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Тко честує Отцюзнину – має серенчу!
На убкладци: памнятник Ивану Фірцаку в селі Білкы Иршавського района
(соха роботы Миколы Глебы)
Подобенка Юрія Мельника
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Честованый читателю!
Вы держите в руках 10 ювілейный и,
шкода нам, айбо послідный номер журнала
«Отцюзнина».
За два из половинôв рока мы з вами
зцімборовали ся и навчили сьме ся
розуміти
ваші
потребы,
айбо,
на
превеликый жаль, из-за шора субєктивных
и обєктивных причин робота журнала
завершує ся.
Тому за вшитку нашу діятелность
хочу подяковати Михаилу Чухрану за його
надійно пӱдкладеноє плече,
котроє
вподовж всього часу выдержало фуртошні
проблемы из організаційôв, Володимиру
Драгуну – за фінансову пӱдпору и безмежну
любов до рӱдного края, Юрію Шиповичу –
за титанічну роботу по выпуску каждого
шорового номера, Анні Меґелі – за
корекцію и всокоченя материнського
языка, Степану Кровспею и Ирині
Ижганайтіс – за компюторну верстку (лице
журнала), Юлії Шипович – за префайні,
задушевні
интервю
из
знамныма
поставами края, всім дописовачам, які из
любовльôв давали свої творы на бокы
журнала, Михаилу Алмашію и членам
правліня
Закарпатського
научнокултурологічного
общества
им.
А.Духновича – за мудрі порады и пӱдпору в
пӱдписці журнала, Роману Повчу – за
качественноє и вчасноє печатаня новинкы.
За сесь період мы одкрыли фест
имен новых, молодых авторӱв русинського
слова, што надручує нас на необходимость
перейти у формат пӱдготовкы періодичных
альманахӱв діла ознакомленя сосполности
из днешньôв русинськôв поезійôв и прозôв.
Завто, до стрічі на боках нового
русинського літературного альманаха.

З любовльôв до вшиткых вас,
Юрій Продан ‒ голова обласного
научно-културологичного
общества им. Александера
Духновича

Русином туйкы м ся родив,
Русином, туйкы й умру...
Уповіш ми, чесный роде,
Што я довжен? И кому?
Испаскудили бесіду,
Занехарили нам Край.
Фурт нас тягнут десь у ґуту,
А про нас лиш туйкы рай...
Туйкы рÿдні серцю горы,
Туйкы рікы и поля...
Туйкы дана нам уд Бога,
Рÿдна – Срiберна Земля.
Ся земля в души навхтема,
Й де бы м в світі не блудив,
Фурт ся д нюй домÿв вертаю,
Там, де м дітваком ходив...
Русином туйкы м ся родив,
Русином туйкы й умру...
Уповіш ми, чесный роде,
Што я довжен? И кому?
06.09.2018 р.
Василь Попик
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Хліб душі

ПРОПОВІДЬ В ДЕНЬ
ПОКРОВЫ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ
Во имня Отця, и Сына, и Святого Духа!
В каноні, у девятÿй пісні, на молебні
Божої Матері написані такі слова: «Тока слез
моихъ не отвратися, яже от всякого лица,
всяку слезу оттемшего, Дево, Христа радшая».
Каждый из нас, подовж вшиткого
земного житя, хоче пиля себе, пиля свого
серця мати Тоту, што може вытерти слезы из
його очий. Ту, котрÿй мож одкрыти серце,
повноє болести и страданя, и Она пожаліє. Од
того стане легше на душі.
Я говорю про Божу Матірь и Єї чесный
амофор, котрый Она розпростерла над
вшиткым вірным Юй народом.
Свято Покровы Божої Матері сягать у
глыбину стороч, а сама назва свята поязана из
частьôв
ноші
Богоматері:
головного
покрывала мофорія, котрый у нас называть ся
амофором.
Поводом про празднованя сього дня
послужило то, што ся стало в Константинополі
в 910 роци при императорови Льву VI. Именно
товды на вариш ишло вôйсько сарацинÿв. Они
ненавиділи християн, розбивали Божі храмы,
убивали челядь. Варишські жителі мали єден
притулок ─ Влахернськый храм. Туй зобрало
ся много вірян, котрі цілу нÿч молили ся
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Цариці Небеснÿй, обы всокотила їх од
неминучої смерти.
В храмі быв Святый Андрій, Христа
ради Юродивый, из свойим учеником
Епіфанійом. Пÿд час молитвы вÿн увидів, як
одкрывать ся верьх храма и на облаках
стойить Божа Матірь у вшиткÿй Своюй Славі.
Приклонивши коліно, Она довго молила ся за
вірникÿв, а потому зняла из головы Свÿй
покров и розпростерла над тыма, тко быв у
церьковли. Она просила Свого Сына, и тот
змиловав ся над сьôв челядьôв: сарацины
одступили…
Ци озьмиме мы штось хосенноє од
трафунка з жителями сього вариша?
Направду, мы споминаєме про Бога и його
Матірь лем товды, коли маєме біду. И, бизÿнь,
завто и маєме тÿлко бід и нефайных
трафункÿв, бо не довіряєме Божÿй Матери,
котра може вчинити вшитко.
Возлюблені во Христі браты и сестры!
Лем з надійôв и упованьом на Божу Матірь
мы познаєме мир, радость и тепло у нашых
серцях.
Из святом вас, честовані вірникы!
Амінь!
Протоиєрей Свято-Михайловської
церьковли
с. Поляна Иоан Игнатюк
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Новинкы житя
подкарпатськых русинӱв
У КÿНЦИ АВГУСТА ВИНОГРАДОВЦИ
СЛУХАЛИ
СТИХЫ ПРО «КАВІЛЬ» И «БІЦІҐЛІ»

22 августа у Виноградові в рамках IV
Літературно-умілського
фестиваля
«Карпатськый пегас 2018» пройшла стріча
учасникӱв фестиваля, гостюв вариша и
його
жителюв
из
вызнамныма
русинськыма поетами Михаилом Чухраном
и Володимиром Рошком.
М.Чухран на правах тутешнього
жителя и єдного з ґаздÿв дійства надав
першым слово гостю – легендарному
русинському поетови из Ужгорода В.Рошку,
якый зачитав свÿй знаменитый «Чорный
кавіль», а вже товды
продекламовав не менше
легендарні свої «Біціґлі».
Потому
читаня
префайных
поезій
унікалнôв
русинськôв
бесідôв продовжовало ся
без малого дві годины и
при тому позерачі, про
котрых се было вже не
першоє дійство, готові
были слухати нашых

майстрÿв слова ищи дôвго. И се при тому,
што часть гостюв из другых областюв
Украйины не дуже розуміла по-русинськы.
Особо тепло приняли виноградовци новый
стих В.Рошка про їх вариш – Севлюш (стара
назывка Виноградова).
Тематика
стихÿв
обадвох
подкарпатцюв была фіґлярнôв,
айбо стиль и язык каждого –
домак унікалныма. Кедь Чухран,
майстер сього жанра, подмічав у
поетичных шориках тонкі деталі
менталітету нашого народа (та и
не лем нашого) и у дуже мнягкÿй
иронічнӱй формі їх приподносив
позерачам, то у, гибы фіґлярных,
стихах Володимира Гавриловича
за даколи фест саркастичным
портретом
русина-простака
пропозіровав ся образ роботягы и
благого труженика, порядного
сімянина.
Завто
фуртошні
плесканя
были
достойнôв
платньôв обом за їх талант и труд.
До всього, Михаил Чухран є
ґаздом
русинського
културнобелетристичного часописа «Отцюзнина», а
Володимир Рошко – дописовачом журнала
и членом редколегії нашого часописа.
Як подмітив по выступови єден из
організаторӱв
фестиваля
Олександр
Косенко,
член
Націоналної
спілкы
журналістÿв Украйины, што такі стрічі
было бы добрі проводити вєдно з
украйинськыма писателями, хосен од сього
про обадва рокаши (и украйинськый, и
русинськый) быв бы великый. Так, што
пятый
«Карпатськый
пегас» мож чекати
именно у сякӱй
формі, у сьому
форматі.
Юрій Шипович
Подобенкы
автора
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ЗАБЫТІ ПРОМЫСЛЫ
У ХИЖАНСЬКОМУ МУЗЕЇ ТКАЦТВА
21 августа організаторы и гості
літературного фестиваля «Карпатськый
пегас», што уже традиційно проводив ся у
Виноградові, нащивили етнографічный
музей
ткацтва,
што
фунґує
при
Хижанському НВК.
Директор школы Чутора Марія и
завмузея Ухач Оксана провели префайну
екскурсію про нащивникÿв.
Гостьом было интересно и хосенно
не лем увидіти старовинну русинську и
румунську ношу, серсаму (верьх 500
експонатÿв), а и дознати ся про процес,
технологію ткацтва й вышивкы у сюй
місности.
Готові
выробы
ткацького
ремесла, процес їх выготовленя выкликали
у нащивникÿв чудованя, восторг и гордость
за нашых предкÿв-умілцюв.
Оксана Петрôвна розказала, як по
цяткам зносили експонаты до школы не
лем школаші, а и їх старшина, просто ─
єдноселці. Се и ноша, и серсама, и предметы
быта: біґлязі, посуда, балты, ярьма и др. А
коли
такых
безцінных
експонатÿв
назберало ся фест, коли їх зачали
систематизовати,
выявило
ся,
што
майбÿлше зобрано такого, што одтворює
домашньоє ткацтво. Тому и рішили музей
профільовати и розвивати именно у сесь
бÿк.
Марія Павлôвна вповіла: «Читавый
час в школі фунґує гурток ткацтва, де
школаші занимавуть ся в музеї. Майже не є
такої дiтины в школі, яка бы не побывала в
музеї, а старші сідавуть за кросна,
помагають выткати партицю на полотні.
Именно на позашколных занятях школаші
вчинили альбомы «Исторія фолклорного
колективу
«Хижаночка»
и
«Художні
промыслы рÿдного краю».
Нащивникы музея такой ознакомили
ся из стендами «Ткацтво ─ давньоє
ремесло», «Хижанські самоцвіты».
Юрій Продан
Подобенка автора
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Русины за гатаром
ПЛЕНЕР РУСИНСЬКЫХ МАЛЯРЮВ
У ЛЕМКОВСЬКӰЙ КРЕНИЦИ
Из 23 по 28 юлія у Креници на
Лемковині (пол. Krynica-Zdrój) одбыв ся
меженародный
малярськый
пленер,
організованый
Русинськôв
Обродôв
Словенська (ROS).
Представителі малярськых школ
Словакії, Полшы и Украйины (Подкарпатя)
зойшли ся у сьому живописному містови, де
сам Бог гибы приказав творити штось
величноє и прекрасноє, штобы мальовати,
поділити
ся
опытом,
просто
покомуніковати.
Подкарпатя на пленері представляли
Василь и Петро Свалявчикы – знамні
майстры пензлика не лем нашого края, а и
вшиткої Украйины. Из вызнамныма
малярями у пленері такой участвовала
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дописовач журнала «Отцюзнина» Юлія
Шипович. Як подмітила Юля: «Атмосфера
на пленері была теплôв и добродушнôв. Я
бояла ся, што на фоні робот народного
маляря Украйины Василя Свалявчика буду
впозіровати дуже не ипно, айбо Василь
Петрович оказав ся не лем генійоммайстром пензлика, а на майперед –
префайным челядником: вÿн мені помагав,
поддержовав совітами. И дякувучи подпорі
«нашых», я поберовала намальовати
заплановані два полотна. На кÿлко они
будуть ипні, оцінять позерачі».
Подкарпатськы малярі, участникы
пленера, хочуть подяковати председі
Русинської Оброды Словенська (ROS)
Мартіну Карашу за позванку на пленер и
теплый, людяный прийом.
Юрій Шипович
Подобенкы Юлії Шипович

Василь и Петро Свалявчикы – знамні
майстры пензлика,
представителі Подкарпатської живописної
школы

Актуалноє интервю
«КЕДЬ МАЛЯРЬ ЖИЄ ЛЕМ ИЗ УМІЛСТВА,
ВӱН МУСИТЬ ВРАХОВОВАТИ
ЗАБАЖАНКЫ КЛІЄНТӱВ»
З молодым, айбо дуже талантливым и уже
знамным у світі ужгородськым малярьом
Петром Свалявчиком я ся познакомила,
коли м брала интервю у його отця ─
народного
маляря
Украйины Василя

Свалявчика. Петро товды такой быв дома,
и завто мы могли покомуніковати.
Сього літа дӱстала м можность
вєдно з обадвыма Свалявчиками ─ Васильом
и Петром ─ нащивити лемковську Креницю,
де проходив меженародный русинськый
пленер. Наблюдавучи за тым, як Петро
творить свої картины, я убідила ся, што
передо мнôв не хоть-якый малярь, а
Великый Талант. Завто и родила ся идея
взяти у нього интервю.
─ Идея стати малярьом была Ваша
ци ткось поддрутив Вас до сього?
─ Мені из малости любило ся
мальовати. Няньо видів, што в мене
выходить, тому и пӱдпоровав …є правда,
вӱн зограв дуже важну роль у становленю
мене ги маляря. Рӱс им у атмосфері
творчӱй, дома перед очима фурт были
картины, одповідно, се и было своєрӱдным
толчком. Айбо, штобы вчити мене
мальовати, то такого не было. Вказав няньо
лем дакӱлко прийомӱв, бо знав, што у мене
суть файні выкладачі, котрі всьому научать.
─ У Вашӱй творчости знамноє місто
занимать портрет, выдкедь така любов
до нього?
─ Мені интересні людські лиця,
интересно комуніковати
из людьми,
изглядати їхню міміку, позӱр. Штобы
врозуміти чиїсь наміры, жаданя, думкы,
доста
йимити
лем
мало
емоцій.
Портретистика
тісно
поязана
из
психологійôв, треба уміти чуствовати
людий.
Майяркі,
«живі
портреты»
выходять товды, коли докопаєш ся до суті
челядника, врозумієш єї природу, и,
одповідно, зобразиш се на полотні.
─ Про Вас принципово мальовати
лем из натуры?
─ Ньит, само собôв, ньит. Днесь не тот
час, челядник не має тратити купу часу,
штобы я го намальовав.
─ Ци одрізнять ся портрет чоловіка,
котрого малярь знає особисто, од
заказаного чужым челядником?
─ Чим майфайно знаєш чоловіка,
знаєш
му
сохту,
характер,
тым
реалістичнішым выйде портрет. Коли
портрет робить ся на заказ, то и резултат
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може быти не такым ипным. Кедь ищи
робиш из натуры, то мож хотя бы добрi
розпозерати ся из усіх бокӱв. Из подобенкы
се вчинити майтяжко. Фурт прошу пару
подобенок, штобы майфайно зобразити
анатомічні особливости чоловіка. Є такоє,
што в клієнта чимось характерноє лице:
выразні очі, губы ци челюсті – товды є за
што закапчати ся.
─ Якый образ у Вашӱй портретнӱй
творчости Вам майближый?
─ Образ мої жоны, без сумніву. Єї лице
я знаву напамнять. Можу из закрытыма
очима
намальовати.
Вшиткі
малярі
мальовали свойих милых. Така сохта. Діти
такой. Їх мальовати тяже. Они мавуть
иншакі пропорції, ги старшина, тому мені
интересно робити над їхніми образами.
─ Ци екзестує про Вас понятя
«вдохновеня»?
─ Не екзестує. Я сідаву и роблю.

Вдохновеня фурт приходить при роботі. Се
слова Чайковського, и я їх дуже честуву.
─ Якi качества, на вашу думку,
треба розвивати в собі успішному
умілцьови?
─ Про маляря важным є тонус, ритм
роботы. Треба держати темп
нароботкы, доводити діло до механізації и,
само собôв, тягти ся до перфектного
уровня. Талант – безумовно, важный, айбо
уміня робити и вчити ся, причому подовж
ушиткого житя – не менш важні!
─ Ци хосенні емоції про маляря?
─ Треба вловити атмосферу картины,
занурити ся в неї. Коли малюєш пейзажі,
приміром, в кожного своя особа дяка,
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характер, важно його почуствовати,
пропустити крӱзь себе.
─ Якым має быти процес, штобы
картина выйшла ипнôв?
─ Малярь николи не знає, коли выйде
вдала робота. Треба просто робити. Вшитко
майфайноє,
геніалноє
выходить
трафунково, спонтанно. И коли звідавуть,
як так выйшло, ты не можеш одповісти, бо
ты просто занурив ся в роботу, даколи
нараз и не розумієш, што вчинив направду
талантливу картину. Се вшитко ся чинить
пӱдсвідомо.
─ Што важніше: штобы твої роботы
любили ся тобі ци потенційным купцям?
─ Кедь малярь жиє лем из умілства, то
йому мусай врахововати забажанкы людий!
Не є ничого пӱдлого в тому, што ты
чуствуєш и знаєш, чим жиє сосполность.
Айбо се не означає, што треба предавати
себе. Мож мальовати вто, чого хоче твоє
серце, што тобі близькоє, робити, як то
кажуть, на перспективу. Айбо мож
паралелно робити и на резултат, якый буде
милый и про другых, буде хосновати ся
попытом. Кедь ты при житю не заявиш про
свӱй талант, то по смерти будеш никому не
нужен. Такых людий, про котрых дознали
ся вже після смерти и назвали геніями –
єдиниці…
─ У Вас было фест выставок в
Європі…
─ Там знавуть цінити умілство!
Послідні 5-6 рокӱв наші общі из няньком
выставкы проходять у Словакії: од
Братиславы до Михайловцюв. Теперь сі
выставкы плавно перейшли и до нас.
Зачали ся з Косина.
─ Яку роль играє освіта в професії
маляря?
─ Дӱстати файну освіту – се основа
творчої серенчі. Рідко, коли челядник без
одповідної освіты має вызнаня у галузі
умілств. Се генії, їх мож перераховати на
єднӱй руці. Як правило, вшиткі ипні малярі
мавуть файну
освіту, вшиткі вчили ся.
─ На Вашу думку, малярь має бӱлше
комуніковати з сосполностьôв ци з
самым собôв?
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─ Важно мати свӱй почерк, прислухати
ся до свого «Я», без сього нияк, айбо ты
мусиш видіти и чути, чим дыхать Всесвіт,
черяти з нього, што лем можеш, вбирати в
себе, як губка, и пропускати вшитко через
себе. Про мене умілство – се изглядованя
світу!
Бесідовала Юлія Шипович
Подобенка автора

Етнографія
ОСІННЬЫЙ СОХТАШ
СЕПТЕМБЕР. Се вже и не літо, айбо
ищи и не осінь. Стоять теплі дны, хмары
плывуть по небеснÿй синяві и прячуть ся за
горизонтом. Пахне яблоками и грушками, а
майбÿлше – достиглым грезном. Потята
збиравуть ся рокашами перед одльотом у
вырій. Все частіше зачинає хмарити ся небо
– осінь вступає в свої права, айбо хоть на
дакÿлко днюв радує нас бабиноє літо.
Септембер
–
се
єден
из
майнапруженішых
місяцюв
трудового
календаря: треба выбрати кромплі/ріпу,
зобрати кендерицю/мелай, осінні овочі. И в
саду сесь місяць має фест много діл.
Достигавуть пÿзні сорты яблок и грушок.
Першому септембру радовали ся
діти, бо пÿйдуть у школу. На 21 септембра
припадає
свято
Богородиці
(Друга
Пречиста). Дівкы-одданиці дуже чекавуть
сього дня, бо за традицiйôв нашых предкÿв,
одтеперь мож было посилати сватÿв, хотя
свальбу позволяло ся справляти лем після
Покровы – 14 октовбра. Септембер раховав
ся щедрым не лем на урожай – вÿн вже
готовив богатый стÿл про свальбовый
сохташ
на
конець
октовбра.
За
товдышньыма звыками, в кÿнци септембра
леґіні-рекруты
доставали
«карты
роковати» на службу до вôйська.
ОКТОВБЕР – се місяць, коли
незамітно, айбо увірено войшла в свої
права осінь. В садах и лісах затихать
потячоє співаня, всяґды жовтіє спаданоє
листя, все частіше дувуть студені вітры. Щи
буде и бабино літо, айбо вшиткоє вже
готовить ся до зимы, до спочинку.
Завершує ся одлiтаня пернатых у теплі
краї.

Йосиф Бокшай «Осінь в Карпатах», 1957

На конци місяця даколи наставуть и
перші морозы. Уже мож справляти свальбы
и зачинати вечÿрниці. За церковныма
канонами, свальбу позволяло ся справляти
од Покровы – 14 октовбра. Помеже
церковныма празниками року на особый
позÿр заслужує именно сесь празник –
Покрова Пресвятої Богородиці. Култ Божої
Матері, як Покровителкы нашого народу,
честовав ся усіма русинами. Заступництва и
опікы хоче каждый челядник, родина и
народ. Се свято Покровы фурт было и є
дньом великого выяву любови и вдячности
до Пресвятої Богородиці. Споконвіку наші
предкы воспитовали у свойих нащадкÿв
благоговіня до Пресвятої Богородиці – свої
Опікункы, Покровителкы и Заступниці. Они
фурт из надійôв и довірôв обертали ся до
Неї и просили Єї заступництва в ділах
родинных, особо в часы всенародного
лихолітя. Именно у сесь день у многых
селах нашого краю святковали храмові
празникы.
Октовбер богатый обрядами. Єдным
из майяркых была свальба , яка ставала
вызнамным дійством в житю не лем
молодят, а и усього села, бо родила ся нова
сімя. Традиційна свальба обєдновала в собі
дакÿлко окремых сюжетÿв, які вчиняли
єдно цілоє. Каждÿй свальбі передовало
дакÿлко дійств, а именно: обзоры, сватаня,
договор, огласкы, гускы, свальба, удгускы и
т.д. Всі сі ритуалні обряды были
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розраховані на то, штобы молоді прийняли
уваженоє рішеня и вчинили моцну сімю.
Вступати
в
брак
позволяло
ся
представителям четвертого коліна родины,
як из боку нянька, так из боку мамкы.
Єднак из позволу церквы даколи побирали
ся й у третюм поколіню. Дівка могла
выходити замÿж у 16 рокÿв, а леґінь
женити ся – з 18. Айбо, в основному, хлопці
женили ся після прохоженя вôйськової
службы.
Треба вповісти, што при женитьбі не
фурт брали ся до позÿра и жаданя молодых.
Они мусили корити ся волі старшины. Се
одображено у свальбовых співанках. Кроме
того, не позволяло ся вступати в шлюб
молодым людьом разных націоналностюй
и разных релігійных віровань.
За товдышньым сохташом, молоді до
зачатку свальбы не мали права нащивляти
свойих будучных родичÿв, хоть їх старшина
до того и честовала ся меже собôв. Свальба
фурт зачинало ся из сватаня. Сватачі, ги
правило, одберали ся з числа близькых
родичÿв ци з майбÿлш честованых
єдносельцюв, які знали файно говорити,
знали добре сохташ. Майчастіше сватаня
одбывало ся у неділю або у вÿвторок ци
четверь, коли не было посту. По
полудникови вадь вечÿр сват вєдно из
молодым, а даколи из його старшинôв
йшов до дівкы. Заходили до хыжи, гибы
случаймо трафили. Зачинали бесіду про
ґаздÿвські діла, про погоду, “тыкали ся”
бесідôв легко молодых, а там, выбравши
момент, переходили до діла.
Кедь леґінь женив ся на дівці из
другого села, товды за договорьоностьôв
після сватанок дівка вєдно из свойôв
старшинôв приходила до молодого на
обзоры, штобы увидіти, де и з кым юй
прийде ся прожити свÿй вік. Ціль обзорÿв
была така: побÿлше дознати ся будучнÿй
невістці до кого она йде, увидіти
обстановку, в котрÿй юй прийде ся жити,
познакомити ся из свойôв будучнôв
старшинôв, дознати ся побÿлше про їх
ставленя до неї и т.д. А старшина молодого
старала ся розпозерати єї, хоть частично
выявити характер и поведінку, єї ставленя
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до їх сына. Пÿд конець обзорÿв отець и
мати молодого кликали гостюв, пÿд час
гостины звідали молоду, ци любить ся юй
місто проживаня їх сына. Дівка могла
похвалити, а могла й дати одвіт, што
подумать и пак вповість. Після сього
невіста з няньком и мамкôв вертала ся
домÿв. По путьови обміньовали ся думками
про обзоры. За товдышньыма нормами,
молодый другого дня мусив прийти до
молодої «за словом», и молода мала
вповісти му, ци готовати ся до свальбы, ци
ньыт. Бывало, што старшині молодого не
полюбила ся чимись молода при обзорах,
товды хлопець казав, што їм не пÿдходить
свальбовати и на сьому вшитко кончало ся.
Кедь же была згода обох сторон, они нараз
йшли до священника записати огласкы, бо
їх мож было записовати не пÿзніше як за
три тыжні до свальбы. Так священник
повторяв огласкы и в слідуючі дны неділі и
аж товды молоді зачинали готовити ся до
свальбы. Кедь свальбу проводили в
четверь, то из понеділка старшина вже
готовила ся: різали теля, порося, курий,
пекли, варили и облаштововали місто про
свальбу. Каждый из файты мав роботу.
Теперь лем споминавуть ся бывші
наші свальбы. То было неповторноє
дійство. Каждоє мало якусь особу традицію.
На свальбі проявляв ся народный талант.
Се было не лем обычноє ритуалноє дійство,
а й свого роду, празничноє видовище.
Присутні
самі
были
творцями,
выконавцями
и
позерачами
сього
«свальбового сюжету».
НОВЕМБЕР – послідный місяць
золотої осені. З його зачатком про
хлібороба наставала пора оддыха. На сесь
час зобрано вже врожай, зроблено припасы
про сімю и худобу до нового урожаю.
Теперь уже мож зобрати ся у рокаш и
повеселити ся. Осінь, зима... Не встигнеш по
ґаздÿвству спорайити ся, як уже темніє.
Ранні потемкы кличуть до хыжної роботы,
до вечÿрниць, котрі зачинали ся щи у
октовбрі, а в новембрі и в слідуючі місяці
настає їхньый “пік”.
Зачинав ся сесь місяць честованьом
памняти помершых... До сього дня
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осіннього банованя готовили ся задовго.
Порайили гробы, клали на них майфайні
косиці,
частіше
всього
хризантемы.
Супутниці
свічок
–
білі,
бордові
хризантемы – чічкы печалі. Каждый рÿк
сьої поры палять ся тисячі свічок и горять
они ясно, гибы оживавуть у тÿй половени
колись згаслі серця.
Та ци не майбÿлш интересным и
популарным видом забав меже молодежи в
осінньо-зимовый
період
року
были
вечÿрниці. Се быв префайный трафунок
зобрати ся леґiням и дівкам вєдно и
повеселити ся. Туй, у рокаши, єдні веселили
ся, співали, казковали, а датко приходив,
штобы потішити ся в бесіді из милôв и
цімборами. Леґіні не пропущали трафунка
посидіти пиля милої, понаблюдати за єї
характером и поведінкôв, перевірити
вірность и щирость чуств. Збирав ся рокаш
дівок в єднÿй из хыж, недалеко од свого
міста проживаня. На зачатку, щи у
септембрі,
выбирали
хыжу
и
договарьовали ся про вшитко из ґаздами. У
рокаши дівок фурт была єдна вадь дві
майбÿлш авторитетні и иніціативні.
Сходили ся на вечÿрниці дівчата приблизно
єднакого віку, хоть были меже них и
старші, и молодші. Кажда дівка за шором
мала принести дрôв, абы нагріти хыжу, и
нафту на єї освітленя. В селі одбывало ся по
дакÿлко вечÿрниць в разных кÿнцях села,
причому, окремо про старшу молодеж,
окремо – про молодшу. Збирали ся як
звечоріло и сиділи не довше, ги до пÿвночи.
Дівкы сиділи так, штобы стучно было
прясти, плести ци вышивати. За сохташом,
леґіні приходили на вечÿрниці рокашами,
мало пÿзніше, ги дівчата, и каждый из них
намаховав ся сісти пиля тої, котрÿй
симпатизовав. Ґазды хыжи майже не
вмішовали ся в ход вечÿрниць, бо мали
свою
роботу.
Леґіні
фіґльовали,
розказовали интересні исторії, новины и
т.д.
И так каждый день, кроме неділі и
празникÿв, весело збігав на вечÿрницях час
и пролітали два послідні місяці золотої
осені.
Віталій Семен

НА ПОКРОВЫ – БУДЬ ДО ЗИМЫ
ГОТОВЫЙ
Уже октовбер... Срібленым павутиньом
крутить вÿн над пожовтілыма полями й
загородами, зрывавучи жôвтоє листя з
дерев. «Кру-кру! Кру-кру!» – пропливавуть
у
небі
забановані
ключі
бузькÿв,
полишавучи гніздища и одлітавучи в теплі
краї.
Дны ставуть майкурті, а ночі
довшавуть и ставуть фрішныма. Осінь бере
своє. Кедь не є дощюв, на землю
выпадавуть густі студені росы, нерідко
рано з приморозками. Приказовуть:
«Октовбер студеныма слезами плаче за
літом горячым». Айбо погода у октовбрі
мінлива: «То сонечко світить, доганявучи
бабиноє літо, то туманы пряде и дождями
гуде», а быває, «кедь октовбер сердитый,
може й снігом припорошити».
Май мінять ся погода у другÿй
половині октовбра. Научені многовіковым
опытом, люде знали: можуть вдарити
морозы и зморозити (зварити) овочі и
фрукты, не зобрані вчасно. А вадь
наоборот: кедь затягне ся дождь, товды
поля розкиснуть, што ни коньом (волом) у
поле не ступити, ни возом не заїхати; и тот,
тко не встиг врожай зобрати й домÿв
привезти, мусить на горбах го нести. Завто
й передавали з поколіня в поколіня: «На
Покровы – будь до зимы готовый!».
Покровы – церковно-релігійноє свято. У
сесь день (14 октовбра) по церквах
одправлявуть
святкові
богослужіня,
звучать урочисті проповіді, а на даякых
селах суть престолні празникы-гостины, на
які приходять родичі, цімборы и знакомі из
разных околиць. Покровы – не лем
церковно-престолноє
свято,
айбо
и
своєрÿдный осінньый орієнтир, якым часто
хосновали
ся
селяне-хліборобы
у
каждодньовому житю. Приурочовали до
нього фест обрядово-сохташных традицій.
Раховали, што до Покровы треба справити
ся
з
усіма
садово-загородныма
и
польовыма роботами. А тых робот йо-йой

9

Выпуск №10, октовбер 2018
щи кÿлко! «В октовбрі, небоже, роботы –
дай Боже!» – приповідали. Спершу треба
было завершити посів озимых, бо «кедь
Покрова замокрить – плуг уже не
борознить», а такой выкосити отавы –
третячкы. Хоть укос не все щастило
просушити натÿлко, жебы всокотити на
зиму, айбо вÿн служив добрôв подпорôв
при переводі маргы з выпаса на яселну
годÿвлю. «По Покрові вже нішто пасти
корові» – и завто вже не гнали маргу на
толоку. Были зогнані на тот час и отары з
полонин, туй-там забіліло снігом.
Видячи тот сніжок на верьхах
далекых гор, селяне шатовали до морозÿв
зобрати парадичкы, перець, буряк, капусту
и засолити на зиму. Не забывали й про
крумплі – «другый хліб». Выбирали засухо,
доки дожді не пÿшли. Бадыля збирали
купками й спальовали, а выкопані крумплі
нараз сортовали: малу друблю, што про
маргу, – в єден кошар, середню – на ярь, на
посадку, – в другый, а велику – в третьый.
Потому терьхали на вÿз и везли домÿв – в
пивниці и коморы. Або кагатовали, кедь не
было про крумплі міста: выкоповали на
дворі вадь загороді неглыбокый шанц,
робили на денцьови пÿдстил, насыпали
купу крумплюв, вкрывали зверьха соломôв
и земльôв (товщинôв 20-40 см). Довкола
кагата быв шанцик из одводом, штобы
вода стікала. Крумплі у такый способ не
портили ся и добре всокôчовали ся до яри.
Айбо ци не майбÿлш приятных забот
давало селянству виноробство. Треба
вповісти,
што
виноградарство
и
виноробство издавна были у нашому
крайови. В низинных районах (у горных
грезно не росте) не было такого ґазды,
котрый бы не вырощовав виноград: лоза
тота ци то шпалерила ся пиля хыжі у виді
ловґоша, ци то окремым дарабом –
винницьôв. «Є корч винограду – маєш
одраду», – казали. И коли октовбер кликав
на винобраня, то была радость родині!
Збирати йшли як взрослі, так и малі.
Школашам старшина позволяла не йти до
школы в тот день. Готовали ся старано и
задовго: вымочовали и прокурьовали
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сіркôв гордовы (бочкы), промывали пресшахтÿв, корыта, відра и посуду, што мÿг
понадобити ся у тÿм ділі. Потому дакÿлко
одкрытых бочок ладили на вÿз и рушали у
винницю. Товты, у котрых пиля винниці
были хижкы-боргазы, переселяли ся туды
из ночовкôв. Там и пресовали грезно на
місті. Другі збирали виноград у бочкы и
везли домÿв. А дома вже установляли прес
десь пÿд навісом, дробили ягоды на
ручному млині й давили сок. Вино робили
лем из чистого соку, без воды и добавок. И
оно николи не прокисало.

Йосиф Бокшай «Осіння Скалка», 1957

А якый сюрет без пробованя мушту
(виноградного соку) прямо з-пÿд преса?
Каждому кортіло зачерити горнятко й
зняти пробу – ци солодкый. Особо
полюбляли смаковати дітвакы, позеравучи,
як цідить соком дородный урожай.
Выдавленый жмых тоже не вымітовали –
згодововали марзі вадь заквашовали, обы
выгнати потому дакÿлко літрÿв паленкы –
теркелиці. А по якомусь часі виноград быв
уже всягды зобраный и вiхор прорідив
листя на лозі, сілські діти споминали за
винницю и рокашами одправляли ся туды
толазовати, глядати пропущені при
збираньови грезникы. И хоть рідко, айбо
находили.
Знавучи дяку октовбра, люде не
ризиковали лишати позад Покровы й
садовину на деревах. Зобрані яблока и
грушкы
сортовали:
здорові
плоды
одкладали на зиму, остаток (падалиці й
дрÿбні) – різали на долькы й сушили в
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пецах вадь спеціалных сушарках. Сливы
тоже ишли в діло: гнилі, подавлені й
несортові збирали в бочкы-гордовы на
сливовицю, а мнясисті сушили вадь,
майчастіше, варили з них леквар. Про се
были
спеціалні
мідні
казаны.
Їх
встановльовали на триножку вадь десь над
выкопаным
у
березі
заглибленьом.
Приробльовали до них деревляні мішалкы,
які закріпльовали на перекладині меже
двома стояками и мішали. Варити, ги
правило, зачинали звечора й продовжали
всю нÿч – аж доки леквар не згустив ся,
перекладали з казана в довжанкы,
обязовали зверьху й одкладали на зиму.
Завершали
польові
роботы
збираньом кендериці/мелая, дынь и пасулі.
Вшитко ся звозили в обыстя. А вже лущили
вечорами, причому вшиткôв файтôв. Часто
помагали сусіды и сілська молодеж. Леґіні
и дівкы радо сходили ся, обы помочи
ґаздови, за што тот щедро гостив
свіжозваренôв
кендерицьôв,
медом,
паленкôв, шетеминями и другым. Заєдно
вечÿрниці были приводом позабавити ся
меже собôв у теплому, так як на дворі вже
читаво постуденіло. И не раз за роботôв
устройовали так званый пірявашар. Се вже
было поєднаня трудової діятелности з
веселыма молодежныма играми-забавами.
Завто в народі прийнято раховати свято
Покровы кÿнцьом літньых вечÿрок и
зачатком осінньо-зимовых вечÿрниць.
Нагадаєме:
вечÿркы-посиденькы
характертерні в яри и літом. Они чинили ся
на свіжому воздусі, на лавиці перед хыжôв
вадь на улици: окрем одпочинку и бавок,
ниякої роботы не было. Вечÿрниці же –
наоборот, проводили ся у довгі осінні и
зимові вечоры у хыжи, за роботôв. Спершу
се было варіня леквара десь пÿд навісом,
молоченя сонячникÿв на торнаці (ґанку),
лущеня кендериці в сінях вадь у хыжи,
пÿзніше – занимали ся разным рукодільом:
пряли, ткали, язали, вышивали, різьбили и
т.п.
По Покровах набывав чинности,
окрем вечÿрниць, и такый традиційный
сохташ,
як
свальбованя.
Народом
пÿдмічено: «Покрова накрывать траву

листьом, землю – снігом, воду – ледом, а
дівок – вінком». И по хыжах, де были дівкы
на выданю, зачинали ся сватанкы,
обзорины, заручины, а даґде плели вінкы и
пекли верченик, ладячи ся до свальбы.
Треба тямити: наші прадіды ниґда не
свальбовали на яри ци вліті, коли на
ґаздÿвстві было много роботы, а лем
восени и зимôв, коли врожай быв зобраный
и довгі ночі позволяли спочити и
погостити ся. За народным повірьом, свята
Покрова
раховала
ся
защитницьôв
(опікункôв) дівок. И они чекали на се свято,
думавучи за одданя: «Покровонько,
Покровонько, накрый (сповий) мені
головоньку!»
Фест афоризмÿв – приповідок и
повірюв – поязано из святом Покровы. Хоть
бы такі: «До Покровы дойить ся корова, а
по Покровах – молоко пÿшло в рогы
коровам», «Кедь до Покровы сіна не
накосиш, то по Покровах не наносиш», «На
Покровы заганяй у хлів коровы», «Прийшла
Покрова – гола дÿброва», «Тко лежить до
Покровы – тот продасть коровы»...
Покрова
не
лем
вызначноє
церковноє свято. Оно нагадує, що «в
роботящого Федота и в октовбрі найде ся
робота»,
застерігать
од
осінньых
несподіванок, совітує побзерати довкола,
ци вшитко пороблено у полі, зобрані овочі з
грядок и фрукты з дерев, и застерігає:
треба спорайити ся вчасно, бо коли вже
«Покрова за нами – зима не за горами».
Юрій Шипович
(за матеріалами книгы Юрія Чорія
«Ой роде наш красний…обрядовозвичаєві традиції Закарпаття»)
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Исторія нашої землі
ФУТБОЛ НА МЕЖИ ТИСЯЧОРÿЧ
(курта исторія подкарпатського
футболу)
У Закарпатю (Подкарпатськÿй Руси)
зачаток футбола мож вести из 1893 року.
Товды на семінар до Будапешта закликали
выкладачÿв гімнастикы гімназій Берегова,
Мукачова, Ужгорода, якых ознакомили з
правилами игры у футбол. Там одбыв ся
показателный
матч.
Игра
вшиткым
полюбила ся. Позад закÿнченя семінару
выкладачі нашого краю купили мячі. Ціна
єдного мяча была така, ги ціна єдного
центнера пшениці ци двох центнерÿв
мелаю.
Выкладачі
Берегôвської
и
Мукачôвської
гімназій
не
зробили
одповідну
розяснювалну
роботу
из
студентами, и то привело до многых
тяжкых травм и нищеня мячÿв. И як
резултат, берегôвчани й мукачôвци на
дакÿлко рокÿв «забыли» за футбол.

СК «Русь», 1938
Опытный выкладач Ужгородської
гімназії Иштван Медрецький пÿшôв
иншакым путьом. Вÿн из свойима
колегами: Ференцом Шюргером, доктором
Іштваном
Лаудоном
и
Матяшом
Ролейзеком – розробили програму научаня
новôї игры. Из 1 септембра 1893 року
футбол ги дисципліна быв введеный у
навчалну програму, и ученикы V-VIII класÿв
зачали изучати правила игры. Варишська
влада выділила на вулици Вербовÿй (ныні
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Анкудінова) 7 гектарÿв пÿд строителство
спортивных майданчикÿв. Именно там в
авґусті и появило ся першоє футболноє
поле.
Футбол полюбив ся и гімназистам, и
ученикам ужгородськых школ. Из рана до
вечора туй проходили футболні баталії.
Грали
межи
собôв
школы,
улиці,
мікрорайоны. До першого офіціалного
матчу было довгых 8 рокÿв. За сесь час
было построєно щи єден стадіон (на місті
теперішнього стадіона «Спартак»).
15 авґуста 1901 року у присутности
бÿлше ги 1000 позерачÿв одбыв ся першый
офіціалный матч межи Будапештськым
клубом БАК и зборнôв командôв Ужгорода.
До зачатку матчу, в перерыві и позад
закÿнченя игры на стадіоні поперемінно
играли
два
оркестры:
духовый
–
варишського вôйськового гарнізона и
циґанськый. Матч закÿнчив ся побiдôв
гостюв из рахунком 3:0. Се свято было
широко розрекламовано в газетах «Унґварі
Кезлень», «Унґ», «Готарселі уйшаг», «Берегкатолікуш семле» и другых.
Уже через два тыждні, 29 авґуста 1901
року, одбыла ся игра из зборнôв варишÿв
Кошице – Пряшов. У команді гостюв играли
член
зборної
Мадярщины
Гейза
Клеберсберг, а такой дакÿлко кандидатÿв
до зборної. Гості выйшли на поле
розслабленыма, из вiрôв у своюй побідi.
Айбо ужгородци зробили выводы позад
програша будапештцям, и на гру выйшли
настроєні побiдили. Игра ся кончила з
рахунком 4:1. За зборну Ужгорода в тых
першых матчах выступали такi гравцi:
воротарь – студент Будапештського
технічного універзитету Бейла Найман;
правый
захистник
–
выкладач
Ужгородської гімназії Тиводор Гулович;
централный защитник – гiмназист Сілард
Чюлош; лівый защитник – абітурієнт
гімназії
Кальман
Ланер;
правый
полузащитник – студент Будапештського
технічного
універзитету
Шандор
Мальзельс;
лівый
полузащитник
–
гімназист
Міхаль
Корнідес;
правый
крайньый нападник – спомочный выкладач
Ужгородської гімназії Кальман Бартош;
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правый инсайд – гімназист Дьєрдь Патай;
централный нападник – юрист Дюла
Мальзельс; лівый инсайд – гімназист
Мітельман; лівый крайньый нападник –
выкладач гімназії, доктор Ференц Чюрош. У
якости арбітра перфектно «справив ся»
ужгородськый кадет Гюго Майзельс.
Футбол в Ужгороді добрi розвивав ся
до 1905 року. Потому через нестачу
способных організаторÿв футболноє житя
завмерло майже на 5 рокÿв. Из 1910 по
1914 рр. – полiпшило ся. Айбо Перша
світова вôйна приостановила розвой
футболу. Аж позад того, як Подкарпатська
Русь увыйшла в 1919 роци у состав
Чехословакії, футбол у нашому краї зачав ся
зась розвивати.
Примiром, в януарі 1919 року на
території Подкарпатської Руси фунґовали
лем 2 клубы – УАК (Ужгородськый
атлетичный клуб) и УГК (Ужгородськый
гімнастичный клуб). Чехословакія дала
можность вчинити у краї великоє число
команд. Особо много команд были в містах
дислокації
вôйськовых
частий.
Такі
команды были в Ужгороді, Мукачові,
Берегові, Виноградові, Хусті, Тячові, Рахові,
Перечині, Ясінях, Міжгірї й иншых
населеных пунктах области. Правда, на
Подкарпатськÿй Руси команды, согласно
указÿв Чехословацької футболної асоціації
(находила ся у Празі), розділили за
політичным и націоналным принципом. У
1920 році у нашому краї были сформовані
дві лігы – словянська, в состав якої входили
чеські
та
словацькі
команды,
и
подкарпатська футболна ліга (Карпатолйох
лобдоруго керулет), у якÿй были зобрані
команды
мадярськоязычного
реґіону.
Обадві лігы дiйствовали самостоятелно,
согласно из затверженыма статутами. У
1925 році на Подкарпатськÿй Руси было
создано першу русинсько-руську футболну
команду «Русь» (Ужгород). Потому появили
ся й инші русинські команды: «Бескид»
Севлюш (Виноградово), СК «Духнович»
(Мукачово), СК «Русь» (Хуст). Ушиткi
команды брали участь у Подкарпатськÿй
лізі. Туй также выступали команды ЧсСК

(Ужгород), СК «Ужгород», СК «Уніон»
(Свалява), СК «Железнічар» (Локомотив,
Ужгород), СК «Слован» (Мукачово), СК
«Королево над Тисою» (Королево), СК
«Тячів», СК «Солотвино», СК «Уніон»
(Берегово) и другi.
Чемпіонами Подкарпатської Руси з
1921 по 1938 рокы были такi команды:
ЧсСК (Ужгород) – 8 раз; СК «Русь»
(Ужгород) – 6 раз; «Слован» (Мукачово); СК
«Русь» (Хуст) – по 2 разы. В другÿй лізі, де
играли
команды
мадярськоязычного
реґіону, команд было ищи бÿлше. Лем в
Ужгороді їх было 5: УАК, УТК, УМТЕ, УШЦ,
«Колпінг» ШЦ (Ужгород). У Мукачові: МШЕ
и «Спартакус-Паланок», ШЕ (Чоп), ШЕ
«Тісауйлок» (Вилок), АК (Королево), ХШЕ
(Хуст), ШЕ (Тячів), АБТЕ (Солотвино), БФТЦ
та БМШЕ (Берегсас) и другі. Званя чемпіона
выгравали такi команды: УТК «Ужгород» –
6 раз, УАК, УМТЕ (Ужгород), МШЕ
(Мукачово) – по 3 разы; «СпартакусПаланок»; ХШЕ (Хуст); КШЦ (Королівські
Хлумні, теперь Словаччина) – по єден раз.
Майкрасшôв
футболнôв
командôв
Подкарпатської Руси в 1921-1938 роках
была команда СК «Русь» (Ужгород). Окрем
шiстьох чемпіонськых титулÿв, она мала 6
побiд у чемпіонатах Восточної Словакії, 5
раз была фіналістом чемпіонату Словакії и
2 раз дÿставала титул чемпіона Словакії.
Сеся футболна команда Подкарпатської
Руси в сезоні 1936-1937 р. мала право
выступати у высшÿй лізі чехословацького
футболу. Чехословацька высша ліга на тот
час была єднôв из маймоцнішых у Європі.
Честь СК «Русь» у чехословацькÿй
футболнÿй лізі защищали Й.Криж, Ф.Куруц,
В.Кобзар,
Ю.Крайняк,
М.Суковський,
А.Бендас, Е.Іванчо, В.Ковач, В.Радик, И.Товт,
О.Бокшай, В.Федак, П.Криж, Й.Махата,
Ю.Палінчак,
И.Спевар,
М.Шкіряк.
Воспитаникы подкарпатського футболу
успішно выступали за зборні Мадярщины и
Чехословакії. Ужгородець Ласло Пешовнік у
1925-1928 роках играв у 8 матчах за зборну
Мадярщины. Щи єден ужгородець Самуїл
Шлізінгер у 1926-1932 роках 12 раз играв
за зборну Чехословакії. Гейза Колочай из
Берегова у 1932-1937 рр. играв у 4 матчах
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за зборну Чехословакії, а в 1934 році став
сріберным призером чемпіонату світу в
составі чехословацької команды. У 19411942 роках Гейза Колочай два матчі зограв
за зборну Мадярщины. Из 1938 по 1944 рр.
ворота зборної Чехословакії защищав
выхованець СК «Русь» Олекса Бокшай.
У кÿнци 1938 року согласно из
Віденськым
арбітражом
Ужгород,
Мукачово,
Берегово
были
передані
Мадярщині (дата арбітражу – 2 новембра
1938 року). 15-18 марта 1939 року
мадярська
армія
окуповала
всю
Подкарпатську Русь.
СК «Русь» успішно выступав у
чемпіонаті Мадярщины. У 1944 році клуб
увыйшôв до высшого футболного ешелону
Мадярщины, айбо вÿн так и не зограв ани
єдного матчу у высшÿй мадярськÿй лізі.
Воєннi дiйства призвели до того, што
Подкарпатська
Русь
стала
частьôв
Радянської Украйины, и нашi спортсмены
уже не могли выступати за Мадярщину.
Исторія подкарпатського футболу
набыла продôвженя в 1945 році. Ліпшых
гравцюв Закарпатської Украйины было
покликано до Кийива на першу повоєнну
Спартакіаду, яка мала одбыти ся из 23
авґуста по 6 септембра. Для выявленя тых,
тко завоює право їхати на Спартакiаду в
столицю,
рішили
провести
одборні
змаганя. На старт выйшли маймоцні
команды краю: СК «Русь», УРСО (обадві из
Ужгорода), «Динамо», «Спартак» (обадві из
Мукачова),
«Верховина»
(Берегово),
«Партизан» (Севлюш), СК «Русь» (Хуст), СК
«Солотвинські
копалні»
(Солотвино),
Хімзавод (Перечин) и другі. До пÿвфіналу
пробили ся ужгородські СК «Русь» та УРСО
(пÿздніше УРТГ), «Динамо» (Мукачово) и
«Верховина» (Берегово).
На Закарпатю было сформіровано
обласну футболну секцію (федерацію) и
судювську колегію. Головôв футболної
секції обрали Ивана Бачинського, а
судювської колегії – Александера Модораса.
Нововчинені футболні центры позитивно
вплынули на далшый розвой футболу в
Закарпатю. Для одправкы зборної области
на І Спартакіаду было вчинено дві зборні
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команды, до якых одобрали майже
тридцять футболістÿв, котрі мали готовати
ся до поїздкы у Кийив. Команды поділили
на восточну и западну. До западної войшли
игрокы команд Ужгорода, Мукачова,
Перечина, Свалявы. До восточної –
Берегова, Виноградова, Королева, Хуста,
Солотвина. Побiду здобыла зборна запада
из рахунком 2:1. Першый голова обласного
спорткомітету Василь Федак затвердив
состав гравцюв на Спартакіаду: М.Кречко,
В.Поп, И.Богдан, Й.Богдан, М.Мигалина,
Д.Товт, В.Юхвід, Г.Лавер – СК «Русь»
(Ужгород), В.Бабич, Р.Бунчек, И.Фабіан,
Ш.Фабіан, В.Бандура, П.Полачек, Й.Гагер,
И.Зельманович, Г.Раковці – УРТТ (Ужгород),
М.Урам, М.Мишко, Ю.Грабчак, В.Гайлик,
Ю.Фіалко, Д.Фіалко – «Динамо» и «Спартак»
(Мукачово), Ю.Тренич – «Верховина»
(Берегово), Й.Біловарі – «Партизан»
(Виноградово), О.Мейсарош (Солотвино).
Представниками
команды
были
призначені П.Крайняниця, Й.Криж и
Г.Мозер. Наша команда была маймоцна, ги
другі. Так, матчі зборної Закарпатя из
зборнôв Измайила закÿнчив ся из рахунком
8:1; Закарпатська – Львôвська – 1:1;
Закарпатська – Волинська – 19:0;
Закарпатська
–
Станіславська
(И.Франківська) – 8:3; Закарпатська –
Дрогобицька – 9:0; Закарпатська –
Тернопольська – 10:0; Закарпатська –
Чернівецька – 3:0. Так стартовали
закарпатські футболісты на всеукраїнськÿй
арені. Поєднаня разных футболных школ
дало добрый резултат.
У 1946 році ужгородськый «Спартак» и
зборна молодежна команда Закарпатя
стали чемпіонами Украйины. У 1948 році
запрошеня выступати у «Динамо» (Київ)
дÿстали такi гравцi: защитник Георгій
Лавер (69 игор в основному составі);
нападник Иван Фабіан (46 матчів);
Дезидерій Товт (85 матчів); Василь
Годничак (7); Золтан Сенгетовський (55
игор); Михаил Мигалина (108 игор); Ернест
Юст (123 игры); Михаил Коман (169 игор).
Окрем них, по дакÿлко матчÿв за «Динамо»
зограли Василь Гажо, Золтан Дьорфі.
Ушиткі они выступали за кийивськоє
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«Динамо» у 1949-1959 рр. У кÿнци 50-х
рокÿв изнова кияни попросили помочи в
закарпатцюв. Из 1957 по 1962 рокы в
«Динамо» закликали Ивана Диковеця (26
игор), Андрія Гаваші (16), Василя
Турянчика (308), Йожефа Сабо (246),
Федора Медвідя (243). Особенно треба
одмітити великый вклад у пÿднесеня
престижу «Динамо» Василя Турянчика,
Йосипа Сабо и Федора Медвідя. Они по 4
раз выгравали чемпіонат СРСР и 4 раз
ставали сріберныма призерами, двычи
робили круг пóчести из кубком СРСР на
московському стадіоні «Лужникы». Окрем
того, Сабо зограв 35 матчÿв за зборну СРСР,
а Медвідь – 7 матчÿв.
У Закарпатю футбол быв видом спорту
№1. Успіхы першого повоєнного року
повторено у 1950 и 1953 роках. Маленька
область за якыхось 40 рокÿв дала
радянському футболови верьх 200 класных
футболістÿв. Многi знали такых нашых
спортцменÿв: Й.Бецу, Г.Вайду, Ф.Ванзела,
Я.Габовду, А.Гаваші, И.Герега, И.Диковця,
М.Комана,
Г.Лавера,
В.Мартиненка,
М.Мигалину,
З.Мілеса,
И.Микулинця,
Ф.Медвідя, В.Медвідя, И.Мозера, В.Пасулька,
В.Плоскину, Й.Микуланинця, О.Полана,
Т.Поповича, В.Раца, І.Шангіна, Ст. Варгу, Ст.
Решка, Т.Пфайфера, В.Пінковського, В.Гажо,
В.Радика, Й.Сабо, К.Олага, Е.Кеслера,
Л.Калуї, С.Асталоша, Й.Філака, Б.Гачія,
І.Шопу,
О.Філена,
З.Сенгетовського,
І.Секеча, Д.Товта, М.Фаркаша, Ф.Чорбу,
Ю.Чиркова, М.Русина, Й.Бордаша, Е.Юста,
И.Яремчука, Я.Лендела, І.Шандора, І.Бората,
Г.Ербаха, Ч.Кахлика, І.Котору, І.Пажо,
М.Масинця,
Й.Біловарі,
Ф.Касоні,
М.Штулера, Е.Лендєла, І.Вагнера, Е.Ціцея,
Б.Калінова,
Ю.Грубчака,
В.Годничака,
В.Грубчака,
З.Бреня,
С.Котора,
М.Теллінгера,
В.Теллінгера,
А.Пельгарського, Р.Білічку, Ю.Гегедюша,
М.Бобаля, И.Буловчака, Е.Губані, Т. и
І.Корпонаї, И.Ковача, В.Комана, И.Ладані,
З.Мечех, О.Сабо, И.Фабіана, Ю.Ціпле,
С.Селменського, В.Юхвида, О.Гача, Й.Ваганя,
К.Кіша, А.Мущінку, В.Напуду, Ф.Ньорбу,
А.Шандора, В.Щербея, В.Якубика, О.Рудая,
И.Фляшка, С.Гаджу, И. и Г.Качура, И.Гецко,

Ф.Капустея, Й.Штефуцу, И.Улинця, В.Манді,
С.Сербайла,
В.Матолчі,
И.Осуського,
М.Кабація,
С.Войтка,
Ф.Варгу,
П.Андрейчика,
В.Борку,
Т.Тулайдана,
М.Тимчака,
В.Васютика,
Ю.Суслу,
В.Пфайфера, В.Соломонка, П.Крайняницю,
Е.Майороші,
В.Мушака,
Ст.
Стойку,
М.Іваницю, І.Леднея, М.Ловску, В. Медвідя,
З.Дьорфі, А.Зана, И.Ковача, О.Енея, И.Квака,
М.Квака, Д.Ковача, С.Мадяра, А.Барона,
Ю.Головея, К.Лобанова, Р.Семетковського,
В.Мелеша, О.Пахомова, О.Свергуна и
другых, котрі з успíшностьôв выступали за
команды майстрÿв высшої , першої и другої
ліг СРСР. Сесь вид спорту дав Закарпатю
верьх 100 майстрÿв. У другÿй лізі СРСР
(зоны Украйины), у якÿй выступало 25-28
команд, не было такої, де бы не грав
выходець из закарпатського футболу.
Не менше важным здобытком є и
присвоєня званя арбітра Всесоюзної
категорії Федору Куруцу, Александеру
Малецю, Александеру Теметєву, Томашу
Пфайферу,
котрі
много
рокÿв
обслугововали матчі чемпіоната СРСР из
футболу команд высшої и І лігы. У
О.Теметєва – верьх 100 матчÿв меже
елітных команд Союза, за што нашого
земляка было нагорожено памнятнôв
золотôв медальôв.
Такі успіхы запаморочили головы
керôвникам области. Ушиткi раховали, што
футболісты на Закарпатю родять ся просто
так, завто не мусай мати спортивні базы,
спортинтернаты, спецкласы, тренерські
кадры, стадіоны. Айбо футбол у Закарпатю
лишав ся маймасовішым видом спорту на
аматорському уровни.
У чемпіонаті области брало участь 110
команд у трьох лігах меже взростлых и
тÿлко – у молодых. Айбо лем єден раз у
1972 роци команда майстрÿв «Говерла»
(Ужгород) завойовала срібляні медалі
чемпіонату
Украйины
меже
професіоналных команд. Ищи двычи: у
1973 и 1974 роках они были за крок до
медалюв, посідавучи четвертоє місто.
Треба не забывати и вто, што нашi
подкарпатци у составі зборної СРСР и
клубÿв участвовали у Єврокубках и
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показовали высокi резултаты. Йосип Беца в
1956 році став олімпійськым чемпіоном у
составі зборної СРСР. Йожеф Сабо, Стефан
Решко в 1972 и 1976 роках сталы
бронзовыма призерами Олімпiйськых игор.
Бронзову медаль чемпіонату світу 1966
року здобыв Йожеф Сабо. Сріберні медалі
чемпіонату Європы 1988 року выбороли
воспитаники
закарпатського
футболу
Віктор Пасулько и Василь Рац. Кубок
кубкÿв у 1975 році в складі кийивського
«Динамо» завойовав Стефан Решко. У 1986
році круг пôчести з кубком володарюв
кубкÿв Європы вєдно из кийивськым
«Динамо» зробили Василь Рац и Иван
Яремчук.
Степан СЕЛМЕНСЬКИЙ
ДОБРОВОЛНІ ГАСИЧІ НА СЕЛІ
В ДОБУ ПОДКАРПАТСЬКОЇ РУСИ
Споминавучи
людий,
котрі
присвятили себе пожарогасіньови, сьому
благородному
ділови, тямиме, што у
минуты опасности именно они сміло йдуть
на борьбу из огньом. Днешні поколіня
гасичӱв огня – продовжовачі славных
традицій свойих передникӱв, котрі (май на
селах) безхосенно спасали людий од
опасности
пожарӱв.
Айбо
кроме
професіоналных
пожарникӱв,
колись
в
селах
фунґовали
доброволні дружины гасичӱв –
пожарникӱв
из
тутешньых
жителюв.
Исторія пожарного діла на
межевоєнному Подкарпатю 1920
– 1930-х рокӱв є файным
приміром самоорганізації місных
громад и єднôв из интересных
бокӱв минулого, коли регіон пÿд
назвôв
Подкарпатська
Русь
входив
до
Чехословацької
Республікы. Именно у середині
1920-х рокӱв у товдошнюй
Подкарпатськӱй Руси появили ся
перші доброволні організації
гасичӱв. Сесі сосполні рокаші мали
обезпечовати пожарну безопасность у
селах и варишах.
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Они вчинили ся організовано по всюй
території Подкарпатя майже в каждому
великому и середньому селі. Типовым
приміром такої дружины може быти
організація
доброволных
гасичӱв
у
Сторожници (товды Йоврі) пиля Ужгорода.
Така організація формовала ся за приміром
державної
пожарної
службы.
На
Ужгородщині особої популарности ся
система набыла на зачатку 1930-х рокӱв,
коли вчинили ся бригады в Холмоку,
Великӱй Доброні, другых селах. Через се и у
Йоврі «Дружина доброволных гасичӱв»
была офіційно зарегістрована в 1931 роцi.
Она чудовала свойôв структурôв и
дисциплінôв. До єї состава входило близь
двадцять-тридцять
членӱв.
Гасичі
регуларно проводили спеціалні занятя,
польовый вышкол, де одшліфововали
уміня нараз и ефективно реаговати на
опасность и уміло вести ся у минуты
опасности. Исе робило ся на крайови села,
на окремо одведенӱй про се полянци. У
централнӱй части села находила ся
спецхыжа, де сокотила ся «пожарна кочія».
Се быв спеціалный пристрой про гасіня
огню на двох великых металічных колесах.
Вӱн приводив ся в двиганя вручну. Всі
члены дружины обезпечовали ся єднакыма
біціглями и спецреманентом.

Доброволна дружина гасичӱв у селі
Йовра (Сторожниця) под Ужгородом.
1935
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Кроме того, дружинникы мали свою
уніформу (каждоденну и неділяшню).
Організаційôв керовав командир. Йому
помагали двоє-троє помочникӱв. Каждый
член такої бригады мав чотко вызначені
функції. До рокаша дружины входили
такой
звуковый
сигналник,
рядові
пожарникы, рокаш медицинської помÿчи.
За проявленоє мужество при пожарах они
награждали
ся
місным
урядом.
Організаційну структуру дружины файно
поповньовав духовый оркестр. Єдным из
основателюв и многорӱчным керовником
дружины у селі быв місный учитель Андрій
Міньо.
«Дружина доброволных пожарникӱв»
мала свӱй статут, якым керовали ся вшиткi
члены бригады. Выконаня положень
документа
было
обязателным,
што
говорить про серйозноє ставленя до
благородного, айбо и опасного діла. Місні
дружины мали и свою символіку – герб,
прапор и печатку. Прапор доброволных
пожарникӱв Йоврі являв собôв бархатну
корӱгву темно-червеного вадь бордового
цвіта, посередині якого у білому колі
розміщовав ся герб пожарної дружины. Се
быв символ Подкарпатської Руси (герб з
медвідьом) на фоні пожарної серсамы
(балта, крюк, лазиво и др.). Такоє же
зображеня повторьовало ся на круглӱй
печатци, на якÿй была надпись двома
языками – чеськым и карпаторусинськым.
Усі символы были єднакі про вшиткых
доброволных дружин. Разниця была лем у
назві населеного пункта. У даному
трафунку в Йоврі надпись
значила
ся
такôв:
«ДРУЖИНА
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНИКОВ В ЙОВРЮ»
и «SBÔR DOBROVOLNÝCH HASIČU V JOVRE.
1931».
Подовж 1935-1936 рокӱв до состава
оперативної
групы
доброволных
пожарникӱв у селі входило 18 чоловік. Їм
помагав рокаш молодых медсестер.
У Йоврі часто проводили ся зборы,
зїзды, курсы повышеня кваліфікації,

праздничні дны за участи доброволных
пожарникӱв. Місні гасичі участвовали и у
общекрайовых ославах у другых варишах и
селах регіона. Так, 4 мая 1934 року они
стали учасниками праздничного походу
улицями Ужгорода на честь міністра
загатарных діл Чехословацької Республікы
Едварда Бенеша, 7–9 юнія 1935 року – зїзда
в Сату-Маре (Румунія), а в юлію 1937 року –
общедержавного
зїзда
гасичӱв
у
Братиславі.
2 августа 1936 року в Йоврі проходив
десятый зїзд організації доброволных
пожарных служб. Його проведеня збігло ся
из одзначеньом
5-рӱчної діятелности місної дружины.
Одкрытя зїзда зачало ся Службôв Божôв у
міснӱй греко-католицькӱй церьковли, після
чого у єї дворі высвятили прапор
дружинникӱв. Потому одбыли ся выступы
пожарникӱв и майфайных дружин, стрічі из
колегами, обмін опытом и т.д.
Члены
«Дружин
доброволных
пожарникӱв»
на
сосполнӱй
основі
пӱдпоровали єї екзистованя и свойим
особым приміром доводили доцілность
самосправованя у кождому селі края.
Діятелность такого рода організацій мала
важноє значеня про житя сілськых
жителюв и продôвжовала ся до Другої
світовôї вôйны.
Маріан ТОКАР, Агенція
изглядовань «КАРПАТІЯ» (Ужгород)
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Вызнамні поставы
РУСИНСЬКЫЙ БОГАТИРЬ
ИВАН ФІРЦАК
У дітвацькі рокы у моюй
сімї меже немногыма книжками,
котрі м товды перечитав по
дакÿлко раз, была и повість
Антона Копинця «Кротон». Сеся
книжка мала особу честь у мене.
Вже од малюнка на укладци, де
красовав ся образчик силакакултуриста, котрый держить в
руках дві великі кулі, аж дух
сперало: хотіло ся быти такым,
ги вÿн. На тот час не знав им, што означає
слово
«бестселер»,
айбо
«Кротон»
А.Копинця быв настоящым бестселером:
авантюрным шедевром, не хужым ги «Три
мушкетьоры» А.Дюма ци «Тарзан» Е
Берроузу.
Мене такой шоковала рÿдность нам,
корінным подкарпатцям, описаного у
повісті Копинця: герой –русин, и мÿй нянько
видів го на свої очи. Не раз розказовав ми,
што Кротон выступав из цирковôв
програмôв у нашому селови Павлово. Така
близость до «художнього образа», його
прототипа, не могла не чудовати сілського
дітвака, котрый знав, што книжні герої
десь там, далеко, но нияк не можуть быти
меже нами…
На днесь про ФірцакаКротона чули многі и не лем на
Подкарпатю. У 2012 рокови на
Кийовськÿй кіностудії имени А.
Довженка зняли про нього
діточый філм «Иван Сила»
(режисер філму — Віктор
Андрієнко). Головну роль у філмі
зограв
чемпіон
Украйины,
штангіст Дмитро Халаджі.
Бюджет філму становив 16
мільйонÿв гривень, а появив ся
вÿн у прокаті в септембрі 2013
року.
Се славно, айбо вто, што
Фірцак аж до смерти, живучи у
Радянському Союзі, називав себе
лем русином и ниґде, де бы не
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быв, не одказовав ся од свого
русинського народа, знавуть
немногі. Не одказовав ся вÿн од
свого рода и ниґда ним не
ганьбив ся. Такым у тот час
похвалив бы ся не хоть-тко, и се
маєме тямити…
Родив ся Ивана Фірцак
28 юлія 1899 року у селі Білкы
(Иршавського округа в комітаті
Береґ, Австро-Мадярщина), у
селянськÿй фамилії. Величезна
фізична сила леґіня наскоро
обернула до нього позÿр
єдносельцюв:
подростком
вÿн,
пошкодовавши корову, сам запряг ся в
плуга и зорав поле. Коли телиця намістила
ногу, Иван принюс єї домÿв на плечах. Коли
го за бÿйку взяли в решт, порозгинав
арматуры решоток и втік.
Русины Подкарпатя фурт ся славили
великôв моцôв, айбо феномен Фірцака уже
дуже метав ся у очи. Мож се пояснити
добрыма ґенами: дідо Кротона — Иван
Вільхович — у лісі дровчатьом вбив
медвідя, и про сесь трафунок у Білках знали
вшиткі. Обы всокотити уже дуже моцного
фатьова од біды, білковськый нотарь
Вацлав Прохазка у 1919 рокови дав йому
рекомендаційноє письмо и одправив го у
Прагу робити на завод
брата.
Дакотрый час Иван
робив
на
заводі
оператором
корбы,
з
помочôв якої пÿднимали
терьхы, легко роблячи тоту
роботу, з котрôв до нього
ледва справляли ся пару
челядникÿв. Після того
Фірцак поміняв роботу и
став
грузчиком
на
желізничнÿй штації, де
платили
за
каждый
перенесеный
кілограм
тырьха. Денну норму вÿн
легко
одробляв
до
полудника.
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Ги
спортсмен-аматор
Фірцак став знамным и
популарным у 20-х роках,
коли зачав перемагати на
бойцÿвськых турнірах у Празі.
Першым
спортивным
поєдинком
русинського
богатиря стала битка из
вандровным силаком Вілетом,
котрый заробляв собі на
прожитя
выступами
на
уличних аренах. Битка про
Вілета кÿнчила ся розгромом.
На выставі быв тренер
тяжкоатлетÿв
Ондржей
Нейман,
котрый
замітив
Фірцака и на довгый час став
його наставником. Фірцак
называв
го
«паном
професором».
Леґінь
треніровав
ся
из
25кілограмовôв гирьôв. И не лем
дома ци у дворі, а и возив ся из
нив у трамвайови.
У 1922 роци на чемпіонаті из тяжкої
атлетикы Чехословакії Иван Фірцак пÿдняв
терьх 150 кг и завойовав золоту медаль.
Вÿн став першым грузчиком в исторії
чеськословацького спорта, якый выграв
першенство республікы. Потому Фірцак
ищи 70 раз выгравав у гирьовому спорті,
став побiдительом конкурсу красы тіла в
Парижі.
Єдным из суперникÿв Ивана Фірцака
быв чемпіон респубікы Колар Грдлічка, з
котрым одбыла ся суята в ресторані
«Слован». Фірцак мусив заплатити штраф,
бо чех служив у поліції. Після побіды
русинському бетярьови такой предложили
роботу у поліції, айбо тот ся одказав.
Пÿзніше став ся нещасный трафунок:
пÿд час вандрованя у Карлові Вары,
машина, якôв керовав тренер Ивана
Фірцака, трафила в аварію. Ондржей
Нейман загиб, а Иван шість тижнюв лежав
у коргазі.
Поліція арештовала
го,
обвинивши
в
убивстві.
Потому
двоюродный брат Неймана, адвокат
Гайхел,
взяв
Фірцака
на
порукы,
заплативши велику грошову заставу.

Русинськый силак,
лишивши аматорський
спорт, став циркусантом.
Вÿн пÿшов робити у
празькый
«Герцфертцирк». З «Герцфертцирком» Иван Фірцак
обвандровав
пÿвсвіта,
плiнивши
свойим
майстерством
Мадярщину,
Болгарію,
Грецію,
Румунію,
Францію,
Данію,
Нідерланды,
Полшу,
Канаду, США и другі
страны. Фірцак, якого на
афішах называли Иваном
Силôв, выходив на сцену
перед
великыма
аудиторіями у Відні,
Берліні и Вашингтоні, де
розрывав желізні ланцы,
жонгльовав
тяжкыма
предметами (гирі, ядра, штангы, и т.д.),
лежав на товченому склі, держачи на собі
пÿвтонні терьхы, зубами тягнув грузовикы,
згинав пальцями клинці, робив из них
вшилякі фігуры, які роздавав позерачам. За
його феноменалну силу, трюкы и унікалні
рекорды світова сосполность нарекла го
имням античного героя Кротона.
В Испанії на кориді Кротон голыма
руками перемÿг быка, звалив го на плечі и
однюс до майближого ресторана, а у Японії
побідив японського борця-суміста Токедзо,
котрый быв на 20 кг тяжым за Фірцака.
Газеты єдна перед другôв змагали ся
у сенсаціях, глядавучи майинтересні,
пікантні деталі и трафункы из житя русина.
Приміром, што Иван каждый рано на
фрыштик їсть ратоту из 40 яєць.
У США Иван вчинив такый
рекламный трюк: люг на землю и легкова
машина переїхала му через гертанку.
Подобенка сього номера обойшла фест
америцькых газет. Сесь трюк став
цирковым номером Фірцака «Чоловік под
колесами машины». У 1927 р. ґазда
компанії «Форд» подаровав Кротонови за
сесь трюк нову машину.
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Після
місячных
гастролюв
«Герцфертцирку» в Лондоні королева
Великої Британії закликала
гостюв
на
выставу
в
пятьтисячному залі цирку
Тауер. Туй Иван тягнув
ланцом грузову машину,
наповнену
людьми.
На
просьбу
королевы
Иван

ковалдôв.
За
се
го
посадили в решт и побили.
Після встановленя
радянської
власти
на
Подкарпатю
НКВД
конфісковало у Кротона
всі
його
награды
и
подобенкы. У повоєнный
час Иван Фірцак основав
подкарпатську
циркову

Фірцак на ринзі поміряв ся
силôв
из
супертяжковаговиком
Джоном Джексоном, на тот
час чемпіоном світу з боксу.
Битка
закончила
ся
програшом Джексона, якому
Кротон проломив грудну
клітку. Удар быв такым

школу и школу силовых
умілств.
Много
його
ученикÿв
пÿзніше
завойовали чемпіонські
титулы
у
тяжкÿй
атлетици. Кроме того,
Кротон из выступами
много
вандровав
Подкарпатьом и на сесь

моцным, што тріснула боксьорська
рукавиця. По поєдинкови Джексон у
стані депресії выверг ся из оболока
многоемелетового дома. Після сього
трафунка фанаты Джона Джексона
напали на Фірцака и проломили му
голову.
Дохторы
имплантовати
русинському силакови у череп золоту
пластину. Два місяці атлет ходив из
забинтованôв головôв,
а
надале
выступав у парикови. Як компенсацію,
королева Англії подаровала Кротонови
чемпіонськый пояс, манжеты и шолом,
припарадженый бриліантами.
Иван розорвав 10-рÿчный контракт
из цирком майскорі договореного терміна
и через суд выплатив ґаздови велику
компенсацію — 100 тис. корун. Навернув ся
вÿн в рÿдноє село в кÿнци 1930-х рр. Коли
мадяре після окупації Подкарпатя в 1939
роцi захотіли конфісковати у Фірцака
машину «Форд», вÿн розтрощив єї
ИВАН ФІРЦАК – КРОТОН
Фірцак – Кротон быв
хлопак,
Або Иван-Сила..
Де його лиш за живот,
Біда ни носила...
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раз завойовав немалу любôв вже
нашої челяди.
Умер силак 10 новембра 1970
рока. Єднôв из причин смерти Ивана
Фірцака стала имплантована золота
пластина, яка требовала заміны. За
часÿв Радянського Союзу не было
можности выїхати за гатар на єї
планову заміну, завто рана пÿд
пластинôв зачала загнивати. Дохтор,
котрый їздив до Кротона из Иршавы,
не мÿг нич учинити.
Умер Иван Фірцак в рÿдных Білках.
Похорон
атлета
быв
многолюдный.
Попрощати ся из Кротоном прийшло много
челяди– спортсменÿв и честувалникÿв.
Похоронено русинського богатиря на
теметови в присілку Білок Телятинець.
Юрій Шипович
Подобенкы з Интернету
Ун коріня має...
И за сього чоловіка
Світ ушиткый знає...

И у Чехії ун быв,
Быв и в Америці,
"Русин" – было записано
У його метриці...
В
селі
Білкы
Иршавщины

–

з

Гнув ун гвозды
пудковы,
Гикой циган бляху,

тай
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Пятьох
нараз
покласти,
Из єдного маху.

мÿг

В Испаниї на корриді,
Мÿг быком так вергти,
Што обстало ся из того
Лише кожу здерти.
Королева го просила
З Джексоном ся бити,
Змÿг Иван з єдного маху

Груди му пробити.
Королеві онь не добре,
Подаркы зобрала:
Пояс й шльом у бріліантах
Иванови дала.
В Амеріці Форд – Ивану
Подарив машину...
Вшиткі на вто позирали
Й промыкали слину...

ПОДКАРПАТСЬКЫЙ ВЫНАХОДНИК
АВҐУСТИН ЄНКОВСЬКИЙ
За Авґустина Єнковського мало
тко из нас чув и знає. Мені ся до днесь
трафляли про нього матеріалы. В
Интернеті читав им за знамну годинку
на будôві Хрестовоздвиженського грекокатолицького кафедралного собора в
Ужгороді, котру за свôї грôші купив
священник из Салдобоша Авґустин
Єнковський. Писало ся там, же
Єнковський быв не лем меценатом, ай
талантливым
вынаходником.
Недавно куповав им
уд чужôї жÿночкы старі
потрепані книжкы. При
тому
посиловала
ня
задарь узяти уд неї и
папку
из
старым,
жовтым
папірьом,
котроє
хотіла
вушмарити.
Дале
ся
вказало, же то суть
изглядованя з 50-60 рокÿв XX стороча
нашого
земляка
з
Дубровки
Ужгородського района, краєписця Юрія
Качія (1925 – 1990). Матеріалы ня
просто поразили, особенно записы уд 10
марца 1967 року. В єдному из них писало
ся
за
Авґустина
Єнковського.
У
рукописови много біографічных даных за
нього, якых сперед того ниґде не находив
им. Прочитав им, же єднôв из першых,
тко помнянув у свôюй публікації
геніального Єнковського, была Бабота
Любиця
з
Пряшова
–
кандидат

Нитко Фiрцака Ивана
Не мÿг побiдити,
Завто в памняти народнÿй,
Має вiчно жити...
Тямку майме мы за своє,
За свойих героюв...
"Супермены" коло Йвана,
Вто лиш куча гною...
23.08.2018 р.
Василь Попик

філософськых наук (журнал «Дружно
вперед», 1990). А то на 23 рокы пÿзніше,
як Качій Юрій робив над біографійôв
Єнковського?! Зато я ся насмілив даяк
поправити ситуацію: на основі записÿв
Ю.Качія написати статю, в котрÿй бы м
высвітлив матеріал за геніалного
вынаходника, котрого днесь челядь мало
знає. А само собôв, обы не пропав труд
Качія Ю.Ю., якого межи нами вже не є.
Ярослав Бланар
Качій

Ю. пише, же минувшина
Подкарпатя до днеська не знає
ани єдного вынахода, на
котрый ся мож потворити. Из
тôї причины не мали сьме и
публікацій за вынаходникÿв
нашого краю. Завто мусиме
повісти доброє слово за
Авґустина
Ивановича
Єнковського – талантливого
подкарпатського конструктора
кÿнця XIX – зачатку XX віка,
котрый не заслужено забытый.
Родив ся Авґустин Єнковський у
1833 рокови у селі Сачурово Земплинської
жупы (днесь округ Вранов, Словакія) у
фамилії управителя панськым маєтком.
Коли быв дітваком, доста ся напозерав на
тяжку роботу простых людий на панськÿм
полю. Годно быти, же вÿн уже тогды
задумовав ся над тым, як вынайти штось
такоє, обы полегшити тяжку ручну роботу,
механізовати єї.
Учив
ся
в
Ужгородськÿй
и
Кошицькÿй гімназіях. Його интересовали
математика и машины. Мав дяку стати
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инженером. Айбо не так ся стало. По
настойованю нянька з мамкôв в Ужгороді
кончив духовну семінарію и став
священником. Из 1858 року служив у
Ракошині, потому перебрав ся на Мадяры,
де жив 20 рокÿв. Там ся тоже напозерав на
тяжкый труд мадярськых косарюв ай
женцюв. И прийшло му на розум
сконсруйовати машину, што жне и вяже
снопы (прототип днешнього комбайна),
над якôв робив шість рокÿв. Вынаход
запатентовав у 1873 році. Айбо не
поберовав воплотити проект, бо не мав
тулько гроший. Не помогли му и мадярські
аграрії. Не найшôвши подпоры дома,
Єнковський пÿшôв до Росії.
У чужôму крайови до снопоязалної
машины выявили бÿлшый интерес. У 1875
рокови на судностройителному заводі
князя Шіпова у Костромі над Волгôв
пробовав зобрати вынайдену машину.
Айбо, як пишуть изглядателі, довести до
кÿнця роботу не вдало ся, бо дакотрі деталі
до комбайна справили не добрі, не так, як
хотів карпатськый вынаходник. Вернув ся
домÿв Авґустин Єнковський ни з чим.
Припускавуть,
же
инженер,
котрый
командовав проектом, нароком саботовав
роботу. Аргументом сього є то, што тот
инженер перебрав ся до Америкы, и там
продавав украдені вынаходы.
У 1880 рокови Єнковського перевели
у Салдобош (стара назва Стеблівкы,
Подкарпатя), де службу Божу правив аж до
смерти.
Єнковський Авґустин Иванович –
автор такых вынаходÿв: ткацької и
пряділної машины; машинкы на ряхованя,
котра множила, ділила, провадила вшиліякі
ліченя; спеціалных вуликÿв про пчолы, за
котрі дÿстав Диплом на пчолярськÿй
выставци
у
Будапешті;
трактора;
квадратно-гніздовôї сіячкы; скорострілної
пушкы. Робив наш земляк и над еропланом.
За вынаходы у 1893 році
Єнковського приняли членом Парижської
Академії вынаходникÿв, котра нагородила
го дипломом из золотôв медальôв.
У 1895 році вÿн зарегістровав у Росії
другый свÿй привілей на вынаход
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«Механізма двиганя суден при помочи
систем
лопаток
из
зворотногоризонталным ходом». Сконструйованый
механізм помагав кораблям розвивати у 6
раз бÿлшу скорость, ги мали товдышні
пароплавы. Жаль, айбо из тым вынаходом
стало то же, шо из снопоязалнôв машинôв.
Мадярськый уряд вынаход не восприйняв.
Пÿзніше Єнковський писав керовникови
Морського міністерства Росії адміралови
Лихачову, у якому силовав свÿй вынаход у
Російськÿй имперії хосновати задарь, бо не
має на далшу розробку гроший.
Кроме того, прославив ся Авґустин
Єнковський свойим ошколованьом (знав
шість языкÿв), умілськым талантом,
докторськôв и просвітительськôв роботôв.
Много помагав простым людьом: у с.Пиричі
постройив нову церьков, в Нирь-Пилиші –
школу. Про селян Салдобоша купив бÿлше
ги 200 гектарÿв толокы и ліс, жебы мали
дрыва. А годинка, котру купив за свôї
гроши у Відню, до днесь в Ужгороді
парадить Кафедралный собор грекокатоликÿв.
Геніалный конструктор Авґустин
Єнковський прожив 90 рокÿв. Одойшôв у
вічность 22 януара 1923 року. Похованый у
селі Стеблівка Хустського района.

У Стеблівці до днесь всокотили ся хыжа и
грÿб Авґустина Єнковського

Жерела:
1. Рукописна статя Качія Ю.Ю. од
10 марца 1967 року.
2. Інтернет-сторінка Стеблівської
сільської ради: «Закарпатський
винахідник Авґустин Єнковський.
Едісон зі Стеблівки»
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ВӱН ЗАСЛУЖИВ, АБЫ ГО ТЯМИЛИ

В
исторії
Греко-Католицької
Церьковли Подкарпатя 20 стороча єднôв из
майбӱлш знамных постав є о. Василь Худа,
што родив ся в с. Драгово Хустського
району. У сьому селі вӱн провюв свої дітські
рокы, а дале судьба го метала по всьому
світу:
Караганда,
Казахстан,
Грузія,
Прибалтика, Херсон.
Сього року о. Василю Худі выполнило
ся бы 100 рокӱв, айбо Господь покликав го
до себе на 79-у роци житя и 53-у роци
душпастирства, и вже у 2017 роци пройшла
20 рочниця из дня його смерти.
Згорів, ги свічка, дарячи пламня
любови и молитвы другым. Цільôв його
было служіня Богови и людьом.
О. Василь Худа мав великый
потенціал, айбо, на жаль, йому не вдало ся
повностьôв го реалізовати. Біда крыла ся у
вічному протистояню творчого порыва из
тоталітарнôв
системôв.
И
поправдi – чудо, што вӱн
спромÿг ся выжити в тоты часы,
бо много його єднодумцюв
товды пӱшли за свою віру на
Голгофу.
О. Василь мав практичный
селянськый
темперамент
и
розум, які передали ся му од
нянька. Вӱн фурт гибы плыв
проти течії, не замыслювучи ся,
што з того буде. Айбо доля
сокотила го. Так, нарывавучи ся
на опасность, через свою
вірницю
Анну
Ладані
из
Великых Лучок вӱн передав

письмо Генералному Секретарю ЦК КПРС
М.С. Хрущову про переслідованя церквы на
Закарпатю. Важно враховати, што свободу
Греко-Католицької Церквы, яка была
надана у 1989 роци, роками вымольовали и
выпрошовали у товдышньої власти.
Вже у 1987 роци о. Василь, попри
вшиткі опасности за власну свободу,
насмілив
ся
говорити
державным
началникам, што треба дати ГрекоКатолицькÿй Церкві свободу. Вӱн не бояв
ся дуркати в двері власти и просити,
требовати одродженя церквы.
Сього
челядника
николи
не
интересовали матеріалні блага. Вӱн жив у
невеликӱй хыжци у старовинному вариші
Мукачові. Коли го нащивив єден из
родичӱв, то зачудовав ся: ни хрусталю, ни
пристойных меблюв, лем образы на стінах.
Велич и заслуга о. Василя Худи на ниві
нашої духовности, нашої культуры –
безспорні. Його особность заслужує быти
образцьом про днешньоє и прийдешньоє
поколіня. Позитивні качества, які поєднали
ся в його особі, на жаль, дуже мало властиві
днешнюй сосполности. А се, намайперед,
высока
моралность
и
духовность,
справедлива принциповость, любов и
честованя свої културы самодостатность и
одсутствиє тягы до збагаченя.
У 1924 рокови Василь Худа зачав
ошколованя у Драгӱвськӱй державнӱй
школі, поміщеня якої всокотило ся до
нашого часу. Класный керовник Иван
Богаш и директор Драгӱвської
школы Иван Бокшай фурт
клали
малого
Василька
ушиткым в примір.
У 1930 роци Василь Худа
зачав ошколованя у Хустськӱй
реалнӱй гімназії, яку закÿнчив 4
юлія 1939 року, и поступив в
Ужгородську
богословську
семінарію.
Уже на першому курсі
семінарії в 1940 роци вӱн зачав
печатати свої статі и стихы у
часописі
«Благовістник».
Часопис містив дуже цінні
информативні матеріалы про
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житя церьковли окремых парафій и
деканатӱв. Дуже файно вӱн розказовав про
наші обряды – сохташ, печатав духовні
стихы, проповіді з нагоды того ци другого
празника, розказовав про святых. Часопис
мав знамных авторӱв и краєзнавцюв.
Після семінарії о. Василь служив у с.
Драгово, Копашнево – Хустського району;
с. Торунь – Міжгірського району и с.
Требушани (Ділове) – Раховського району.
В рокы подполної діятелности о.
Худа наладив зязкы из свойима алтарныма
братами: Мироном Бескидом, Иваном
Семедієм, Йосифом Головачом, Миколов
Ляховичом, Андрійом Біцком и другыма.
Они часто заміняли при потребі єден
другого, служачи свойим вірникам.
Як душпастирь, у подполю служив
вірникам Синевирської Поляны, Колочавы,
Драгова,
Виноградова,
Иршавы,
Голубиного, Оленьова, Косовської Поляни,
Росвигова и Мукачова.
Після выходу из подполя о. Василь
Худа зачав своє публічноє служіня в 1989
роци у Росвигові на гробi знамного
подкарпатця о.Александера Митрака.
Из 7 апріля 1990 рока вӱн
беззмінный священник церквы Святого
Михаила Архістратига у Подгорянах
(мікрорайон Мукачова).

Божественным
Промыслом,
штобы
вывести наш народ из ярьма безбожных
идеологій, а церкву нашу до одродженя.

У 1991 роци было одновлено роботу
духовної семінарії, и о. Василя Худу
назначили проректором по научнӱй роботі.
На його плечі лягли всі заботы по
організації роботы семінарії.
Вӱн
подготовив
книгы
про
семінаристів: «Типік» – учебник, якый
выйшов в Ужгороді у 1997 роци, «Моральну
теологію» (1996р.), «Практичний довідник
проповідництва для Духовної Семінарії»
(1997р.). Из-за хворобы лишила ся
недописанôв «Аскетика». Хосновав ся
теологічныма жерелами из латинського,
мадярського, чеського и словацького
языкӱв, котрі добрі знав. Вӱн преподавав на
уровни зарубіжных католицькых семінарiй.
Думаву,
не
случаймо,
як
старозавітный Мойсей, Василь Худа
удостойив ся быти духовно покликаным

БИНЯЧУСЬКІ БОСОРКАНІ-БЛИЗНИЦІ
(новела)
Діло было так. Жили у приселку
Бинячово колись давно дві дуже красні
близниці – Анця тай Маріка Гафії
Микулової. Читаво любили, як и другі
дівкы, ходити на вечÿрниці, де дерли
рянды на покрôвці, перебирали вôвну,
сукали мелай, вадь скубли піря.
Айбо Анця тай сестра юй Маріка при
такых дійствах кудысь ся водлучали из тôї
хыжи, де ся тоты вечÿрниці справляли,
особенно позад пÿвночи.
Трафило ся так, што єдного зимнього
студеного вечора позад Водохреща дітвакы
и леґіні сиділи на вечÿрницях в Олены
Пусьтяничкы,
пряли,
співали
усякі
співанкы, веселили ся, фіґльовали и фурт
никали на двері, ба коли уже прийде
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Тихôв жертовнôв роботôв и терпіньом вӱн
заслужив вдячну памнять теперiшных и
прийдешных поколінь.
Вірный сын церквы Христової о.
Василь Худа одойшов у вічность 25 юлія
1997 року.
Днесь, з высоты рокӱв, все бӱлше и
бӱлше вымальовує ся незламна постава
исповідника
віры,
вірного
вояка
Христового о. Василя Худи, без котрого не
мож уявити исторію Греко-Католицької
Церквы 20 столітя.
Вічна єму памнять!
Микола Рішко

Русинська проза
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змагливый Иванко Степÿв – самый
фіґлярный леґінь, мож казати, в усьому
приселку. Уже ся и зажурили, що го так
довго не є. Ба ци штось ся стало? Сохрани,
Господи! Ба ци задержав ся коло вÿтця на
портоши, де тот сокотив панськый ліс,
якый пак май погодя бокораші кучковали у
бокоры, обы сплавити у Мадярщину.
Бізувно, шо так?
Зима тот гÿд была ипна, снігу
навалило до коліна, містами й бÿлше, а
Тиса тріщала од леду. Раз лиш чуют
попÿвночи гуркот на ґанку. Но тай кажут
Андрійови Сухомлинови: «Иди, Андрійку,
неборе, поникай, ба шо там за ґута
изгриміла?» Андрій быв леґінь ого-го,
файный, здоровый, як бык, косьтяник, не
раз из вÿтцьом си сплавляли бокоры из
Бинячуськых портошу аж до самого
Солнока.
Андрій удопер двері, уйшôв на ґанок,
запалив лампу. Там, окромя двох дубовых
ґелет, бÿлше не было нич, лиш студеный
зимный вітер посвистовав, фырконячи, од
Тисы, продуваючи до самого кÿстя. Зайшов
до хыжи тай каже:
– Бізувно, вітрище якусь шерпінтьовку
убалив, шо была завішена на ставни.
И у голову бы їм не прийшло, шо ото
Иван заліз в єдну из ґелет, бо
давно оту не добру бесіду чув од челяди, гій
бы Гафіїны дівкы – босоркані. Вÿн тай
задумав собі, як бы ото привартовати.
Туй час попÿвночи, Анці тай Маріці
штось не добрі, штось не сидит ся, не співат
ся, штось їм не штимує, очима пулят,
зыркают и сюды и туды. Тай раз устали
нагле обыдві, тай ид дверьом.
– Тать сидіт ище з нами, Анце... Маріє...
Де вы так поскоро пилуєте? Де ся збираєте?
– заговорила до них ґаздиня хыжи Олена.
Но они уперто прут вон. Тай од того
не став їх нико сперати, най идуть собі.
Натягли на ся гуні – тай за порÿг.
Иван на ґанку у ґелеті сидит и не
дыше, сиротюк, тай думат собі, ба шо буде
дале?
Сестры як уйшли из хыжи, имили ся
радити на ґанку, туй Маріка каже:
– Но шо, Анцьо? Час, ци йдеме?

– Идеме, – отвітила Анця.
– А шо бы сьме си узяли за коня? –
каже Маріка.
– Еге, туй є порожні ґелеты из пÿд
капусты, єдну из них и возьмеме, –
вишкірили ся Анця. – Лишайме свої кужілі
горі плотом, обы нам не заважали у дорозі.
Пак имили ся до бочкы, обы потихы
укачати на двÿр, вбы нитко не учув.

– Маріко лепава, ба шо така тяжка
ися ґелета, бізувно, розкысла?
– Тихо будь, сомарко, обы нас, нитко
не чув, – прошептала через зубы сердито
Анця.
Сіли окрайцями стеген по боках
дубôвої ґелеты, махнули платами, туй щось
нагле зашуміло и зачало знимати ґелету
горі, выше хыжи, а пак ище выше и выше,
Иванови онь дых приперло, надтяг ся, тай
никат: летят у сторону горы Супункы, шо
навпротив села Урмізьова. Утямив ся, бо
увидів Капуну.
Нÿч ся выдала ясна, звіздяна,
фрішнота… Як чує, Анця заговорила
до Марікы:
– Чуєш, небого Маріко, ци не видит
ти ся, ош мы поздеме, тай коня сьме убрали
невалôвшного, но та не бай, наші нас ждут
и без того.
У них и гадкы не было, шо из ними у
ґелеті летит Иван. Туй сестры ище раз
изтрясли свойими платами, штось лихо
пробурмотіли таке, шо в Ивана онь
мандраж по тілови пÿшôв. Думат, ци скоро
уже прилетят, имили го брати страхы,
зачав бановати, но зобрав ся духом и раз за
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разом молив ся у собі, обы му Господь дав
мудрости, силы и терпіня выбрати ся
живым из рук нечисти. Уваливши крехты
голову, Иван заціпинів: пÿд ними были
зелені хащі. «А де сніг? – думат собі Иван. –
Туй штось не вто?»
Коли близници розширили свої
платы, ґелета зачала ся потихы спущати на
землю. На земли дівкы изскочили из
ґелеты, гій бы їх штось потягло, зняли ся,
гій повітрулі, закрутили ся и кудись
пропали, зчохли ся у момент. Иван у тому
страхови, трясучи ся, имив ся журити, шо
буде дале?
Шо з ним буде?
– Божечку мÿй, Боже, спаси ня,
грішного и недостойного раба твоєго! –
повторяв, хрестячи ся неперестанно. Бо
знав добрі, шо бісиці годні го легко
знечтожити, звести вадь просто задушити.
Уліз вон из ґелеты – пÿд ногами зелена
трава. «Кый фрас, як сяке годно быти?» –
чудує ся.
Туй видит перед собôв рясный
сливовый сад, а сливы такі гій пясты,
солодкі-солодкі. Думат собі Иван: «Кой так
ся уже стало, буде шо буде, наберу я слив
раз такі лакомні». Набив повну пазуху – и
айда назад у ґелету.
Туй як завіяло, як потягло... Як затрясло...
Появили ся сестры, изморені, бліді,
захекані як писята, сіли сходу по боках,
махнули платами, ґелета зняла ся, удорвала
ся од земли и полетіла.
Иван, перепуженый до смерти, слухав, як
помежи собôв приказовали дві кострубаті
сестры, як їм было добрі з трьома ґутарями,
из повітрулями тай з упырями из
сусідськых сел. Вшкіряли ся мерзко,
вискали, фыскали єдна на єдну. Иван
завмер и не дыхав…
Оминули з вітром довкола гору
Супунку, пролетіли попри Варгедь,
пак понад самôв Тисôв, понад водôв, и лиш
тогды Иван увидів рÿдный приселок,
деревляні убогі хыжкы, крыті шынгльôв, а
подекуды и соломôв. Од того му стало на
души мало легше. Чує: радят ся, шо будут
казати дівкам на вечÿрницях, шо їх так
дôвго не было. Туй Анця каже:
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– Но тать шо? Повіме, шо были сьме
дома и помагали мамці набирати пряжу у
ничилници тай у бедро.
– Ай, най буде, – одвітила Маріка, –
так и укажеме.
Ґелета з нима сіла прямо перед
ґанком, выдкы и полетіла. Босоркані
потиху штось прошептали – и ґелета сама
стала на ото місто, де стояла. Ухопили свої
кужілі з-пÿд плота, и забігли сміючи ся до
хыжи, де у вовсю было чути красні
русинські
співанкы
–
співанкы
Марамороша.
Иван тым часом уліз из ґелеты, тричи
плюнув через лівоє плече, перехрестив ся,
обтряс на сôбі надраґы и зайшôв потиху до
хыжи.
Усі дівкы ся зрадовали, кой увиділи
Ивана, бо знали, шо вÿн принесе їм якоїсь
новызны, ци штось веселого.
Вÿн мало посидів, упив канчÿв
челленого вина, тай потому каже:
– Ци хотіли бы сьте, дівкы, їсти слив?
– Иване, тать у нас того добра
сушеного є, Богу дяковати, доста, –
одвітила му Олена.
А Иван тогды й каже:
– Тать не сушениць, а свіжозорваных.
Туй Юлина, Циля Недуйдавого,
узыват ся:
– Та шо ты, Иванку, золотику, из
нами говориш, солодкый мÿй, на збыта, де
ты видів сливы у зимі?
Иван устав и зачав роздавати из
пазухы сливы усім попорядку, файні,
стиглі, сочні, поєдна ищи из зелеными
листочками на хвостиках. Туй го маєш,
чудо тай готово! Обы не виділи на свої очи,
ниґда бы и не вірили, но брали тай їли їх, бо
дуже были фіномні. А близниці глипали
єдна на єдну, клацали зубами, и задумали
ся од того, играючи скулами.
Тым
часом
дівкы
имили
ся
одзвідововати од Ивана, выдкы у нього
свіжі сливы та щи у зимі.
– Не дам ся узвідати, – каже Иван.
Проговорив у голос так гій бы притяв!
Но тай туй уже зараз світає, имили ся
збирати ко собі.
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– Треба потихы кывати ид хыжи на
салаш, – думат си Иван, – лиш мало
зачекаю, най си пÿйдут раз Анця из
Марікôв, бо докы когуты не запіли, не
зводили з нього очий.
Выходит вон – и постовпів: довкола
ни души, лиш дві сестры- босоркані стоят
горі перелазом. Як вÿн порÿняв ся из ними,
туй Маріка й каже му:
– Иване, шобысь язык держав за
зубами, не смієш никому казати шось видів
сиї ночи, бо будеш мати велику біду, – и
зафысіла на нього чисто як гадина: –
Можеш розказати тогды, кой мы умреме,
чуєш, гамане?!
И пÿшли собі домÿв.
З того часу дуже много воды Тисôв
утікло. Иван ся зостарів та своє слово
додержав. Та стало ся так, шо єдного літа,
коли близниці робили у хащи коло сіна, ни
з того ни з сього убив їх грÿм, и лиш тогды
челядь узнала, що они были босорканями.
Мати їм, Гафія, тоже была босорканя, мала
на чолови велику чорну потріскану
бородавицю тай была из хвостом. сяк
поговорьковали гій бы рыбакы, шо виділи
десь у пÿвночи, як ся купала гола у Тисі. Но
айбо, она шкоды великої людьом не
чинила, хіба шо могла удобрати од коровы
молоко. Кажут, коли умерла, та была дуже
читава буря. Чоловіка юй Петра убив ош
вилами млинарь, бо, казали, ош вÿн
убертав ся у вовка.
Стало ся ото у Салдобоши коло
млина перед самым Великодньом. На днині,
кой мелник пÿшôв поникати, у яку звіроту
забив вилы, та припудив ся, бо на земли
лежав Петро, усий у кырви, из вилами у
килюхах. Теперь ото місто, де колись давно
стояла їхня хыжа, Бинячуська челядь
обходит десятôв дорогôв.
Иван Степÿв дожив до глыбокої
старости и пак переказовав исю пришту
свойым онукам тай сусідськÿй дітворі, яка
ся фурт збирала на лавици діда Мигаля
Кривопыського, краснôв неділнôв Божôв
днинôв, позад службы, обы послухати
казкы про усяку нечисть, яка из
Мараморошськых хамникÿв перебрала ся у
приселкы и села мучити челядь. Но окромя

дітий, нитко му не вірив, бо усі го мали за
ипного фіґляша, якый запросто мÿг
придумати хоть яку страшну історію.
19.07.2018г.
Иван Бинячовськый.
КАМНЯНОЄ СЕРЦЕ
Горіла Чорняхівська стайня. У небо
темно-сірыми клубками пÿдоймав ся
густый дым. Из нього містами вылітали и
падали на десять и бÿлше метрÿв уд
ватрища палаючі голôвні и сіяли довкола
себе искры. А у самому центрі пожарища
вели свÿй дикый танець языкы поломени.
Они бавили ся шилиякыми фарбами, котрі
міняли ся уд ясно-черленої до світложôвтої и блідо-небової.
Сусіды дуже скоро збігли ся на огень,
пÿд кліпа ока пошоровали ся у два ряды ид
зворині, долу котрôв ріхло збігала
каламутна вода. Они из рук у рукы
передавали відра и байловали загасити
розбурену ватру. Доста скоро усі збагнули,
ож спасти будôву не удасть ся. Айбо не
спирали ся и пÿд рясным дождьом из
градом, завелико ги горох, дале робили
своє діло. Правда, через якысь час половина
челяди перейшла до крытої соломôв хыжі
першого сусіда и начала поливати єї из
усьых бокÿв, а май бÿлше покрівлю, обы
огень не хопив ся єї. Бо уже не раз было так,
што малый огень робив ся великым,
досігав єдну за другôв деревляні ставбы
горян и десяткы фамілій лишали ся без
домÿвства и нажиткÿв. Не раз и не два коло
селськых церкôв близькых и далекых уд
погорілцюв сел вірникы збирали пожертву,
обы хоть якось спомочи пострадалцюв.
Та теперь про то нитко не думав.
Усьо было пÿдчинено єдному – не дати
огню пÿйти дале.
Гасили ватру великі и малі, старі и
молоді, дівкы и леґіні – ушиткы, тко
бировав удержати у руках пôвноє відро и
передати го сусідови, што став на два
крокы уд нього.
Недалеко уд огнища, десь метрÿв
двадцять-тридцять, стояла, ги вкопаный у
землю стовп, Чорняхівка. Она дивила ся на
огень, котрый палахкотів так, гибы до
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нього высыпали бôчку смолы, якось
одчужено и рӱвнодушно, так гикой бы юй
было вшиткоєдно. Айбо то было доцят не
так. Стайня была єднôв из того немногого,
што нагадовало про бывшу газдÿвську
славность чорняхівської фамілії.
Стайня была груба, бÿлша ги хыжа.
Ищи не так давно она была ци не
майглавнôв
годовалницьôв
великої
родиниці. Из єдного боку уд посередниці
стояли приязані ланцами до ясель три
дÿйні коровы тай телиця. У кÿнци того
ряду у царкови на соломнянуй пудстилці
лежало молодоє телятко. Из другого боку
уд посередниці розміщали ся приязані за
рогы товстыми мотузками два волы, котрі
покорно несли своє ярмо усякый раз, коли
треба было ґаздови. Мало дале уд волÿв
было місто про коникÿв. Им не стояло ся на
єдному місци и они фурт переступали из
ногы на ногу, гибы хотіли кудысь наремно
бічи, трясли мускулами то в єдному, то у
другому місци крупа, тратячи у такый
способ надоїдливых овадÿв и мух. Коні
были добрi ухожені. То указовала и
барнаста серсть, што выблисковала не лиш
у сонячну, но и у хмарну погоду. Єдным
словом, коні были фамілійнôв гордостьôв,
котра придавала вагу и статечность у очах
довколашных.
Мало меншим уд поміщеня, де
перебывала худоба, было боище. Айбо и
оно было просторноє. У ньому легко
ставали ґейф (молотилка) вадь віялка. Аж
снопы вÿвса, жита, вадь ячміню молотили
ціпами, то могли єдночасно робити чотыри
молотилникы. Из правого боку стайні на
усю єї довжину тягнув ся пелевник. У ньому
зимовав марадик овець, котрі у день
выходили до кошары, де их годовали
сіном, отав в, ялинничом. Из лівого боку
стайню пÿдпирав кецик. Там держали
свиней – хорошаного пацюка на заріз и
свиноматку на приплод. Кончала ся стайня
навісом, де сохраняли віялку, ґейф и усяку
ґаздÿвську сарсаму.
Ото было колись. Доты, докы не
прийшло ся майже усьо, што было тяжко
нажито не єдным коліном Чорняхівського
роду, доброволно-примусово, як гÿрко
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фiгльовали верховинці, усуспілнити до
колгозу. А щи до того мадярські воякы, кой
тікали из нашої земли, прихопили из собôв
коникÿв. При сьому не вповіли ґаздовам не
«кысенем сейпен», не «віссонт латашо».
Волы пÿшли у колгоз и ріхтовали их до
роботы инші люде. Молочна Сивуля, так
кликали єдну из корÿв, зачала собôв
колгозноє стадо. Свиноматка стала давати
приплод про колгоз. Булше гикой половину
марадику овець тоже перейшло
до
колгозної кошары. Подать, што єї наклала
совітська власть на живность, котру мали
газды у своюй власности, заставив их чим
майскорше збыти ся єї. Штось пÿшло пÿд
нÿж, другоє здано до заготконторы у
рахунок податку вадь за дрÿбні пінязі.
Колгозу придали ся возы, телігы, сани,
плугы, бороны, а ищи вiялка. Коло стайні
лишив ся ґейф (молотилка). И лиш за вто,
што у ньому поламала ся якась деталь,
котра ся у державі не выробляла. Його
через якысь час свої та сусідські діти
розобрали так, што лишила ся из нього
лиш остоя.
Чомусь до колгозу не треба было
усуспілняти псÿв та мачок. Завто Дунчій,
так кликали нашого пса, ищи довго радовав
своим розумом ушиткых, тко жив на
обыстю, а майбулше мою старшу сестру, из
котрôв ун уд появы зеленої паші и до
першого снігу сокотив домашну живность
на паслі.
Майтяжко Чорняхівцям
было
припоминати про землю и хащу. Понад три
гектары загороды, булше ги пять кісниць и
чотыри толокы вÿдыйшло до колгозу.
Фамілії лишило ся лише пÿвгектара земли
довкола
обыстя.
Добрый
дараб
пÿвстолітної смерекової хащі, што тягла ся
уд Сідла аж за Смерека, перейшôв до
державы.
Часть тої хащи нараз зрубали на
потребы шахт Донбасу. Правді быты, на
містах зрубу садили ся нові деревцята. На
місци хащи, што удыйшла до колгозу, дуже
скоро лишили ся пні и заломаженость, де
ни челядині, ни худобині не мож было
пройти без того, обы ся за штось не
завадити, зашпотати, авадь упасти. Не
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выдержало колгозных стад и пасло. Из
каждым годом травляный покров ставав
майслабым. Бо єдно діло, коли по нивині
потопче ся пять, но най буде, десять
худобин, а другоє – кой по нюй пройде ся у
десять раз булше. Перша буря – и
перетоптана земля потече каламутными
потоками, лишаючи за собôв голу землю,
яка скоро засіє ся женятником, ожинôв. Про
запустіня выказовало и то, ож на місци
водопою худобы щезла кырниця и
одновлювала ся лиш у дуже дождьовоє
літо. То стало ся завто, ож колгозный
тракторіст зрубав старезні ялиці, пÿд
котрыми вічно булькала жива вода и
гамовала жагу людий, худобы и звірины.
Стяв вÿн их собі на дрыва. Од того часу
кырниця ся змаліла, а на літо и докус
высыхала.
Из сими думками про не таку уже и
далеку давнину Чорняхівка стояла из
схрещеными на грудьох руками. Не встигла
она и отямити ся, як на місци стайні
лежали обуглені смерекові колоды, из
котрых ищи йшов перемішаный из водянôв
парôв дым. Буря утихла. Уд блискавкы, што
запалила стайню, лишили ся, окрем тліючої
ватры, білі плямы граду, нанесеного
потоками дождьової воды.
– Кумо, – озвала ся до Чорняхівкы
сусідка Марія, пÿдыйшла ид нюй, зазирнула
у глауконові очи и поклала на плече свою
руку. Так она побайловала вернути єї до
реальности.
– Што хочеш? – якось відчужено
зазвідала, так гибы нич ся и не стало.
– Хочу уповісти, ож огень уже
загасили.
– И слава Богу. Добрi, ож не пушло на
людські будовы.
– Добрi то добрi. Айбо зараз треба
думати, де ся буде твоя худоба держати. До
зимы не так уже и много ся часу обстало, –
сумно заакцентовала Марія.
– Та кÿлько тої худобы, корова и
телятко – ото и всьо газдӱвство. Теперь у
стайнях міста доста, най ся не приказує,
хоть танці залажуй. Хтось прийме на пару
місяцюв, а дале будеме штось лабудати, –
удказала.

– Таку, ги была, уже, бізувно, не
справите, – уголосила ся Пітьовканя.
– Та таку и не треба. Што у нюй
держати? – констатовала Марія.
– Кумо, на якыйсь час можеш свою
худобину и у мôюй стайни помістити, –
предложила Василинканя.
– Файно дякуву, айбо докы не
постудит, буду держати у маштални. Там
уже давно нич ся не робит и треба лиш
мало розгайити, – удвітила Чорняхівка и
пÿдняла ся на лавкы хыжі, переступила
порӱг сіней, даючи усім порозуміти, ож хоче
побыти сама.
Жоны, котрі ровтôв стояли коло
хыжі, дале продôвжали обговорьовати біду,
што блискавкôв и громом наремно упала из
неба на удовицю, котра лиш пару годÿв
тому утратила чоловіка и лишила ся из
пятьма дрÿбными дітьми.
– Як она из сеї біды уйде? – уголос
выказала свою гадку Пітьовканя.
– Ой, то буде тяженько, – пÿддержала
єї Федорканя, котра до сего часу мовчала.
–
Може,
штось
старші
діти
споможуть, – допустила Василинканя.
– А чим? Єдны лиш начинают
окремішноє житя, а другі обросли малôв
дітворôв, най будут здорові и щасливі. Яка
из них помÿч, – из жальом ледвы выповіла
сусідка Марія.
– Так, так, у них пôвно свойих жур на
голові, – пуддержала єї Федорканя.
– Треба буде якось сіном спомочи, бо
єї усьо было на стайни и згоріло, – нагадала
за ся Пітьовканя.
– Споможеме, як не спомочи, –
пÿддержала сю думку Петрова Гафія. – Но я
хочу вам уповісти мало иншоє: у тої жоны
серце ачей камняноє. Тадь кедь бы то ся
стало, не дай Матір Божа, зо мнôв, я бы
ачей десять раз изомліла. А она, мала бы
мÿць усьо то пережити, ни єдну слызу не
пустила, лиш штось собі тихо, так гибы ся
молила, шептала, – зачудовано выповіла
Мельничиха.
– Може, и молила ся, бо дяковала
Богу, што малі онукы за пару минут перед
бурьôв злізли из стайні, де ся бавили,

29

Выпуск №10, октовбер 2018
упустили худобу и загнали на пасло, –
уточнила Василинканя.
– Но онь тогды бы была гирейка
бідиця, кедь бы ся штось из дітворôв стало,
– майже єдностайно выповіли Петрова
Гафка и Пітьовканя.
Жоны, не пазячи ся, начали ся
розходити. У хыжи Чорняхівка лишила ся
из трирічнôв онукôв. До хыжі забіг ищи
єден онук, котрого старша донька привезла
на літні вакації.
– Бабко, – непривычно тихо обратив ся
вÿн.
– Што, дітинко? – зазвідала так само
тихо и протягла єдну руку до головы
онука, обы го погладити.
– А чому у вас серце камняноє? –
зазвідав из жальом у голосі.
– Тко тобі такоє уповів?
– Єдна из тых жÿн, што стояли перед
хыжôв.
– Може, бы и треба, обы было
камняноє, айбо так не може быти,
золотенькый, – обяснила.
По сих словах она задрыжала усьым
тілом, а из глауконовых очей градом
потекли слыза за слызôв.
Иван Завадяк
ЛЮДСЬКЫЙ СУД – ТО ЩИ НЕ БОЖА КАРА
Як усе у страстный тыждень перед
Великодньом коло Михайлівської церквы
много народу. Єднi заходять, другі
выходять. Иде сповідь. У храмі студено.
Айбо и надворі не тепло, бо сього году
свято Воскресіня Христовоє выпало на
конець марта, а в такый час горы щи
покрыті доста товстым слойом снігу. Лиш у
селі и то на відсони сніг містами изныдів и
повÿдкрывав барнасті уд вÿдмерлої травы
фалаты земли. Через студінь старша челядь
за привычкôв, чекавучи на свÿй шор
приступити до сповіди, зайшла до теплої
хыжі Федоркані. Она уже звыкла, же у такі
дны єї хыжа пôвна людий. Є туй и такі, што
уже ся посповідали, айбо чекавут Службу
Божу, обы могли прияти Святоє Причастя.
Бÿльшость сповідникÿв – статечні жоны, но
є и молода челядь. Подаякы ведут межи
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собôв тиху бесіду так, обы не нарушити
чиїсь роздумы про свôї праведні й грішні
діла.
Удносну
тихость
нарушила
Чемериска, котра різко вудокрыла хыжні
двері и дуже голосно поклонила ся:
– Слава Исусу Христу!
– Навікы слава! – не зовсім уєдно
вÿдказали сутні у хыжи многыми голосами.
– Йой, штось тебе, Калинко, давно не
было видко. Де ты пропадала? – зазвідала
Мельничиха.
– А чому пропадала? Я, слава Богу,
ниґде ся не губила, – вÿдказала Калина
якось ги сердито.
– Та ти што, кумо, не знала, ож майже
усю зиму она перебыла у коргазі? –
побайловала помнякшити бесіду Федорова
Гафка.
– Та не «майже», ай як им пÿшла по
бульобраню, та так и ходила м по коргазах.
То до єдного, то до другого. Лиш тыждень
тому як им вÿйшла домÿв, – доста
супокÿйно выповіла Калина.
– Но айбо, слава Богу, файно ся
позираш, ґи бысь не по шпиталях лежала,
ай на курорті побывала, – уголосила ся
Чехова Анна и по-доброму ся засміяла. Єї
сміх пÿддержали и другі, так гибы забыли
про страстный тыждень и сповідь, котрі
потребуют уд челядины держати свої
думкы довкола скоєных гріхÿв, каяти ся и
просити у Всевышного их прощеня.
Калина ничим не выказала, ож сміх
жÿн єї утернив. Гибы нич ся и не стало, она
удвітила:
– Я была у доста великÿй біді. Мало
тко віровав, ож я из того выйду.
Дохторы казали, же у мене, най ся не
приказує, раковина.
– Та так, кумо, усі сьме думали, –
уголосила ся Тетина Анця.
– По тому, як ты, теперь вызираєш,
не мож уповісти, ож ты, хвора такôв
напастьôв, – ищи раз подала свÿй голос
Чехова Анна.
– То теперь, а гуд тому я гет была
занепала. Но як ня прооперовали, начала м
увидячкы набирати на ся тіло, – вÿдказала
на то Калина.
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– Слава Богу, – уповіла газдыня хыжі и
начала на шпорі перекладати гонці.
– Я и до теперь не можу ґафтовати, ож
то не раковина, но што ищи не єден и не
два годы ай бÿлше буду жити – знаю точно.
– Точно знає лиш єден Бог, святив бы
ся, – из притиском на каждӱм слові
выповіла Тетина Анця.
– Та ипен так. Айбо я была у єдної
жоны у селі пÿд Ужгородом, котра має таку
силу, што видит челядину наскрÿзь и знає,
што из нив было, є и буде. И не лиш за
житя, а, най ся не приказує, и по смерти, –
майже єдным дыхом выповіла Калина.
– Не забудь пану отцю вповісти, же ты
была у ворожкы, – пÿдчеркнуто серiозно
порадила Тетина Анця.
– Я, напричÿм, ниґда шуга ниякым
ворожкам не віровала и теперь не вірую. Не
знаву, што мало бы ся стати, обы м до них
пÿшла, – безапелаційно заявила Пацина
Полага, котра до теперь сиділа мовчкы.
– А она мені такоє и уповіла... –
несміло проговорила Калина и уже
майголосно додала: – Та вна перед тым, як
мені штось казати, кликала ся на Бога Отця,
Його Сына Йсуса Христа, на Духа Святого и
Пресвяту Діву Марію. А щи палила свячену
свічку и хрестила ся. Та як юй не віровати?!
По сих словах Калина обвела свойим
взором усю челядь и ухопила розумом, ож
кедь повіла «а», то мусай казати и «б». Того
хотіли майже ушиткi, што перебывали у
хыжи.
– Што там судити. Многі из нас бы
точно так повіровали, ги ты, Калинко, –
предположила Федорова Гафка, котра
усьым свойим видом выказовала, ож хотіла
бы чути уповні, што ворожка казала Калині.
– Но та кедь хочете, то чуйте. Вы
знаєте, ож мало не пÿвжитя я вороговала из
свойим сусідом Дюриком. Мені усе ся
виділо: было за што. Вÿн быв урядовцьом, а
я проста колгозниця, – продовжила Калина
свою оповідь.
– Но дивіть ся на ню! Каже, ож проста
колгозниця. Та яка ты проста, кедь ниґда
тя не было видко коло силосної ямы ци
колгозної худобы. Ты не зробила про
колгоз ни єдну копицю сіна. Якыхось

двадцять сотин буль посадила за гуд, то и
уся твоя колгозна робота, – выказала
Пацина Полага, котра направду вÿддавала
колгозу много сил.
– Я не кажу, ож переробила м ся у
колгозі. Но я и не могла, бо обы наробляти
из сіном, треба го накосити, а мÿй Илько,
прощӱн бы, уже давно вÿдыйшôв на суд
Божый, – удвітила Калина доста супокÿйно
и приклала до очей жебелôвку, гибы хотіла
вытерти слызы.
Она хотіла повісти штось ищи, обы
ся выправдати, айбо Федорова Гафка єї
сперла, бо дуже хотіла чути віщованя
ворожкы.
– Лишіт ся выясньовати, ож ко кÿлько
робив у колгозі. Мы, видав, не на зборах.
Радше послухайме Калину, – предложила
она.
– Я вішаю на рот колодицю, – убявила
Полага, запышила ся и легко ударила по
губах долоньôв лівої рукы.
– Но так, ги усі, – продôвжила Калина,
– я, обы якось прогодовати худобину до
першої травы, мусила десь-не-десь узяти из
колгозных копиць пару вилахÿв сіна.
– Калино, не гніви Бога хоть у день
сповіди, – назад ся не здержала Полага. –
Валовшно бы казати не «брала», ай
«крала».
– Та ты, Полажко, казала про якусь
колодицю. Ци може нам ся причуло? – из
кусливым сміхом зазвідала Тетина Анця,
котра не любила пÿддюгованя Полагы.
За Анцьôв ся засміяли ушиткi. Полага
мало ся зниячила, нич бÿлше не вповіла
лиш выпрямила тулуб, поклала на коліна
рукы, стисла губы, указуючи сим, ож готова
слухати дале.
– Полаго! Не є туй што ся сердити, бо
тягнули из колгозу майже ушиткі. Лиш
єдны из того, што самі зробили, а дахто ся
не гыровав залізти до того, до чого ся його
рукы и не дотулили, – вголосила ся
ґаздыня хыжі.
Сими словами
она
побайловала якось углайхати жÿн, кажда из
котрых мала свою правду и єї розуміня.
Калина, так ги бы нич и не чула, што
говорили жоны, продовжила свою оповідь:
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– Но тота жона, начим из нив
заговорила м, вповіла ми, ож я на сесь час
хвора и доста тяжко, но обы м ся сим дуже
не сушиґовала, бо я ся улічу и щи буду жити
дôвго. Не казала ож гуд ци два, ай просто
уповіла, же дôвго. Думайте, челядко чесна,
што хочете, но она ми на розум розлучно
потлумачила, ож мені Бог, святив бы ся,
продовжит житя, обы м відмолила тоты
клятьбы, што их я не раз и не два насилала
на невынных людий, а майбулш на сусіда
Дюрика.
– Што ты знаєш «файно» клясти, то
многі на собі прочуствовали, – сміючи ся у
руку, акцентовала Полага.
– Не я єдна така у селі, – остро
удвітила Калина. – Но до другых мені нич. Я
теперь говорю за себе.
– Я єдно не можу порозуміти: а за
што мож было клясти Дюрикови? Тадь тот
чоловік никому пÿдлого нич не робив, най
буде у Бога прощеный, – якось несміло
выповіла Мельничиха.
– Точно так мені вповіла и ворожіля.
Я юй на то розказала, ож Дюрик мене ци не
усе видів, коли м уд колгозної фермы несла
на вилах сіна про свою худобину. Ци не усе
вÿн, так гибы не мав иншої роботы,
появляв ся у тот час передо мнôв и першоє,
што было, звiдав: кÿлько м вилахÿв уже
устигла сього дня украсти. Я ся лаяла на
душу, ож се першый. Ун мені казав, обы м
ся не лаяла, бо ун мені вірує и без того, и
наказовав, обы м, докы ун видит, уднесла
на ферму два вилахы сіна.
– Та то ун из тобôв ищи по-божому
поступав, – вголосила ся ґаздыня хыжі.
– Та я знаву. И ворожіля ми вповіла,
ож ун мÿг мене и до темниці засадити. А
кому ся хоче лишити дітий, пÿйти мусайово
у далекi чужі світы, не знати, якôв ся
вернеш и ци вернеш ся набізувно, –
смирено выповіла Калина.
– А што ти ищи, Калино, вповіла
ворожіля? – зазвідала Чехова Олена.
– Та я уже майже усьо вповні
розказала. Вповім лише, же она мене
приганьбила тым, ож Дюрик мене сокотив
уд темниці, а я йому за вто паскудно кляла.
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– А ты хоть дащо юй на вто
вÿдказала? – назад зазвідала Олена.
– Я ся на сі єї слова онь розсердила и
кажу: “Вы щи вповісте, ож ун по смерти
пÿшов до раю,” А она мені на вто: “Так и є,
ты угадала”. Я юй на розум уповіла, ож вӱн
быв комуністом, а они – безбожникы.
– А она што на вто? – зась зазвідала
Олена, а из нив уєдно ищи дві жоны.
– Повіруєте ми ци ньит, но она ми
вповіла, ож не усі, тко майголосно у церкви
співат «Господи, помилуй», пÿйдут до
Царства Божого, и не усі комуністы йдут на
вічні мукы у пекло. Бог, святыв бы ся, из
усіх бокÿв позират на думкы, слова, а май
на дiла каждої челядины. И до пекла
удпроваджує людські душі не так легко, ги
дако думат. Булше ворожіля про Дюрика
нич не казала, лиш вповіла, обы м
перепросила Дюрикову удовицю та пÿшла
ся посповідати. Якраз то я днесь и роблю.
– И направду, мы ся так загурили,
што забыли, ож може и наш шор прийшôв
йти у сповідь, – проговорила Полага,
встала из лавиці и пÿшла до дверий. За нив
вервечкôв потягли ся усі, тко ищи не быв у
сповіди. Они голосно ся вÿдкланьовали,
дяковали ґаздыни за тепло, просили юй и
ушиткӱй єї родині здоровля та шилиякых
гораздÿв.
У хыжі лишили ся лиш жоны, што
вже ся посповідали и чекали Святої
Літургії.
На якусь хвилю стало тихо, лиш чути
было, як у шпорі потріскує огень та у
гонцьох шипит и булькат вода, яка
закыпіла.
Тихость
нарушив
Ладишинÿв
Никола, котрый прислугововав у храмі
церкÿвником. Ун чекав, коли ся скончить
сповідь и начне ся Служба Божа, обы
помочи отцю Василю єї вести: запалити
свічкы, вынести запалену Тройцю на
середину церквы, коли буде читати ся
Євангеліє и заносити ся до Престолу
Господні дары.
– Вы знаєте, я мовчкы слухав Калину
и не встрягав у жÿнську бесіду. Но спомнив
им собі єден трафунок, што став ся зо мнôв
и быв поязаный из Дюриком, – начав ун.
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– Но и што то за трафунок? –
зазвідала ґаздыня.
– То ся стало тогды, кой Дюрик
робив головôв селської рады. Мÿй дітвак,
скотарячи, заспав и не всокотив худобу.
Она зайшла на нивину из колгозным
вÿвсом. Корова, теля и ягнята попасли и
потолочили добрый дараб файного вÿвса.
То увидів керетÿв, склав акт и передав на
комісію, обы вызначити покуту. Комісія тот
акт обсудила и назначила доста великый
штраф – онь 25 рублів.
– И ты заплатив такі великі гроші? –
зазвідала Коцаня – єдна из тых жÿн, што
зайшла до хыжі перед тым, як из неї
выйшла бÿлша часть челяди.
– Заплатив, а куды было ся дівати?
Но здав я их не до касы селської рады, ай
дав Дюрикови на дорозі, обы м не йшôв
спеціално два кілометры туды и два назад.
Ун узяв тоты гроші и вповів, ож квитанцію
уд касира дасть мені потому. И туй я учув,
ож такой на другый день Дюрика завезли
до шпиталю, бо штось му стало пÿдло из
серцьом. Я не став докучати хворому
чоловікови за квитанцію, а ун уже до
роботы так и не приступив, ай через пару
тижнюв уддав душу Богови, най ун, святив
бы ся, простит усі його волныє и неволныє
прогрешения.
– Так, так, – лишив жону из купкôв
дрÿбных малых дітий, жалосливо уповіла
ґаздыня.
– Айбо ты, Николо, штось не
договорив, – уголосила ся Коцаня.
– Ипен так, не договорив. А хотів им
уповісти, ож десь через тыждень по смерти
Дюрика до мене пÿдыйшôв його сестры
сын и дав мені 25 рублюв. Я його зазвідав,
ож што то за гроші, а ун уповів, ож їх просив
мені передати його уйко, кедь не выйде из
хворобы, бо не хоче ити из сього світа из
гріхом, котрый бы полягав у присвоєню
чужых гроший.
Тот леґинчук, як му перед смертьов
и розказав уйко, не вповів про то

розпоряжіня уйні, котра у анцугови найшла
тоты 25 рублюв, подумала ош то
чоловіковы, накупила на них усякых
добрятин хворому, котрых йому уже не
треба было и ун їх уддав другым хворым.
Жоні ун тоже не вповів, ож то гроші чужі,
вбы ся не журила ищи тым.
Коли
я
зазвідав
Дюрикового
племяника, ож ци не буде так, што тоты
гроші селрада уд мене може затребовати
внести, ун одвітив, ож протокол тої комісії
не быв оформленый, бо такой нараз його
уйко злюг до коргазу. Окрем того, Дюрик
уважав, ож комісія дуже великый штраф
наклала на мене, бо другым за таку шкоду
присужовала платити не булше, ги 15
рублюв.
– А и направду, то штось дуже много.
Ти не повіш ож чому? – зазвідала Коцаня.
– Гадаю, ож то мені наверли за вто,
што я є церкÿвником. А дале ґалиба их знає
чому? – вудказав Никола и засміяв ся.
– Но знаєш, Николо, выслухала м
сесю твою исторію и начинаю віровати, ож
ворожка Калині вповіла правду, –
задумливо промовила ґаздыня хыжі.
– Но то изоправды праведный
чоловік. Не хотів предстати перед
Всевышным из гріхом, котрый осознав, –
промовила Коцаня.
– Я усе раховав його порядочным
чоловіком. И кой стало ся так, што мені
вернули ся тоты гроші, я их дав на церкôв и
наяв Службу Божу за упокоєня и спасіня
його души, – уповів Никола перед тым, як
уйти из хыжі.
– Най Бог прийме и простит
прегрешенія його, – уповіла ґаздыня и
перехрестила ся.
– Амінь, – заключила Коцаня, встала
из лавы, обернула ся до святых образÿв,
што у єден ряд висіли на стіні за бамбетом,
тричі перехрестила ся и зробила низкый
поклон.
Иван Завадяк
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Русинська поезія
ЗАРОБӰТЧАНКА
Кӱнця роботи щи не видко,
А тіло ломит страшна втома....
Думками голова забита:
А як там діти мої дома?
З чола рукôв свӱй пот втирає,
Як має жити, вна не знає....
Домӱв ид дітьом и родині?
Ци далше гнути тяжко спину?
Ци мало щи ся туй обстати,
Долары заробляти,
Вбы мали рӱдні за што жити,

Державі за всьо заплатити.
Вбы діти скруты не узнали,
Вбы так, ги другі, вшитко
мали.
Вбы хыжа была, ги в сусіда,
И в нюй бы доста было
хліба.....
Из дня на день гризут ї
думы,
В єї очах все бӱлше суму,
Што не устигне вна узріти,
Як уростут без неї діти.
И каждый день, и каждый
рано, Прумкне свою гӱрку
сльозину.
Хоть тяжко робить – не
задарьмо,
А в серцю в неї дочка з
сыном.
От так пройде житя в
грызотi,
Же вна далеко од родины.
В чужÿй державi на роботi,
Бо тя не треба
«Батьківщині»....
Наталка Лозинець
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РУСНАЦЬКЫЙ ДЕНЬ
Сонце пражить вже израна,
Лем за місяць буде Яна.
Десь ся закляла роса,
Скорше ся тупить коса.
Час приш в сіно косити,
Пÿд оборог д зимі збити.
…З кос в руснак намахав ся,
Трав скошеных напахав ся.
Стікать роса долу ним,
Піче сонце, в чах дым.
Щи валы бы мав розтрясти,
Парить – мож на нyс упасти.
Держано од вил гладкоє,
У руках стає тяжкоє.
З діньом мож почекати,
Щи розтрясти, розметати,
Бы трава в валах не пріла,
Наи так вусхне, бы звиніла.
Махать вилами руснак,
Несе хрест свyи, неборак.
Оводы, салкы кусавуть,
Мухи, ги дурні, літавуть.
Плечі сверблять, вода
стікать,

День тяжкыи помалы
втікать.
Пела мучн роботы,
На души не є грызоты.
З сіном ся перезимує,
Корова ся наг дує.
Вже конець, ити дому,
Лыптати щи фест и му.
Докы дуиде, плечі змыє,
В черевах му голод выє.
Встигне версти у рот
шкварку,
Щи траву бы стяти в ярку,
Вуметати гнÿй из хлíва,
В сіни притягнути дрыва…
Сідать вечyр, щи спрагота,
Побила иого робота.
Сів на к вбіцю, схилив ся,
Смачно собі закурив ся.
Рад сть тиха го сповила,
Вертать ся помалы сила.
День пyш в. Чим не добрі?
Вже корова у дв рі.
Мож помалы ити спати,
Бы израна ґаздовати.
Володимир Рошко
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***
Жовтíвуть копичкы на
людськых дарáбах,
У зелені дерев ся спрятало
село.
Отавы треті в малахіта
фарбах,
А літо з них покрÿвчикы
сплело.
Така краса! Святило бы ся
літо!

А злива ýмыла всі
тротуары, як колись,
И привела до вечора з собôв
темноту...
Леся Адамова Стецович

Позераш и любуєш ся:
природа – рай!
И на души стає так
радостно и світло
И гордость розпирає – йсе
мÿй рÿдный край!

чую:
"Є щастя, сыне, там, де жиє
Бог...

***
Цяткы воды стікавуть по
мокрому склі,
А вонка бісить ся дождьом
осіння злива,
Она житя заливать зась до
спраглої землі,
Од тяжести плодÿв зогнула
ся маленька слива.
Промочена до кôріня суха
трава,
Земля из жаждôв пє
ушытку воду,
А осінь предявила вже свої
права
И карты роздала – нову
колоду.
Уродила сесь рÿк красно
садовина:
Грушкы и сливы, яблочка,
оріхы,
А грезно – просто чудодивина,
Вино добрезноє буде нам
для потіхы.
День хмурый, дождяный и
мокрый днесь,
У мракови испрятав
вшитку позолоту,

ДЯКУЮ МАМІ
До церквы зайду, образ
поцюлюю,
Розпятя, де на нюм Исус
Христос...
Бо уд малого голос мамы

Ты нигда, сыне, не жури ся,
По совісти живи межи
людьми
И каждый вечÿр Богу
помоли ся,
Кой лігаш спати, хрест на ся
клади.

Мені ся видит – ош
порядность
И чистота в гÿрськых ріках.
Не помальовані перила,
Значкы, капуры и стовпы,
Ты сяк не будеш патріотом,
Малюй хоть всьо у вты
цвіты.
Патріотизм – любôв до
свого,
Културы, бесіды, пісень,
И быти вірным свого рода,
Любôв хранити каждый
день.
А не ненавидіти другых,
З всіма ся треба честовати.
Чужому тоже ся учити,
Но и своє не забывати.
Патріотизм – у нашÿм серці.
Отцюзнину мы сокотім,
Межи собôв лише в любôві
И уваженію живім!
13.08.2018
Михаил Чикивдя

Кедь в серцю віра – будеш
ты щасливый,
Бо злости в тя не буде у
души,
И файту свою будеш
честовати,
И красно мете жити
врокаши..."
Йсю истину уже м давно
провірив.
И мамі своюй «дякую»
вповім,
Што легко я на сьому світі
жию,
Што солодко я сплю и
добре їм...
Василь Попик
ПАТРІОТИЗМ
Што вто, брате,
«патріотизм»?
Кричалкы, факелы в руках?
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«КАЖДЫЙ ИЗ НАС
ДОДАЄ СВӱЙ
ИНГРИДІЄНТ ДО
МУЗИКАЛНОГО
САЛАТУ»
Мене радує вто,
што чим дале, тым
булше
живоє
русинськоє
слово
вандрує
меже
молодежи
Подкарпатя,
вливавучи ся у модерну
музику
и
домак
хоснувучи
ся
популарностьôв. Такі музикалні, айбо вже
далеко не фолклорні рокаші, ги «Рокаш»,
«Вандор», «Триставісім», «Марина и
компанія» несуть у народ русинськоє
слово, инколи и не розумівучи вшиткої
величины й важности свої роботы. Ци
май скорі – місії. Се впозірує фест
оптимістично:
значить,
не
вмре
русинська бесіда, буде жити наш народ.
Виноградовськый
рокаш
«Чаламада» такой є єдным из такых
модерных «будителюв». Я увидів сесю
музикалну групу на «Х-факторі» у
октовбрі 2017 р. И вто, што фатьове
там говорили по-нашому, мене фест
обрадовало. Та и не могло не радовати,
коли гітарист Василь Полажинець,
анонсувучи выступ, вповів: «Прийшли
сьме сюда, абы заграти файні новты,
кобы туй ся всьо трясло, гуділо, кобы всім
усьо ся любило. На серенчу вам усьим!".
Ищи товды появила ся идея взяти
од сьых легінюв хотя бы коментарь, айбо
трафунок побесідовати из лідером
«Чемалады» Робертом Тіводором дÿстав
им лем у кÿнци августа вже сього року:
─ Роберте, у мене до Вас такоє
стандартноє звіданя: «Як и з чого зачав
ся Ваш музикалный рокаш?»
─ Я зачав занимати ся музикôв
десь из середины 90-х рр. минувшого
стороча (из вÿсімнадцяти годӱв). Се были
такі експеременталні композиції, тяжкый
рок. Окрем того, у мене были співанкы
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майбӱлш фіґлярні, якi м співав у колі
цімборӱв на ночовках ци в другому місті,
де сьме ся збирали. Се были співанкы на
русинському языкови.
─ Так появила ся идея з групôв?
─ Айно, десь у 2013 роци из
цімборӱв зобрав им групу. Я собі надумав,
што там має быти акордион вадь баян,
труба. Мы вчинили пару репетицій. Я на
тот час мав ищи єдну групу, айбо стало
ми ясно, што се именно тот проект, што
ми треба, што м хотів.
─ Я видів на «Х-факторі», вы
пояснювали, што «Чаламада» ─ се
салат из шести блюд. Як возникла
именно ся назва рокаша?
─ У 2015 рокови нас закликав єден
знакомый до себе погусти. Айбо вӱн не
знав, як нас представити. Тому и
выступили сьме без назвы. Товды
попросив им хлопцюв подумати над
именьом нашого нового музрокаша. Нас
шестеро, тому и выбрали сьме за назву
салат из разных инградієнтӱв, што
символізувуть разні смакы и житейські
позиції. Каждый из нас до «Чаламады»
грав в разных проектах, айбо «Чаламада»
зрокашила нас. Каждый из нас додав свӱй
особый ингредієнт до сього музикалного
салату, айбо вшиткых обєднує банка. Се ─
символ єдности.
─
Кӱлько
маєте
співанок,
написаных по-русинськы?
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─ Вшиткі…кроме єдної. Ото пісня
Андрія Андрійовича Грігы «Барви ночі»
(в його честь проходить фестиваль
«Кришталеві грона»). Многым обязані
сьме тому чоловікови, тому, честувучи
його памнять, взяли сьме його співанку
на украйинському языку. Учинили сьме єї
на свӱй лад.
─ Можете назвати точноє число
вашых русинськых співанок?
─ Но лем десять зайшли у альбом
«Пӱшли сьме!». Се и «Кукурудза,
тингириця, мелай», и «Утки качки» (єї
співали сьме на «Х-факторі»), и «Копала м
крумплі» та и другі.
─ «Рокаш» бере русинські
народні співанкы и перероблять,
модернізує, пÿдганять їх пÿд рок. А
выдкедь
беруть
ся
співанкы
репертуара «Чаламады»?
─ Майчасто тексты композицій
пишу я сам. Айбо даякі дарять нам
цімборовы ци люде, котрым ся любить
то, што робиме. Така исторія трафила ся
из співанкôв «Солонина». Я не можу
припомнити имня чоловіка, котрый зверг
ми на електронку тексты 16 композицій,
де вӱн знамні шлягеры Киркорова и
Меладзе трансформовав и подав поТовмацтво
М.Лермонтов
Я пред тобôв ся не
понижу;
Ни твÿй привіт, ни в
серце бирь
Не мают власти, я вто
вижу;
Знай: мы чужі з тобôв
теперь.
Забыла ты, што я
свободу
Так просто опуста не
дам,
На тебе стратив много
годÿв,
Лиш твойым радый
быв очам.
И так я дуже дôвго
видів

русинськы. Выйшло не пӱдло. Тому мы
«Солонину»
мало
переробили
и
включили у свӱй репертуар.
─ Другых русинськых поетӱв не
хоснуєте?
─ Я поклав на музику стих
М.Чухрана «Потятко», айбо співаву сю
співанку сам, без «Чаламады». Из
творчостьôв другых русинськых поетӱв
раз им не знакомый. Та и плануву
хосновати майбӱлше свої тексты. Чужi
беру товды, коли ми штось дуже припаде
до души.
─ Робі, які у Вас планы на
будучность?
─ Десь у новӱм годі плануєме
выпустити ищи єден міні-альбом, котрый
такой буде вміщати 5-6 співанок на
русинськӱм языкови.
Бесідовав Юрій Шипович
P.S. Буквално на днях дӱзнав им
ся,
што
музикалный
рокаш
«Чаламада» на шоровому русинському
фестивалі «Червена ружа трояка»,
котрый пройде на сесь раз у
Виноградові,
буде
награжденый
премійôв за културу им. А.Митрака. И
се дуже радує.

В тобі надію юных днÿв,
Тай цілый світ
возненавидів,
Бо лиш тебе любив –
єдну.
Ба ко бы збаг, в часы
затміня
Кой коло твойых быв
колін,
Я забирав у
вдохновліня;
А што давала ты
взамін?
Ци, може, гадкôв тôв
небеснôв
Тай силôв духа, як
оплот,
Я дав бы м світу дар
чудесный,

А ун ми вічный пак
живот?
Та нашто ніжно обіцяла
Ты замінити тот вінець,
Зашто не была уд
начала
Такôв, ги стала пÿд
конець!
Я гордый! перебач!
люби другого,
Мечтай найти любôв у
другÿм;
Што бы не было там
земного,
Рабом не стану ніґда,
шуга.
Вд чужым горам пÿд
небо юга
Я галажу, так годно
быти;
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Мы дуже знаєме друг
друга,
Обы так вшиткоє
забыти.
Я стану вд ныні
наслаждати
У страсти ся клянути
всім;
З усіма буду ся сміяти,
А не ревати булш
зовсім;
Начну брехати всім
безбожно

Вбы не любити, ги
любив,
Жÿн уважати, ци
возможно,
Кой мені ангел
измінив?
Готовый быв на смерть
тай муку,
На битку кликав цілый
світ,
Обы лиш твою юну
руку –

Дурный! – поцюловав
та всліп!
Не ждав уд тебе пÿдлу
зміну,
Тобі я душу уддавав;
Души такої знала сь
ціну?
Ты знала – я тебе не
знав!
Потовмачив из
русського языка на
русинськый Сергій
Тудовші

Фіґлі од Михаила Чухрана
ДО
ПОДКАРПАТСЬКОГО
АГРОНОМА
Ученый! Ты ми поясни:
Чого м садив картоплю,
А через літо, восени
Из поля крумплі
коплю?
Ищи поясненя ми дай:
Чого з часÿв Союзу
Росте на полю в ня
мелай,
Хоть сію кукурудзу?
Короче, што бы м не
садив,
Не вто земля ми родит...
Та щи й горілку бы м
варив,
А паленка уходит!
БІЦІГЛІ НАЗАД НЕ
ХОДИТ
Тебе возив я на
біцігльох,
На раму спереду м тя
клав;
Мы час проводили у
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фігльох Тебе м у шию
Скомытав.
А ты ся весело сміяла,
(Я в тому чув любви
мотив)
И над зимльôв гибы сь
літала,
Бо так колеса я крутив.
Туй появив ся хлопець
Пішта,
Тебе на донґові повюз...
Из ним и спорити ся
нішто,
Побив мене, як шістку
туз.
До нього ты сідала
ззаду
И обнимала за плече;
Та так, гибы м
Напив ся яду,
Мене картина йся пече.
А донґӱв тот як
Заведе ся,
Горі селом як пожене!
И без сліда из свого
серця

Ты накіряла гет мене.
И так з біціглями
Убстав ся
Я на обочині житя,
И пусто, й задарь я
Старав ся
Ще раз вернути ся до
тя.
Туй Пішту зопер
міліцішта
Завто, што шолом не
надів,
И зараз ходит пішо
Пішта
И нараз так гибы
змалів.
Типирь уже твӱй голос
чути:
- Мӱй дорогинькый, де
ты, де?
Но час назад не
Повернути:
Як біціглі назад не йде.
Михаил Чухран
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«УПОВІШ МИ, НАД
ЧИМ СЯ СМІЄШ,
И Я УПОВІМ ТИ, ТКО
ТЫ ЄСЬ»
Имня
знаменитого
русинського
поетафіґляря
Михаила
Чухрана знавуть не лем
над Подкарпатю, а и
далеко за гатарами
нашого края. Знавуть и
признавуть.
Честьôв
про
себе
рахувуть
спознавати ся з ним
многі
вызнамні
поставы Украйины. И
про
нас,
редакції
журнала «Отцюзнина», се є тоже
честьôв
завто,
што
Михаил
Михайлович не лем стояв у жерел
нашого часописа, вӱн быв серцьом и
мозгом журнала, його душôв. Тому
ниґда бы сьме собі не простили, кебы не
зробили хоть бы у сьому номері
интервю
из
сим
талантливым
чоловіком.
– З чого зачало ся Вашоє
творчество?
– Треба вповісти, што родив им ся
у такӱй собі книжнӱй сімї. Я ищи не
знав ни читати, ни писати, но уже
ходив по бібліотеці и держав ся за
книгы
–
моя
мама
была
бібліотекарькôв. Завто любов до
книжок прийшла одо мні, ги говорить
ся, з «молоком матери».
– А чому зачали сьте писати порусинськы?
– А што до русинської творчости,
то туй ціла исторія. Колись, після
університета, по направленю робив им
у Львові. Мы, троє подкарпатцюв,
жили вєдно з галичанами, и тоты мало
зверхньо, гонорово на нас позерали:
мы
діла них были якісь там
недоукрайинци, недолюде, вообще –
якісь другосортні. Фурт говорили, што
мы не маєте свої літературы. Се мене

заїло, и зачав им через се писати порусинськы. И так якось взяв им ся за
сю нитку, то держу ся за неї и до днесь.
Теперь многі се роблять: стало и не
страшно, и модно.
– Вы пишете у разных жанрах,
котрый Вам ся май любить?
– Я пишу у разных жанрах: поезії,
белетристиці, публіцистиці, а читателі
и слухателі оцінювуть, де ліпше. Ги
писатель, я майсклонный до поезії.
Айбо, повторю ся, оцінку дає читатель.
– Читателі Вас знавуть ги
майстра фіґлюв. А чому Вы выбрали
именно сесь жанр – фіґлі?
– У житю дуже много негатива.
Побзерайте любу програму: ріжуть,
вбивавуть, насиловуть. Я рахуву, што
людьом треба нести позитив. Нести
світло. Фіґля у злого челядника не
родить ся. Кроме того, сесь жанр
хоснує ся популярностьôв. Правда, не
каждому ся вдає фіґльовати. Я. слава
Богу, маву сесь дар. Пробову у фіґлях
людий не оскорбляти, айбо часто
читатель спознає у якомусь из образӱв
себе.
– Знаву, што котрыйсь час
проробили сьте на телевізії. Мали
сьте даже свою авторську програму.
Што можете розказати про тот
період Вашого житя?
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– Пиля 10 рокӱв дійсно проробив
им на Виноградовському ТВ, там я вюв
авторську програму «Фіґлі тижня». Я
сам писав тексты, сам озвучовав, сам
илюстровав. Сюжеты чув им на улици,
од людий. У Виноградові быв такый
малый базар, и, як на каждому
«порядному»
базарі,
туй
люде
обміньовали
ся
информаційôв,
плетьковали. Вповім Вам бӱлше: на
базарах
ся
роблять
репутації.
Технологам політикӱв посовітовав бы
м поучити ся там робити имидж
свойим роботодавцям. У мене из сьых
передач зобрало ся фест матеріалӱв и
думаву, што до них ищи верну ся у
якомусь другому форматі.
–
У
Вас є
цілый
шор
публіцистичных
творӱв,
котрі
найшли
свого
читателя:
про
директора Перечинської гімназії
періода
Чеськословацької
республікы, про русинську девізію
кӱнця Першої світової войны.
– Исторія є мойим хобі, так як є
любимым ділом говорити из старыма
людьми.
На
тÿй
самӱй
Виноградовськӱй телевізії мали сьме
передачу, котра называла ся: «Наша
бесіда» и яка йшла на русинськӱм
языкови. Меже споминами старожилӱв
были такі цінні матеріалы, што просто
фантастика.
– Што май часто приказковали
старожилы?
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– Дуже часто розказовали про
чеськословацькый період, доводили,
што мы вже были в Європі. Украйина
днесь туда лем иде, а мы вже там были.
Наші люде вандровали по світу:
Бельгія, США, Аргентина и т.д.,
участвовали у вôйні в Испанії. Шкода,
што не вшитко вдало ся записати,
всокотити.
– Вы часто критикуєте отых
нашых русинськых поетӱв, котрі у
своюй поезії лем «плачуть», лем ся
на вшитко жаловуть. Чом так?
–
Се
сентименталноє
«плаксивство»
властивоє
тым
літературам, што ся лем родять. Се
пережила и украйинська література. А
теперь и у нас. Думаву, што плакати не
треба. У нас, слава Богу, не вшитко так
пӱдло. А літературу русинську треба
стройити на оптимізмі, на радости.
– Якоє вашоє кредо ги
писателя?
– «Уповіч ми, над чим ты смієш ся,
и я вповім ти, тко ты єсь». Се дуже
мудра сентенція, бо не каждый сміє ся
из єдного: разні люде, разні характеры,
разні фіґлі…
– Што маєте дяку вповісти на
останок?
– Што бы у світі ся не ставало,
айбо русинська бесіда жиє и буде жити.
А дякувучи сьому, будуть жити и
розвивати ся русинськоє слово, наша
література.
Бесідовала Юлія Шипович

Русинськый силак Иван Фірцак-Кротон

Малярські роботы Петра Свалявчика

