ободочкӱв,
Без ободочкӱв та й без дверий,
Улади ня у світ другый.
А друга народна співанка «Чорна гора не орана» одтворює куруцькі вôйны, котрі на протязи кулькох
стороч пожирали Подкарпатя:
Чорна гора не орана,
Лем кулями засіяна.
На тӱй горі вояк лежить,
В правӱй руці саблю держить.
Долу сабльôв крôвця тече,
Над вояком коник ирже.
Не стӱй, коню, ты надо мнов,
Біжи до мамкы из новинôв.
Та стань собі коло плота,
Та заиржи на ворота.
Выйде до тя стара жонка,
А то буде моя мамка.
Звідала ся коня мати,
Ци сынка юй не видати?
Ой видав я його, видав,
На чужині сын твӱй пропав.
Тричі вдар ты копытами,
Заскрегочи зубилами,
Буде мамка слызы лляти,
Буде сына вспоминати.
Юрій Шипович
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ВОЯКЫ ЧЕСЬКОСЛОВАЦЬКОЇ ЛЕГИЇ.
МИХАЙИЛ БІЛЕЙ

Юрій Шипович

Михайил Білей родив ся 21 новембра 1914 рока в селі Поляна
Свалявської округы на Подкарпатськуй Руси. Жив у Плоскому.
Туй кончив 6 класӱв народноі школы, по чому робив слугом у багатых
газдув, наймитовав.
5 новембра 1939 рока перейшов мадярсько-совітськый гатар. Чому
Білей достав 5 рокув арешта, а не 3, ги другі землякы го, не ясно. Айбо,
провювши два из половинов рокы у лагерях Воркуты, 14 децембра 1942 рока
быв освобожденый и направленый у Бузулук.
Про фронтовоє житя Михайила Білея детально повідать у статі «Єдноє
жытя» бывшый командир Олджіх Квапіл (Oldřich Kvapil. Jeden život).
Офіцер затямив три епізоды, у якых Білей проявив храбрость и
изобретателность:
- Под час Корсунь-Шевченковської войськової операциї, у боях пиля села Острожачи у януарі 1944 рока,
ротмістр Білей цінôв великого ризка поберовав доставити коробкы из патронами воякам, котрі удержовали
плацдарм на другому березі рікы…
- У септембрі 1944 рока в боях на Дуклі рота поручика Білея удержовала высоту 534. Не позеравучи на
великоє чисельоє преимущество німцюв, рота Білея выстояла, хоть бӱлшость чеськословацькых воякӱв туй
обстало ся навхтема. Из офіцерӱв лишили ся живыма двоє: Білей и Сейнер. Обыдва были цімборами, про обох
ходили легенды…
- У кунци октовбра 1944 рока у Карпатах (Польща) пӱд час сильного артобстріла Білея было ранено. Два
санітары, котрі выносили го из поля боя, загибли. Цінôв великых моцовань Білея вдалося переправити у тыл,
айбо по пути в госпіталь вӱн умер.
Похороненый на Дуклі.
ОНИ ВОЙОВАЛИ ПРОТИВ НАЦИЗМА.
ГЕРОЙ СЛОВАЦЬКОГО ВОСТАНИЯ ЮРІЙ БІЛЕЙ
История Другої світової войны добрі знає подкарпатського русина Білея
Юрія.
Вÿн родив ся у Оленьові Свалявськоі округи на Подкарпатськÿй Руси.
Из 1924 по 1938 рÿк робив в Ужгороді, у школі про глухонімых дітий, а
пÿздніше быв офіцером чеськословацького войська.
Грав футбол у команді ФК «Русь», котру называли у народі «літавучыми
учителями», бо команда была набрана из учителюв, а на игры доберали ся
свойым літадлом.
П ÿ д час окупациї Юрій Білей вєдно из иншыми словацькыми
офіцерами участвовав у антинацистському двигані (будучи командиром
кавалерійського ескадрона, быв повязаный из подпольом и польськыми
партизанами), а по зачаткови Словацького востания возглавив дакулько
блискавычных операций, у котрых зничтожили 117 и захватили у плін 87
німецькых солдатÿв, партизани подорвали 17 шосейных и 8 желізничных
мостÿв, зничтожили 2 войськові пойизды на трасі Межелаборци – Гуменноє, освободили из пліну 82-ох
совітськых солдат и офіцерÿв.
Група Білея помогла воякам Червеної Армиї освободити Михайловци, по чому 3 децембра 1944 рока,
переформовала ся и стала 6-ым польовым батальйоном 3-оі бригады окремішнього Чеськословацького
корпуса.
Загиб Юрій Білей при штурмі Пряшова 17 януара 1945 рока.
Ги героя Словацького востания, майора Білея Юрія наградили двома войськовыми хрестами (другым –
посмертно), имня го находить ся межи именами знамых героюв Словакиї
38

Жерело: (Ladislav Takač.
«Výchdoslovenské noviný » -7 oktobra 1966 r.).

Из старої русинської літературы

Лука Демян

ОЛЕНЬ
– Слава тобѣ, Господи, же добрѣ удало ся, – повѣл Иван Товчок, утераючи пот з чола, и
червеный, якбы тяжко змученый, выступил из суду и перекрестил ся грубов мозолистов
руков, – то хоть раз бѣдняк пошол горов.
– И не диво, же сьте спотили ся, выйграти такое право, то не дурниця – озвал ся Митро
Телѣшка.
– Дай, Боже, любу годину тому судиеви и его родинѣ. Хоть накричал ся на мене, але
еднак зато добрый чоловѣк, потягнул за мнов, видко, же з нашой крови и кости.
– Видко, же пан, але мае совѣсть, видко, же под селянсков стрѣхов и в такых горах
выросл, як и мы, бо розумѣе нас.
– И горы тѣ, нашы дорогы горы! – Иван Товчок позрил кругом себе и вздыхнул, якбы
наберал новых сил и новых думок до росповѣданя. В дорозѣ оповѣдал тай малевал то
вшытко, якбы з книжкы читал.
– Цѣлое Подкарпатя богатое на тѣ горы з лѣсами. Кто по цѣлом Подкарпатю походил,
тот, може, зазрил и до Свалявы. Свалява – се малый городок на серединѣ Подкарпатя, як
блюдо серед стола, обведеное довкола высокыма горами, покрытое молодым зеленым и
вѣковѣчным старым лѣсом, тай дагде з голыма верхами, что свѣтили ся против сонця, як лысина, бо их оголила рука тай жыдовска
шпекулация. До того гибы блюда втѣкают з трех боков рѣчкы, а в четверту сторону вытѣкают. Коло каждой рѣчкы сут дорогы, а понад
рѣчкы пнут ся горѣ поляны, плаи тай обочи, на тых полянах и обочах поселили ся нашы селяне-бѣднякы. Хыжы поедно сидят по плаях,
по обочах, то знова збили ся до купы, една до другой, чтобы им не было скучно. Коло хыж землиця почетвертована на дарабчикы, на
загонцѣ, як ручникы, як пантликы, де садят бульбу, сѣют тенгерицю и мало жыта.
– Щи не была бы велика бѣда, коли бы то лем посадити мало буль або тенгерицѣ, а в осени тото зобрати и уже, але една бѣда, и то
дуже докучлива, же кладеш в землю насѣнѣчко, та такой прав и колибу, а то не хотьяку, а прав таку высоку, высоку на сохах, чтобы
чоловѣка звѣрка не рознесла... А через цѣлое лѣто сокоти свой хлѣбець, як око в головѣ, бо як еден раз не выйдеш, та уже пропала твоя
мизерия.
– Цѣлое лѣто ночами гук, крик, йойк, спѣв не перестае, ги по той яри потята в гаю. Не сплят люде цѣлыма ночами, стережут свой
насущный хлѣбець, чтобы не увалила ся дика свиня, борсук або оленѣ, бо як раз не выйдеш, та тобѣ гет, гет той ночи, як на злость, дикѣ
свинѣ перерыют за булями и вшытко перевернут. Як чоловѣк так притискне на дичину, а она тобѣ ищи готова образити ся, поставит ся
на чоловѣка за образу свого гонору и свинской конституции…
– Ой, правда, же так, – притакнул Телѣшка.
– И так дале, я за селом гет под лѣсом, купил мало той рубани, что межовала з моев землицев коло хыжчины, выкопал корчи з
корѣнем, тѣ берегы я мало зровнал, бо орати не мож. Де там орати по грунках и ярках. Засадил ем на то вшытко булѣ тай тенгерицю.
Поставил ем щи навперед и колибу з ватров, на сохах, высоко.
– Обышол я дротом около своей мизерии, нацѣпил на дроты всякого рода бляхы, порожны бляшанкы од конзерв и розны
черкотала. Як до такой городины дотулит ся свиня, та тоты дроты дают кругом сигнал, а чоловѣк уже чуе та бѣжит з головнев навстрѣч
свиням. Як ищи свиня молода и дурна, та она тых черкотал боит ся и утече, а як стара, опытна и одважна, а до того голодна, жолудок од
ней вымагат своих прав, та тогды лѣзе поза дроты, не боит ся тых черкотал, но зарые ся в булѣ до ух. Коли свиня у булѣ засмаковала ся,
тогды ты можеш гойкати, колько хочеш и роби, что хочеш з головнев, меч горючими головнями до ней, а она ищи на тебе иде наступом.
Что можеш зробити, ци не видима тогды смерть перед тобов и скач до своей колибы, або лѣзь на бука тай позирай, як она за свою образу
щи больше мстит ся тай шкоды выроблят.
– А каж ми теперь, Телѣшко, ци може неправда вшытко, что я кажу? – Иван Товчок мало застановил ся и звѣдат ся.
– Ой, святу правду говориш, – одповѣл на то Телѣшка.
– А теперь каж дачто лѣсникови, та он ищи добрѣ высмѣе бѣдняка, и повѣст:
– Ими собѣ в шкодѣ, або забий.
– Та чим забити, – кажу я, – палицев, або ожогом? Го, го, то не курка и не гуска, же махнеш прутом – и вже лем лабкы дгорѣ задре,
тай стрепле крылами, и вже по ней. Стрѣльбу не вольно держати у себе, а иншым чим забию?
– А лѣсничый что на то? – звѣдат ся Телѣшка.
– Смѣе ся, як дурный, и только его радости, что натѣшит ся. Такого, як сей Голдрайх Генрик, та его сердце не болит, же нам
звѣрина докучат изо всѣх боков.
– А теперь повѣм дале, яку мав ем историю из тым то чоловѣком. Скосил я мало травицѣ наоколо своих буль и звѣшал я то вшытко
у островку. Копичка сѣна аж и невеличка, радую ся, же два-три метры сѣна мал бых, як в дарунок. Хожу я вже под осень довкола своей
землицѣ, ци не е шкоды од тых рвачи, а тут моя копиця з сѣном подъѣдена. Поправил я то, на другый день зась та сама история, и каждый
день, позирам, та все меншат моя копиця з сѣном. Сѣна хыбит, а мене сердце болит, же моя праца так иде намарно, и что я зроблю в зимѣ,
як сѣна не застане. Як звыкли люде говорити: та продай, небоже, корову та дозимуй телицю, бо своим, тяжко набѣдованым сѣном треба
годовати оленѣ, а тоты послугаче, та щи збыткуют ся и насмѣхают ся з бѣдняка.
– А много вам того сѣна оленѣ поѣли? – звѣдуе ся ня тот потюк, коли я до него раз пришол.
– Много, або не много, але бѣдному все велика шкода, – кажу я.
– А вы хочете, обы вам за то заплатили?
– Не хочу, обы вы менѣ платили, але най ми за то дадут хоть едну фуру дрыв.
– Гм, як дрыва хочеш мати, та собѣ куп, такое никому не дают у дар.
– Та прецѣ я шкоду претерпѣл!
– Виновника собѣ злови у шкодѣ, а може, то и коровы вашого сосѣды.
– То не коровы мого сосѣды, але вашѣ оленѣ! – аж закричал я.
– Най будут и оленѣ, кажу я тобѣ, же злови собѣ в шкодѣ.
– А як то зловлю, та что зробити?
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– Что хочеш, то роби!
– Я отклонил ся од лѣсничого та пошол, думаючи собѣ, по дорозѣ и роблю рознѣ планы, як бы лѣпше исе зарядити.
За еден тыждень я зась пришол до лѣсничого, але вже з двома свѣдками.
– Добрый день вам, пане лѣсничый, – кланям ся до него.
– Дай, Боже, и вам, Товчку, – повѣл лѣсничый, – ачей вы знова до мене за тѣ оленѣ.
– Ой такъ, оленѣ сѣно поѣли, и не много лишило ся з копицѣ. Аж гута чоловѣка бере, коли таку шкоду видит. А правды не е на
свѣтѣ, не е до кого обернути ся на скаргу. Вы тых олени кормите людсков працов, а за то и едно погнилое дерево не дасте взяти з лѣса!
– Дай ми покой з тыма оленями, я ти вже раз повѣл, же злови собѣ оленя в шкодѣ, та з него кожу и лупи, а не з мене.
– Я з вас не хочу драти, але як кажете, же можу зловити, то я собѣ зловлю, ого!
– Можеш собѣ зловити и роби з ним, что хочеш.
– Пане лѣсничый, я зловлю, селом поведу и дома зарѣжу, а вы не будете за се нич казати?
– Тут маш свѣдкы, же кажу ти, злови собѣ в шкодѣ, та правда, желѣза и стрѣльбы не смѣеш поужыти, бо за то буде велика бѣда. А
як домов приведеш та зарѣжеш, та я против того нич не мам.
Лѣсничый собѣ думал, же Товчок якыйсь дурень и не даст собѣ рады. «Го, го неборе! И у мене мозог у головѣ, а не пуста голова. И я
не битый в тѣмя та не знаю, что зробити» – подумал я тогды из сердця…
– Я так зроблю, як кажу, а туй маю свѣдкы на вшытко то, что говорите.
Пан Голдрайх мовчал и мало задумал ся.
– Чули сьте, сосѣдове, что лѣсничый казал?
– Чули, чули сьме, – одповѣли свѣдкы.
– А вам что треба? – напол розгнѣваный лѣсничый каже до моих сосѣдов.
– И нам так оленѣ шкоды наробили, як пану Товчкови, дозвольте и намъ назберати сухых дрыв у лѣсѣ.
– Идѣт собѣ гет одси, честны люде, мы никому задарь не даеме дрыва, а свое собѣ сокотѣт.
– Так ищи тот вечер я забрал зо собов дѣтвака под лѣс, наложил ватру и кажу: як учуеш якыйсь шелест, та сим бигарем бий, небоже,
по сей блясѣ, что там висит на дротѣ, коло огня, а я пойду за тенгерицю та там буду сокотити, а як бы грозила яка бѣда, та кричи на мене!
Лишил я хлопця коло огня, а сам взял ся до роботы и коплю коло копицѣ ярок, глубокый на чоловѣка, а шырокый на еден ступляй.
Як уже было вшытко готовое, та прикрыл ем ярок голузем и сѣномъ, чтобы не видко, де была яма. З другой стороны обложил рождем
так, обы до копицѣ лем через ярок был доступ, а инде нигде.
– Прийду я четверту днину надрано, позирам у ярок, а тамъ рогач, вертит ся то взад, то вперед, а одты не може выбити ся на свѣтъ
Божый.
— Та пришла коза до воза, – думам собѣ, – и побѣг я скоро за сосѣдами домов, за тыма, что были зо мнов въедно у лѣсничого.
Пришли мы всѣ трое до копицѣ, вергли оленеви на рогы петлю, его мало задержали, докы роскопали ярок, обы мож одтам добыти
оленя.
– Веду я з сосѣдами оленя через село, як якогось бугая, рогы аж восьмы пасемкы пустил, добрый рогач. Ведеме мы двое селом, и
третий подганят, як бугая веде ся на торговицю. Челядь з хыж повыходила на дворы, та позират як на якое диво. Дѣти собѣ не можут
начудовати ся, и едно другого звѣдуе:
– Нолем, позирай, яку Товчок корову купил, – каже еден.
– А може то не корова, ай олень, – каже другый. И зачали плескати в долонѣ.
– Та се польскый конь, – каже инша.
– Ты дурна, а де рогы у коня?
– Над тов дѣточов бесѣдов я задумал ся, и самому смѣшно стало, не стямил ся коли уж ем дома был з оленем. Дома я оленя скоро
спотрошил, бо збил косу з косяти и затял в шию оленеви. Олень лем рыкнул, затрепал мало ногами и кров полляла ся по муравѣ.
– Спотрошили мы оленя из сосѣдами, рогы и кожу я продал, – думаю собѣ – хоть только буду мати нагороды за мой насущный
хлѣбъ. Мясо я роздѣлил межи сосѣдов, не помногу, але каждому, бо у нас така уже установа, же я днесь роздѣлил, а завтра иншѣ менѣ,
сосѣдов добрых мам доста.
— Роздѣлил я то все, что мал, и менѣ не зостало много. Прийшол до мене и Гаврило Копачка, сосѣд лѣсничого, тот тоже просил,
але я вже не дал ему, бо то собѣ лем сякый-такый подлиза.
– За пару дни по комашни оленя, достал ем призыв до суду из паном Голдрайхом. Та то я лем дотеперь мам жыти, – подумал я собѣ,
– бо з паном гачѣ не мѣряй. И кто теперь може выиграти. Тай зачал я бояти ся чогось. Бо тамъ паны, а за нима – законы, параграфы.
– На судѣ я заапеловал, записал собѣ свѣдкы, тоты сами оба сосѣды, что зо мнов были у лѣсничого въедно.
– Так десь через два тыжднѣ знова нас призвали: з едной стороны пан Голдрайх Генрик, его адвокат, законы, параграфы на оборону
худобы, а з моей стороны я сам, Иван Товчок, и мои два свѣдкы.
На судѣ выслухал мене судия и моих свѣдков та зачал на мене кричати:
– Як ты смѣеш, Товчку, лѣсну худобу забивати, знаеш, что тебе за то чекат?
Судия много на мене гойкал тай кричал, а потом я кажу ему:
– Пане судие, я мам свѣдкы, же лѣсничый сам менѣ дозволил и розказал рѣзати оленя сперед свѣдками.
Тогды пан лѣсничый почервенѣл зо злости на мене по сами уха тай крутил зо своим адвокатом. И на моей сторонѣ уже параграфы,
законы и паны обявили ся.
– Выслухал судия лѣсничого, адвоката, выслухал мене и мои свѣдкы и повѣл до пана Голдрайха:
– Як вы, пане, дозволили пану Товчкови, обы собѣ оленя зловил и дома зарѣзал, та тогды вы право утратили, а пану Товчкови маете
покрыти кошты тай свѣдкам заплатити за днешный день.
– Я тогды красно поклонил ся и файно подяковал. И так чогось змучил ем ся на судѣ, якбы ня з горячой купели вытягнули. Бо то
штука такое право выиграти, а так я бы стратил и коровицю змежи дѣтей, а тогды свищи, Товчку, в смерековый лист, як хочеш.
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