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Честовані читателі!
Уд усього серця поздоровляву вас из Новым 2017
роком и світлым празником Рождества Христового. У
Новый рÿк мы зайшли из Божôв помочôв та и вами –
порядныма русинами, котрі пуддержали выданя журнала
«Отцюзнина» рÿчнôв подпискôв.
Тых, тко регуларно читать наш часопис, мож
назвати днешнь ô в подкарпатськ ô в интелектуалн ô в
еліт ôв , на яку и розрахован а «Отцюзнина». Она
одзеркалює дійства, културу и исторію русинського края.
Увіреный им, што вчені футурушного столітя, котрі
будуть изглядати днешньый час, из особым позÿром
по ставлять ся до журнал а «Отцюзнина» як до
историчного жерела.
Хочу пожелати учасникам редколегиї быти такыма
же активныма, житєрадостныма и ціленаправленыма.
Дописовачам журналу – подалшого процвітаня,
здоровля, житейської и творчої серенчи!
Юрій Продан, голова обласного научнокултурологичного
общества им. Александера Духновича

ИСТИНЫ
Я сокочу и пéщу тот язык
Из самого дітинства и до днины,
Котрым я з мамкôв говорити звык,
Из челядьôв русинської родины.
Уєдно пережили сьме вікы,
Уєдно нас гонили, збытковали.
Хоть пиля нас усе часы тяжкі,
Ты и теперь, рÿдный язык, из нами.
Не дам тя никому и ниґда извести,
Перечинити, а вадь сміховати.
Суть в русина три истины святі:
Отцюзнина, рÿдный язык и Мати.
Володимир Новак
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Протоиєрей Свято-Михайловської церьковли
с.Поляна Иоан Игнатюк
Слово на Рӱздво Господа нашого Исуса Христа
Во имня Отця, и Сына, и Святого Духа!
Христос ся Рождає!

У сесі префайні святкові и радостні дны из великôв любовйôв и
благоговіньом споминаєме Віфлеємську пещеру и рожденя в нюй младенця –
Сына Божого. Вӱн быв зогрітый дыханьом корôв и овець, а через великоє
смиреня став Сыном Людськым.
Сесь трафунок, што став ся у Віфлеємськӱй пещері, чекало много народӱв,
бо колись первый чоловік Адам утратив довіру Господа, а теперь другый –
Исус, навернув єї. Од товды вшитко ся поміняло, и сесі зміны ся чувствовуть.
Пришестя у св іт Спасителя – се зачаток нової епох ы не лем у
літочисленьови, айбо се и нова исторична доба. Бог укладає из чоловіком
Новый Заповіт.
Небо и Земля веселять ся, коло них стоять ангелы и люде. Они вєдно співавуть, чинячи єден небесный и
земный хор: «Слава во вишніх Богу, и на землі мир, в людьох благоволеніє» (Лк.2:14).
Ангелы сповістили про рожденя Месії Христа пастухам, и они пӱшли вклонити ся Богомладенцю,
найшли го повитым у ясльох.
Даже природа ся радовала, сповіщала про чудо на земли. На небі ся появила чудесна Звізда, котру
упозерали мудрі волхвы на Востоці. Она привела йих до новорожденого Богомладенця, якому они принесли
дары: ладан, золото, смирну. Ладан – ги истинному Богу, золото – ги царьови, смирну – ги чоловікови…
В сесі дні каждый из нас мав бы ся зазвідати: «А што я принесу у дар маленькому Исусикови?».
Отвіт лем єден: «Молитву, яка є духовным золотом, миро – и його помазаня зробить ня мертвым до гріха,
ладан – буду благоухати добрыма ділами перед Богом!».
Мы мусиме быти ласкавыма до Богомладенця, штобы и Вӱн быв ласкавым од нам и на Страшному Суді
прийняв радостно каждого из нас.
Славіме Його!
Амінь.
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Новинкы житя подкарпатськых русинÿв
Межинародный фестиваль
русинської културы «Червена ружа трояка»

Юрій Шипович

19 новембра в вариши Мукачово одбыв ся межинародный фестиваль русинської културы «Червена ружа
трояка». Організаторами фестиваля были ГО «Крайовоє общество подкарпатськы х русино в» , ГО
«Русинськый край» и організації Світової Рады Русинов.
Перед зачатком фестиваля у готелі «Зірка» была проведена межинародна научна конференція на тему
«Русинство в Європі и Украйині». Конференцію вюв знамый русинськый сосполный и културный діятель
Михаил Алмашій.
На конференції из докладами выступили др.Олена Дуц-Файфер (Польша), др.Михаил Капраль
(Мадярщина), Петер Микула (Словакія), Василь Бойчук (Румунія), Наталія Гнатко (Горватія), Михаил Зан
(Украйина), Надія Кічера (Украйина) и Павел Леньо (Украйина). Вшиткі представителі украйинського боку
суть научныма сотрудниками УжНУ. Позад зачитаных докладÿв, по перерві, учасникы конференції провели
дебаты.
По полудникови участникы фестиваля вчинили пішу ходу до памнятника А.Духновича и торжественно
поклали косиці великому Будительови.
Урочисто одтворив фестиваль голова ГО «Крайовоє общество подкарпатськых русинов» Микола
Бобинець. Порадовали позерачӱв, як гості, так и колективы нашого краю. Из-за гатара выступили рокаші:
1. Фолклорный рокаш «Габурчанка», фіглярна сценка (Словакія).
2. Фолклорный рокаш «Червена ружа», русинські співанкы (Румунія).
3. Фолклорный рокаш общества «Руснак», русинські співанкы (Горватія).
Из Подкарпатя выступили такі колективы:
1. Фолклорный рокаш "Хижанські візерункы" из с. Хижа, язанка русинськых співанок.
2. Фолклорный рокаш из с. Буштино, русинські співанкы.
3. Троїсті гудакы из Іршавы «Незабудка», русинські співанкы.
4. Фолклорный рокаш «Карпатські голосы», русинські співанкы (Ужгород).
5. Вокалістка Мирослава Копинець, русинські співанкы.
6. Фолк-рокаш «Бетяре».
7. Фолк-рокаш «Фатьове».
8. Діточый хореографічный рокаш Мукачовської музичної школы.
9. Діточый фолклорный рокаш «Бабчина співаночка».
Ушиткым полюбили ся выступы поета Ивана Бузаша и артиста сміхарного жанра Юрія Мельника. Такой
были вручені почесні грамоты и подаркы Заслуженому доктору Украйины Михаилу Завадяку и Заслуженому
работнику културы Украйины Олзі Прокоп.
Затворили фестиваль вшиткі його участникы співанкôв «Червена ружа трояка».
P.S. Первый раз за пуслідні рокы у залови, де проводив ся фестиваль, зойшли ся представникы булшости
русинськых організацій Подкарпатя. Се ищи єден примір моцы народного искуства, котроє помагать
зближовати людий и скапчовати то, што, виділо бы ся, скапчати уже не мож.
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Наталія Кобаль
У Малÿй Копани освятили памнятник
єпископови Иоанови Семедійови
У неділю 11 децембра минувшого года у
притисянськÿй Малÿй Копани было величноє свято.
У дворови малокопанського храма Св. Василія
Великого преосвященный владыка Мілан (Шашік)
освятив памнятник єпископу Мукачовської грекокатолицької єпархії Иоанови Семедійови, котрый
родив ся тÿй, у Малÿй Копани. На сюй земли
пройшли пуслідні годы його земного житя,
удпочивать, за заповітом, на тому же сільському
теметові, де похоронені його нянько и мати. Монументалный бронзовый бюст на гранітному постаменті из
выкарбоваными настановами владыкы изготовив знамный у краю скульптор Василь Роман. Удслуживши
урочисту службу, владыка Мілан наголосив на важности сеї події про вшитку громаду села Мала Копаня.
Свойим подвижницькым житьом єпископ Иоан Семедій указав приклад духовної єдности и молитовности.
Мы маєме порозуміти, ож головноє – не встановити памнятник, а позволити Господови вселити ся у наші
серця, обы через Його милосердя ити нам до житя вічного. Владыка подяковав скульпторови за файну роботу и
вшиткым благодійникам, котрі жертвовали на строителство памятника.
Отець Даниїл Бендас, котрый зробив много, обы на малÿй отцюзнині єпископа Иоана Семедія поставили
сесь памнятник, розказав подробну біографію владыки.
Родив ся Иоан Семедій у простÿй селянськÿй родині 26 юнія 1921 года. Закончивши 4 класы сільської
школы, подовжив учобу у Хустськÿй гімназії. Та через єден гÿд батькы не годні были платити за ошколованя.
Обы не лишати гімназію, хлопець занявся репетиторством дітий заможної челяди и так сам обезпечив себе
матеріално. Потому вступив до Ужгородської богословської академії. Восени 1944 года доброволно вступив у
Чехословацьку Армаду. Быв демобілізованый на продовженя учобы у Богословськÿй академії, яку 1947 года
успішно закінчив. Єпископ Теодор Ромжа высвятив го на священника. Айбо для церковнослужителюв настали
тяжкі часы, бо на Подкарпатю запановала совіцька влада, котра запрітила греко-католицьку церьков. Отця
Иоана Семедія зараховали до канцелярії єпископської палаты, но там не трудив ся довго. Убивством єпископа
Теодора Ромжі єпархію было обезголовлено. Молодый священник убстав ся без роботы и мусів записати ся на
шоферські курсы. Освойивши нову професію, зачав робити шофером на Ужгородському спиртзаводі, потому
шоферовав в Ужгородському АТП и паралельно учив ся у Львовському автодорожньому технікумі. Но своє
духовноє покликаня не лишив - удень трудив ся на підприємстві, а вночи обслугововав своїх вірникÿв. 24
августа 1978-го года його рукоположили в сан єпископа.
4 августа 1987 года греко-католицька церьков заявила про свÿй выход из подполя. Владика Иоан Семедій
уєдно з єпископами Галичины участвовав у домаганю перед московськôв владôв у легалізації грекокатолицької церьковли. Повностю реалізовати йсе вдало ся аж 1990 года, перед самым розвалом СРСР. На
заслуженый спочинок єпископ Иоан Семедій выйшов лиш 2002 года. А через гÿд скромно, в церкви рÿдного
села, удзначив 25-ліття свого єпископства. Умер владыка 6 децембра 2008 года.
Кроме духовенства, у церемонії удкрытя памнятника участвовали представникы влады и иноземні гості.
Первый заступник головы Виноградовської райдержадміністрації Наталія Костелеба-Веремчук и генералный
консул Мадярського консулства у Берегові Ендре Зелінськый поставили перед постаментом кошарку косиць и
мемориалный вінок. У выступі генконсул уповів: «Владыка Иоан Семедій быв великым челядником, котрого
уважали не лиш в Украйині, а й в Мадярщині. Вÿн запамнятав ся и як создатель Мукачовської єпархії и як
цілитель людськых душ. Вÿн не ділив віруючых на свойих и чужых. Коли мÿй добрый знакомый, прекрасный
скульптор Василь Роман зробив пропозицію присутствовати на сюй події – согласив им ся без роздума».
На празднику присутствовав уроженець Малої Копані, депутат обласної рады Федай Исайович,
множество вірникÿв, гостюв из района и цілої области.
Голова обласного научно-културологічного общества им. А.Духновича Юрій Продан вручив свідоцтво
про присвоєня званя Почесного члена товариства выдатному русинському діятелю о. Даниїлу Бендасу.
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«Родный край» Василя Свалявчика

Юлія Шипович

22 децембра в обласному малярському музейови им.
Й.Бокшая одтворила ся выставка робот знамного майстра
пензлика Василя Свалявчика "Родный край".
Нив живописець подитожив насиченый дійствами рÿк, у
якому, одзначив 65-роча и быв удостоєный почесного званя
"Народний художник України".
На експозициї представлено близь 90 малярськых робот
майстра, які охопльовуть вшиток творчеськый путь: од 1970-х
рокÿв 20 стороча и до днесь.
Подовж серенчливых и плодовитых десятироч активної
творчости Василь Свалявчик сповідує честованя до фундаменталн ы х и дей под карпатської школ ы образотвореня,
декларованых ищи у первÿй половци 20 стороча Й.Бокшайом и
А.Ерделі. А се – честность и правдивость у малярстві и житі,
трепетно є ставленя до землі предк ÿ в, висок ы й уро вень
ошколованя.
Цикл выставок под назвою "Родный край" быв продемонстрованый у сусіднюй Словакиї, де Василь Петрович має фест
цімборÿв. А се вариші Кошіце, Пряшов, Гуменне, Бардійов,
Банська Бистриця.

Актуалноє интервю

Юлія Шипович

«Робіть вто, што любите, и нигда не одказуйте ся од свойих
забажанок, даже кедь они ся видять безсмысленныма»
Народный малярь Украйины Василь Свалявчик
(зліва) бесідує из редактором журнала
«Отцюзнина» Юрійом Шиповичом
Первый раз из творчостюв Василя Петровича я познакомила ся ищи 2011 рока в Закарпатському
обласному малярському музейови им. Й. Бокшая, што в Ужгороді. Именно там проходила выставка його
робот, присвячена 60-рочу знамного майстра. Товды я, 13-ручна школашка, была в захваті од великої
красы полотен майстра й ищи довго не могла забыти тот день, коли заглыбила ся в чудный світ
искуства.
22 децембра прошлого года у тому же музейови я наново оказала ся на выставці картин Василя
Петровича пӱд назвôв «Родный край». И вже очами не дітвака, а другокурсниці-студенткы, я, позеравучи на
його роботы, врозуміла, як силно хочу познакомити ся и побесідовати из сьым талантливым чоловіком…
Пан Василь стрів мене на дворі и чілошно провюв в собственный дом. Там, гибы на черговӱй грандіознӱй
выставци робот маляря, мої очи розбігали ся межи множеством полотен. Не менш вражав и дизайн дома:
колоритный подкарпатськый ôбрус на масивному деревляному столі, унікална оранжерея, яку не часто мож
стріти у вариши и великый камін вчинювали в домі маляря атмосферу уюта, тепла и вдохновеня до роботы.
Коли я до дякы намиловала ся домом, мы пӱдняли ся на другый емелет, де находила ся його майстерська.
Вповім чесно, такоє количество картин, зобраных у єднӱй комнаті, я виділа первый раз в житьови.
Там и одбыла ся довга и фест интересна бесіда. Єї резултат предлагаву вашому позӱру.
5

Âûïóñê ¹3

ÿíóàð 2017

‒ Василю Петровичу, коли вы первый раз зачали мальовати?
– Дуже давно, ищи в дітвацтві. Первый раз серйозно заинтересовав ся малюваньом, коли м зламав руку.
Знаву, звучить смішно, айбо се правда. Быв им товды докус малый, лишили ня в коргазі. Компюторӱв и
интернета не было, я заскучав, завто мама принесла мені разні розмальовкы, на них и зачав мальовати. Исе
дуже любило ся ми, и я продовжовав се робити и пуздніше.
‒ Знали, што в футурушньому станете малярьом?
‒ Та я и не задумовав ся над тым. Раньше даже такого понятя не было, же на художника треба вчити ся. Я
мальовав про родичӱв, файту, цімборӱв, сусідӱв, а май главноє – про себе. Грав на гітарі, и была мысль
поступити в Мукачовськоє педагогійноє училище на музичноє одділеня. И з часом, на серенчу, узнав, што в
Ужгороді є училище прикладного искуства, туда и поступив на одділеня художнього розписа. Я ся вчив,
набирав ся опыта и много мальовав. Бо кажуть, же серенча и резултат прийдуть лем товды, коли є хоть бы 1%
таланта, а другоє, 99% - се тяжка робота.
– А нянько из мамкôв не были проти Вашого задума стати малярьом, бо Вы казали, же раньше даже
понятя такого не было. Хіба они не варовали ся, што не найдете достойну роботу и не поберуєте
обезпечовати себе и футурошну родину?
– Може, и переживали, айбо мені ся не провказовали. Виділи, як им полюбив мальованя, через се ня
подпоровали, за што м йим фест благодарный. Думаву, што хоть-котрі мамка из няньком будуть раді,
позеравучи, ож йих дітина серенчлива, а я быв фурт щасливый, занимавучи ся любимым ділом.
– Кроме музикы и мальованя, ищи чимсь занимали сьте ся?
‒ Грав ищи у сільському театрі, быв там за режисера. Мені се фест ся любило, айбо потому м лишив. Я
обажав футбол, быв котрыйсь час тренером сільської футболної команды.
‒ Вы малюєте май бӱлш пейзажі и архітектуру. Чому у Вас, приміром, не є портретӱв?
– Колись я мальовав и портреты. А потому знамный подкарпатськый маляр Антон Кашшай вповів мені,
штобы я мальовав вто, што близькоє мому сердцю. Я послухав ся, зачав мальовати пейзажі, натюрморты.
Чесно кажучи, я радый, што лишив им ся мальовати портреты: люде мінявуть ся и валовшні фальшивити, а
природа фурт чесна и щира зо мнôв.
– У Вас много картин из церьковлями. Чому именно йих так полюбило ся Вам мальовати?
– И не знаву. Просто полюбило ся и всьо. Много из тых храмӱв, што м мальовав, не всокочені, пропали, и
мене радує, што обстали ся они хоть на мойих полотнах. Се история и памнять…До того, се енергетика
доброты и благочестя.
– Малюєте лем из натуры ци з фотографиї тоже?
– Лем из натуры! Од мені вдохновеня приходить товды, коли я можу вживу насладити ся тым краєвидом,
якый хочу передати на полотні. Нечесно мальовати вто, чим сам не пройняв ся. Мені треба нараз почуствовати
непӱдробну енергетику величных карпатськых гӱр, ци неповторну атмосферу старовинных церков, а из
фотографиї сього не зробиш.
– Кажуть, в каждого маляря має быти картина вшиткого його житя. У Вас така є?
– Є, айбо се не докус окрема картина. Йих много. Се образ зборный – образ «Верховины».
– На недавнӱй выставці Вашых картин в Ужгороді было представлено 90 екземплярӱв. У кулькох из
них мальована Верховина?
– Но, точно не вповім, айбо бӱлше ги на половка из них мальована именно Верховина. Даже дакотрі
натюрморты писані там.
– Ваша фамилия – Свалявчик, оно має привязку до Свалявщины?
– Но айяк! Се дуже интересна история! Колись давно мої предкы мали фамилию Чубірка, а потому мӱй
прадідо мусив втікати из рӱдної містности через обіду на нього графа Шенборна. А так, ги сам быв из Свалявы,
то там, де вӱн утік, зачали го так называти – Свалявчик. А потому так нас и записали. Направду, наша родина
дуже гордить ся сьым прізвищьом, оно - унікалноє.
– Василю Петровичу, што бы сьте мали дяку повінчовати юным малярям днесь, перед Новым
роком?
– Просто робити. Робити фурт и вто, што любиш. Не думати про якісь награды ци званя, выгоду. Думати
лем про вто, якый резултат буде од твої роботы. И направду вкладати в неї душу и вшитку свою любов.
– Дякуву вам за интервю. Серенчи Вам у житьови и вчиненю префайных
малярськых полотен, што будуть радовати око благодарных позерачӱв.
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Веселі Рӱздвяні свята. Як то было красно…

Маргарита Безик, с. Голубиноє

- Ци веселити, пане газдо?
- Веселіть, веселіть!
- Кому?
- Иванкови (ци Оленці, Марци, Петрикови и т.д.)
Не было в Голубинум хыжі, де бы на Рÿздвяні свята не звучав такый діалог межи «подоболочныма»
колядниками и хыжньôв чилядьôв. Коли из хыжі повідять, кому веселити, хлопчики на дворі, под
оболоком, швыдко согласувуть межи собôв, котра колядка подходить, и голосно, обы чути до хыжі, єї
колядувуть.
Давно сисе было, 70—75 рокÿв тому. Айбо гомÿн Рÿздвяных святок ищи и теперь ся мені чує ги
спомин про безжурноє дітство.
Cпоминаву сніжні зимы, пекучі морозы... А у хыжи тепло, многолюдно, шумно. То сходили ся до нас на
провбу (репетицію) старші хлопці -бетлегемы. Они готовили драматичноє дійство «Вертеп». Памнятаву тот
ентузіазм, творчу енергію, находчивость, світлоє душевноє настроєніє, якоє они излучали. Майже
професіонално розпреділяли, кому яка роль подходить. А ролі были такі: два пастырі, звіздярь, два ангелы,
три восточні царі, цар Ирод, дідо, баба, жид, жидка, чорт.
Провба провбôв, айбо бетлегемам треба одповідну бутафорію, одповідні костюмы. Пастырям треба
чорні широкі поясы-реміні, звіздарьові ‒ звізду, ангелам ‒ крыла, царям из Востока ‒ чаковы (коруны),
дідови и жидови – бороду, бабі ‒ горб, чортови ‒ хвÿст и рогы. Треба у рукы красні палиці. Робили сьме собі
самі, без наставника, без учителя. Май велика робота была ‒ красно оформити церьков (макет). Урізовали,
ліпили, парадили. Діти не дыхали, так исьме зачаровано позирали на тоту майстерську роботу. Пак
зачинала ся провба. Памнятаву зачаток дійства.
Первый пастырь (заходить до хыжі): «Дай, Боже, щасливі святки. Ци приймете звізду ясну?» Місто
хыжньых кось їм одвічать: «Приймеме, приймеме!»
Первый пастырь: Приймавуть! Заходи! (палицьôв, яка дзеленчить, трічі ковтать у землю).
Другый пастырь (заходить) Так им ся набігав за вӳвцями, што м упрів.
Первый пастырь: Сядь и спочинь, бідный товаришу.
Другый пастырь: Сяду, спочину и розкажу ти дивную новину (співавуть «Дивная новина»).
Первый пастырь: Та тото направду народив ся Сын Божый?
Другый пастырь: Не віруєш? Та зазвідай ся у звіздаря (трічі ковтать палицьôв у землю).
Звіздарь (заходить): Што? Вы не віділи звізду ясну? Тадь она освітила ушитку Вселенну (крутить
звізду и колядує: « Коли звізда ясна») Пастырі йому помагавуть. Так по очереди приглашавуть ся инші
персонажі. У вшиткӱм дійстві розказує ся про основні моменты , поязані из рожденієм Иисуса, из
коварным задумом Ирода и провалом його плана. Дійство ся закÿнчує словами: «Христос рождаєся!» На
исе хыжні одвічавуть: «Славіте». Затым бетлегемы вінчувуть и желавуть ушиткого доброго:
Вінчуєме, газдо,
Святки святкувати.
Дай вам, Боже, на рÿк теперь
Ліпші дочекати.
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Просиме тя , Царю,
Небесный Владарю,
Даруй літа щасливії
Сьому господарю.
Сьому господарю,
Його господини,
Даруй літа щасливії
Ушиткуй родині.
Просиме тя, Царю,
Маленькый Иисусе,
Даруй літа щасливії
Подкарпатськуй Руси.
У даякых хыжах бетлегемы позволяли собі и зафіґльовати:
Кедь нам нич не дасте,
Мы ся розгніваме,
Вшиткі горшкы потреплеме,
Што на пецу мате.
А вадь: Вінчуву, вінчуву,
Бо из пода пікницю чуву,
Колись ушиток сценарій я знала напамнять. Бÿлша часть ся забыла. Айбо тоті сценкы, картинкы, які
бавили бетлегемы (а бавили они, як артісты), ищи теперь зогрівавуть мені душу й серце.
У другі дны сходили ся до нас дівчата. Мы ладили украшенія про свої смерекы. У тот час на смереку
вішали цукры (конфеты). Спеціално продавали ся солодкі помадкы величинôв, ги коцковый цукор. Кажду
помадку треба было завити у спеціалный папірь, величинôв , ги пÿв теперішньої папірьової серветкы.
Каждый папірчик згоры и здолы треба было порізькати , покучерявити и по центру завити цукор. А зверьха
«золотом» (фольгôв), удвічі меншôв, ищи треба было цукор завити. Моцнôв ниткôв зверьха и здолы
фольгу треба было стиснути, обы цукор не выпадав. Пак ся заязовала нитка, из якої ся робила силка (петля),
обы швыдко мож завадити на смереку. Мы робили по 150-200 такых цукрÿв.
Паны місто помадок завивали човколаду. А были біднякы, які не мали за што купити помадкы. Та они
завивали нарізаный на коцочки чорный хліб.
Спершу тот спеціалный шовковистый папірь продавав ся лем білый. А пак ся зявив ружовый и
икісновый (голубый). Фольга тоже была разної фарбы. Красоту смереки, убраної у такі шіліякі фарбы
теперь мож собі лем уявити.
Коли цукры были готові , брали сьме ся за ланцкы. Робили сьме двоякі. Єден ся робив из нарізної соломкы
(десь 2-3 цм) и папирьовых квадратикÿв (2х2 цм). Папіря ся подбирало шіліякої фарбы. На другый ланцок
нарізали сьме папірьові пантликы (десь 10-11 цм). Першый ся зліпльôвав у кружок. У кружок ся вдівав
другый пантличок и зліпльовав ся. Пак третьий пантелик у другый кружок, четвертый у третьий и т.д.
Ищи украшенієм на смереку были яблыка, кексы, ощі (вафлі), волоські оріхы, зафарблені у бронзу. Обы
оріхы мож было завадити, у них задівали чопкы из швабликÿв.
Под час сьої роботы не переставали сьме колядовати. Де яка была колядка, ушиткі сьме переспівали.
Може, ся датко зачудує, ош чому ушитко у нас . Не лем у нас. Такі провбы, подготовкы робили ся и у
другых мікрорайонах села. И про них, навірно, было бы што писати. А ищи ми ся добре запамнятали
менші хлопчикы, якых ищи у бетлегемы не брали. Їх мы назвали «подоболочныма», як и тоті колядкы, што
они їх співали. Они до хыжі не заходили, а колядовали под оболоками у дворі. Діалог межи нима и
господарями поданый на зачатку сьої статі.
Хлопчикам треба было знати 7-8 колядок, бо тко знає, кому из хыжі повідять веселити. Малӱй дівочці
колядовали:
Ой в садку, садку зеленый яблÿн,
Приспів:
зеленый, зеленый яблÿн,
Червені ябка по ньому.
Содержаниє: На тÿм яблуни красна (называть ся имня и йде приспів. Ид нюй приходять нянько, пак
мамка, брат, пак сестра. Каждый просить веричи му яблычко.
Каждому она одвічать:
8
«Вержу - не вержу, милому держу».

Âûïóñê ¹3

ÿíóàð 2017

Каждый куплет чергує ся из указаным приспівом. А коли прийшов милый и попросив яблычко, она
одвітила: «Ой вержу - вержу , бо тобі держу»…
Такі колядкы закÿнчовали словами:
«Ліпшый миленькый, як брат рÿдненькый».
Старшӱй дівочці колядовали:
Ой прала Анцька Божія ризы
На Ярдань, на Ярдань - воді,
На краснÿм броді, на Ярдань.
Дале по тексту:
«Анцька стратила перстінь, якый нитко не мÿг найти, кроме милого.
Кедь была дівчина – одданиця, юй колядовали:
Прийшли за Марьков трої сватачі
Приспів:
В неділю, в неділю рано,
А в неділеньку на зорі.
Єдным Марька дала по ручникови, другым по перстенькови, а из третьыма ся навсе опстала.
Хлопчикам май часто колядовали:
Ой заяв Иван коника в воду
Приспів:
Не дубкай, не дубкай, коню,
Шовковый кантарь не врывай.
По тексту: коник ся урвав и нитко його не мÿг найти, лем мила.
Друга колядка: Ой в саду, саду, золотый більчÿв (колыска)
Приспів:
Коруна, коруна сята,
З чистого злата золлята
По тексту: У тÿм більчови красный (имня)
Прийшли ид ньому тріє ангелы.
Єден колисав, другый співав, третьий сокотив сон дітины.
Про господыню была колядка:
Ой зрÿвняйте ся, горы й долины,
Рÿвненько, обы ся мені
До мої мамки видненько.
Ой хоть видненько, хоть не видненько, не збаву.
Я свою мамку по голосочку спознаву.
Дале ся змінює лем слово: до нянька видненько, до брата, до сестры.
Наконець –до милого, якый сам прийшов на Святый вечÿр и на Рождество.
Господарьови колядовали:
Ой орав (имня)
Божоє поле
Приспів:
Звеніли, звеніли волкы
В золотÿм ярмі четыри.
Дале текст: Прийщли ид ньому тріє ангелы. Єден помагав орати, другый сіяв золоту пшеницю.
Третьый помагав збирати красный урожай и складовати у стодолі.
Ищи и теперь не можу ся начудовати , як тоті хлопчикы могли вшитко запамнятати. Легше было з мотивом,
бо вÿн быв єден, єднакый на ушиткі подоболочні колядкы.А щи собі роздумуву: што за магічна сила
управляла сима хлопчиками? Выдкедь была тота дисципліна, органÿзованость, уважность, мудрость?А
главноє ‒ охота. Што двигало сима дітьми? Думаву, ош то было и родинноє воспитаніє, и глубока віра у
великоє событіє ‒ рожденіє Спасителя.
А была ищи май менша вирсть діти, які ся не сходили на провби, а каждый дома при помочи старших
писали Исусикови письма .
А як ся ладила од святкам кажда родина? Няньо пилновав позвожовати из Вирьхÿв сіно, увезти у поле
гнÿй, заготовити дрыва. Пак порайив у стодолі, у стайни, мав дрÿбну роботу у кучи,
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буде занести до хыжі. Было у нього много й иншакых бабрачок вонка.
Мама білила хыжу, кедь ся се не встигало зробити восени. Райбала, зваряла цуря, порайила у хыжи,
ладила тепші на баникы, заготовляла продукты на 12 страв. Усякої роботы было у ниї до шиї.
Мы,одповідно, помагали: дівчата ‒ мамі, хлопці ‒ няньови.
День 6-го януара зачинав ся благодатнôв духовнôв тишинôв. Строгый пÿст. Айбо у сюй тишині каждый
мав якусь роботу. Няньо з братами ‒ вонка. Пилновали добре накормити и напойити худобу, бо, кажуть, ош
на Святый вечÿр коровы межи собôв говорять.
Єдна другу звідать:
- Ци сыта ты?
Друга одказує:
- Такый бы мÿй ґазда на Великдень сытый, як я днесь.
Дале няньо брав балту, ишов у сад. Обухом ковтав по три раз каждоє дерево и казав:
- Кедь на другый рÿк не вродиш, я тя зотну.
Хлопці носили до хыжі дрыва, обы было и у піч, и у шпаргийт. Пак няньо брав приготовлену солому,
заносив до хыжі и мы тото по хыжи розтрясовали. Исе быв радÿсный момент, айбо гучати не дозволено
было. Мы лем изподтишка метали солому єдні на другых. Провбаловали сьме ся кочуляти по соломі, айбо
нас зацытковали.
Была така фіґля.. Мама у єднӱм закуті нагрібала бÿлше соломы, робила вид, ош она на ниї сідать и
трічі поквокала: «кво-кво-кво». Обы скоро на яри была квочка, обы были ранні курята.
Пак несла курьом їсти. Де зерно усыпала , там довкола нього обводила великий круг, обы ся кури
уєдно держали цілый рÿк.
До Святого вечора мусай было повертати ушиткі довгы. Не дай Бог, обы у вас ся обстала чиясь судина,
вадь обы ваша была десь у сусіда, вадь у родичӱв. Треба было завчасу вернути каждоє мися, горня,
довжанку, рябун и иншоє.
Вертати судину порожньôв было не валôвшно. Треба было цяпнути мало воды. Не валôвшно было у тот
день штось просити у сусіда, штось зычити.
Пополудню мама доладжовала вечерю, мы, діти, убирали смереку. Няньо великым ланцом обмотовав
лабкы стола. Коли будеме вечеряти, усі маєме держати ногы на ланцови, обы цілий рÿк наша родина держала
ся уєдно. На три сеґелеты стола клали такоє: на єден ‒ чеснок, на другый –гроші, на третьый ‒ жменьку
пшениці. Стелила ся скатерть.
Коли ся зачинало змирькати, убирали сьме ся у неділяшноє платя и сідали за стÿл.А няньо ишов вон,
брав пӱд руку жмут отавы. Як лем ся укаже перша звізда, няньо заходить до хыжі и каже: «Дай, Боже,
щасливый Святый вечÿр». Мы голосно одвічали: «Дай, Боже». Отаву няньо клав на четвертый сеґелет, а мама
на отаву клала керечун.
Затым палили сьме свічку, стоячи молили сьме ся и сідали вечеряти.
На столі дванадцять страв: русликы (сельодка), грибова поливка, капуста з грибами, кромплі насухо,
голубці, пасуля колочена, бобалькы, гомбовцы, баникы, фанкы, хліб. Клали сьме и закладовані огÿркы, а
даколи и буракы. Главным напойом быв вар (узвар).
Вечерять ся тихо. Раз лем изгоры, из повалы, зачинавуть ся сыпати ліскові оріхи, монеты, цукры
(конфеты). Незамітно няньо усе штось верже у повалу и каже: «Сисе Исусик мече вам за вто, што сьте ся
молили и иншоє доброє робили». Мы з радостьôв выбігаєме из-за стола, збираєме тото вшитко, глядаєме
по соломі, залізаєме пӱд постелі, пӱд стÿл.
Позираєме, тко кÿлько чого устиг назберати. А тым, што писали Иисусикови письмо, кажуть, ош Иисусик
уже ишôв двором и ковтав у оболок. Малі подбігавуть ид оболокови, и там їх уже чекать подарок од
Иисуса.
Не передати словами тоту радость, веселость, гомÿн на ушитку хыжу.
По вечери їдіня из стола не збирало ся. Свята родина перебывать в убогÿй стайни, де не є што їсти. Та
най насытить ся тым, што было на столі. А ищи сьме віровали, ош у сись вечÿр душі умершых родичув
заходять до хыжі, та и їм треба повечеряти.
Як розказовали няньо и мама, давно на Святый вечÿр ся до пÿвночи не колядовало. Айбо часы ся
мінявуть. Люде стали нетерплячі и стали собі колядовати уже по вечери. Сусіды ходять єдні до другых,
утворять облокы, обы їх колядкы чуло пӱвсела. Нетерплячі и подоболочні колядникы.
Не густо, айбо де-будь чути: «Ци веселити, пане ґаздо?»
10
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Основні коляды были 7-го числа. На пути у сись день было дуже гучно. Дзеленькотіли бетлегемы ,
бігали групами «подоболочні» колядникы. Настроєніє поднимали бетлегемы из сусідньых сел. Они везли ся
на саньох, гули на губных гуселках, на гармоніях. Коні были парадно убраті, на них много звонкÿв.
Дзеліньканя, музыка, фіґлі…
Мы задираєме діда, бабу, жида, жидку, чорта. Они палицями намахувуть ся на нас. Мы утікаєме , верещиме,
мечеме у них снігом.
А под оболоками лем чути: «Ци веселити, пане ґаздо?»
А тым часом у каждÿй хыжи чекавуть церковных колядникӱв. Так гибы проходило якоєсь святоє таїнство,
коли хлопы, идучи двором, співавуть тропарь «Рождество Твоє..» А як зайдуть до хыжі та на повный голос
сесь маленькый мужськый хор у колядці «Бог предвічный» оспівує великый праздник Рождества
Хрестового, я все чекала, коли прийдуть слова: «Піснь Богу и Царю от земли й на небо…», бо они, ги мені ся
виділо, співали ся дуже голосно, утвердително и торжественно.
Я віровала, ош сесь спів иде высоко у небо.
Коляды продовжовали ся до Водощ. Они заряжали люди позитивнôв енергійôв, яка пак цілый рÿк
помагала їм у нелегкÿм житю.
Радость Рÿздвяных свят не стерать ся в памняти, яким бы старым челядник не став.
Не у каждӱй родині Рÿздвяні свята были богатыма. Айбо, ош они были веселыма, ‒ и се я подтверджуву.
Етнографія

Олга Гал

Традиційна народна чоловіча ноша
с. Хижа Виноградовського району
Основа чоловічої ноші села Хижа складує ся из сорочкы,
изготовленої из того же самого полотна, што и жӱнська. Она
вчинена в перекидку (без плечового шва) вадь из плечовыма
швами, што, ипно, не змінювуть форму сорочкы. Сорочка має
широкі рукавы, под рукавами вшивали ромбовидні латкы. Пиля
запястя рукавы збирали и до зборкы пришивали манжет. На
плечах, из вонкашної стороны, пришивали прямокутні латкы.
Сорочка довга - ниже пояса. Єї носили на выпуск.
Ззаду и спереду, под ґаліром, у верхнюй и нижнюй части
рукавӱв полотно збирали в зборку и прошивали білыма нитками.
Орнамент хосновав ся, ги правило, рослинный. Вышивали
ґалір, плечеві латкы, манжеты, низ сорочкы. Кӱнець низа –
обязателно простôв білôв ажурнôв мережкôв.
У выкот вшитый ґалір-стойка, якый стягує ся и заязує ся
ручноскрученыма шнурами. Исе дійство супроводжувало ся
часто співаньом:

Олга Гал

Ой Иване, Иваночку,
Шию ти сорочку.
У коморі на яворі,
Висить на кленочку!
Сорочкы подперезовали кожаныма широкыма ремінями –
чересами из двома пряжками и тисненым геометричным вадь
рослинным орнаментом.
Нижньôв чоловічôв ношôв были ногавиці полотняні („гаті”),
зшиті из домотканого білого полотна без скапчованої холошівставкы. Кажда ногавиця пошита из єдної-двох пілок. Ширина
доходила до 80-120 см. Удержовали ся они на втягнутому в
„загинку” (широкый рубець, якым закӱнчôвав ся верьх гатюв)
ручнокрученому шнурі из повісма вадь мыканиці. Долӱв ногавиці
припараджовали бахромôв („стряпкы”).
У селі Хижа чоловікы верьх „гатей” натяговали и фартух
(„плат”). В ӱ н изготовляв ся из домотканого полотна, по
периметру мав рослинный вадь геометричный орнамент.
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Обовязателным атрибутом была ташка („тайстра”). Изготовляла ся из доморобного полотна, мала тканый
вадь вишиваный орнамент. Квадратна площа тканины могла декоровати ся орнаментованыма полосами из
вытканыма стилізованыма косицями, ги у Батин Анны (1914 р.н.) вадь геометричным узором, ги вчинила
Турцанаш Марта (1912 р.н.), а могла мати вышитый хрестиком рослинный мотив у центровӱй композициї, ги
на тайстрі Палінчак Марії (1920 р.н.).
Головным убором служив клебан („кресаня”) темного цвіта, припараженый косицями, прикрасами из
бісера.
Май бӱлше бытывала обувка – стягнутоє (постолы), и сшитоє (топанкы). Папучі выплітали из пряжі, на
низ пришивали пластинку резіны, май бӱлше про се хосновали камеру из колеса. Постолы изготовляли из
шкуры вӱвцюв. Передню и пяту часть постола морщили. У верьхнюй части пробивали по четыри діркы, через
які пропущали шерстяні шнуркы. При сьому ногы обмотовали онучами из старого полотна. Даколи на
постолы наносили тисненый узор.
Комбінация узорӱв и розміщеня на тому вадь иншому елементі ноші мали свої особенности, в бӱлшости
своюй - се были символы належности до котрогось рода, сохташні ознакы вадь оберегы.
Народный орнамент може информовати много, бо складать ся из конкретных композиційных елементӱв,
додержаня якых є обязателным про хоть-котрого майстра. Вӱн учить зосереджености, наблюдателности,
попри дяку, заставлять занимати ся математичныма розщотами.
Стойка система твореня образӱв, естетичных представлень, исторично сформірованых у конкретному
середовищи и ручный характер роботы давав импровізовати, вчиняти неповторимоє.
Орнамент пробужать позӱр и фантазию. Фолклорні узоры єднавуть символічный перечиненый діалог
житя из исторійов. Нитко из знаных нами старых жӱн, што самі шили ношу и вышивали на нюй узоры, так и не
змогли нам пояснити, што значить тот вадь другый узор ци орнамент и чому його вышивали на конкретному
місті.
Лем про розміщеня дакотрых узорӱв мож твердо вповісти нашто они вышивали ся. Оздобленя ошийника
(вышивка навколо горловины) было за прикрасу, бо не кажда дівка мала можность купити монисто.
Розміщеня узорӱв на рукавах сорочкы поязано из честованьом рукы ги своєрӱдної серсамы про роботу, из
пожеланями юй моцы и вправности. Число вышитых выробӱв и характер йих оздобленя были признаком
соціалної належности челядника, опреділяли його ґаздӱвськоє сословиє.

Василь Матола
Святый Вечӱр
Святый Вечӱр. Дома, за столом,
Християнські молять ся родины.
Звізда ясна просто над хлівом
Як предвісник Дивної Новины.
Святый Вечӱр, свідок Рождества,
Перетнуто Жизни пуповину.
Мати Божа, Правды, Торжества
Дала д'себе бӱлш ги половину.
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Иван Петровцій
СПІВАНКА
́
ЗА КОЛЯДУ
Искрить ся руздвляна звізда
В руках у дітвака.
Звенить колядка молода
Над білостьов сніжка.
Пӱд вузор стали цімборы
И колядувуть з ним.
Из хыжі здрить ґазда старый,
Ги сивый херувим.

Удкрыті и ворота в рай,
Гин там - на небесі!
Лем в співах Бога прославляй,
В души любов неси!

Ґаздыня в блюді колачі
Несе колядникам…
У нӱч йсю двері без ключӱв Удкрыті вшиткым нам.

Одіті в гунькы дітвакы,
Обуті в постолы
Несуть священні колядкы
В сись вечӱр веселый.

Иван Бинячовськый
Поможи нам, Мати Божа
Мы ‒ русины Подкарпатя!

***
Русинов, Господи, храни!
Спаси нас, Боже, од напасти,
Не дай изгынути, пропасти,
Над словом слово сохрани!

Душа наша чиста.
Поможи нам, Мати Божа,
Маріє Пречиста.
Дай нам силы ради віры,
За отцювськой стати,
Слово своє всокотити
Й шуга ся не здати.
10.11.2016 р.

Най зыйде з неба Твоя рать,
Най усокотит род прекрасный.
Благых Благая Благодать...
Вбы изгынув наш враг пропасный.
И да пребуде з каждьым годом
Пӱд кровом Твойим из Тобôв
Над крайом нашим и народом...
Всевышняя Твоя любов!
03.01.2017 р.
13
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Михаил Чикивдя

Силный віхор віє по долині,
Зворы и хащі у хуртовині.
На сырÿй земли скатертина біла
Уд днешного морозу заніміла.
Файненькый малюнок в оболочку творить ся
До нашої хыжкы Новый рÿк вже просить ся.
Знавуть діточкы красні колядкы,
До Святого вечера парувуть чобÿткы.
Прославляти буде ся Божа Дітинка,
Будуть у нас святкы, буде и ялинка.
Ищи ся не довго лишило чекати,
Обы з бетлегемом ити колядовати.

Коле мене сердце и болить душа,
Прияла ся в Подкарпатю бесіда чужа.
Співанкы ся забывавуть, пропадать култура,
Радує ся сьому паскудна натура.
Болить мене сердце й тяжко на души,
Рӱдну бесіду, русине, на зло, не души.
Не ганьби ся материнськоє слово говорити,
По-нашому бесідуй, доки будеш жити.
Зашто за нас чути фурт паскудні свисты?
Чому нам приписувуть ‒ "злі сепаратисты"?
Завто што любиме співанку співати,
По-русинськы казку дітьом розказати?
Завто што в неділю йдеме ся молити,
В мирі й благодати хочеме прожити?
Што лиш не робили, як ся не старали,
Любов до Отцюзнины уд нас не забрали!
С.Тудовшi
Вже скоро убродить домашньоє вино,
Тай забудить ся шовдырь, солонина.
Зберуть ся всi май близькi за столом,
И начне ся май весела гостина.
Шiковно ся розыйдут по хыжах
Малi, старi, гармошка, бетлегемы,
И будут восхваляти в колядках
Того, тко буде з нами наухтема.
РӰЗДВО
Мою Русь сніжком припорошило,
У білу шубу вбрали ся Карпаты,
Звізда на небі ясна засвітила,
Котра веде в Рӱздво колядовати.
Вже не далеко, вже не за горами,
Церковный хор, дітинські колядкы,
Тай бетлегемы по селу из півканями
Святого дійства возвістять рядкы.
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Вже не далеко, не довго вже чекати
Великый празник, чудо из чудес,
Коли мы будеме усі торжествовати
И восхваляти свято до небес.
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Русинська проза

Анна Мегела

Цукрикы про Исусика
Як зачала ся война на Донбасах и чоловіка забрали в армію, Наталка из
дітьми вернула ся на Закарпатя у село до матери.
Тот ужас, якый они там пережили, хибаль мӱг ся приснити у
страшному снови. Дом йих розбомбило. На серенчу, діти были у садику,
а она на роботі, и дяковати Богу, обстали ся живі. Сусіды, на жаль, ньит.
Бабка дуже зрадовала ся и дівці, и внукам.
Иванкови уже скоро буде 5 рокӱв, айбо вӱн ищи ани раз не быв у
храмі. Нянько водив го у дельфінарій, в зоопарк, лунапарк и цирк. А про
церьков хлопчик и не чув. Завто коли бабка позвідала го, ци хоче из нима
йти у церьков, то вӱн одразу согласив ся, бо подумав, же його кличуть у
цирк. У перві дны, коли они прибыли на Закарпатя, хлопчик нич не
розумів, што говорить бабка, и мама мусила розтовмачовати значеня
Илустрация Антоніны Ісак-Дурды
слов. Так ся стало и теперь.
Вӱн зазвідав, ци будуть у цирку выступати медведі. Мама спершу не порозуміла, при чому туй звірі, а коли
здогадала ся, то пояснила, што они йдуть не в цирк, а в церьков.
Хлопчик спершу засмутив ся, айбо потому туй йому стало интересно. Виділо му ся, же вӱн попав у театр на
выставу, де учасниками дійства суть ушиткі, тко прийшов сюда.
На стінах висіли картины, даякі из них вӱн видів у музейови и бабчинӱй хыжі. На двох величезных люстрах
горіло много електричных свічок. Передня стіна, вудкиль выходив и куда заходив священник, инкрустована и
блистіла ги золота. На нюй вӱн нащитав 12 невеликых картин, пӱд якыма світила ся гірлянда бігущима
разноцвітныма огнями.
Иванко не мӱг удорвати очи уд ялинкы, яка тоже світила ся разноцвітныма огнями: синьым, жовтым,
червеным, зеленым. Она была вбрана дуже красно. На вершку, ги на посту, стояв ангел, якый світив ся жовтозолотыма лучами, на конарчиках висіли шарикы из разноцвітного стекла, а по краях – маленькі ангеликы.
Огникы то запальовали ся, то гасли, и хлопчикови виділо ся, же ангеликы літавуть коло ялинкы.
Айбо май бӱлше заинтересовала Иванка невелика хыжка, зроблена из фанеры, яка стояла пӱд стінôв,
недалеко уд ялинкы. Вӱн догадав ся, же вто шопка, што символізує пещеру, у якӱй народив ся Богомледенець
Исус. Такі шопкы, лем май великі, вӱн видів у Львові пиля собора. У каждӱй из них стояли воскові и пласмасові
статуеткы, які одображали важноє дійство – рожденіє Исуса. Дітинка лежала, сповита у яслях. Над Ньôв
схилила ся Мати. Туй были также царі из коронами на голові, пастухы, ангеликы, 2 вӱвци. Точно так, ги
показовали у мультикови.
Туй, у церьковли, уд шопці пӱдойшли из свойôв учителкôв діти из интерната. Єден хлопчик позерав на
малого Исусика, а потому став на коліна и из слезами на очах зачав ся молити и просити: «Исусику, Твоя Мамка
из Тобôв, а моя не знаву де. Прошу Тебе, зроби так, обы вна прийшла уд мені». Вӱн выняв из жеба цукрикы,
поклав коло Исусика, перекрестив ся и, плачучи, удойшôв уд свойим.
Се поразило Иванка до глыбины души. Вӱн знав, што його нянько попав у плін и не дає про себе знати. Завто
мамці снять ся страшні сны и она часто плаче.
Иванко розказав дома про хлопчика, як тот просив Исусика помочи му найти мамку.
Бабка погладила го по головці и зажурено повіла: «Тот хлопчик дуже щиро просив , и я думаву, ош Бог
поможе му».
– А нашому нянькови Бог може помочи? – зазвідав ся Иванко.
– Може, дітинко, лем треба много молити ся и просити, обы помӱг.
– Бабко, я буду дуже-дуже просити.
– Не лем просити, айбо быти чесным, слухати старшых и каждый день рано и вечӱр молити ся «Отче наш...».
– А я не знаву, як вто молити ся. Навчите мене?
– Навчу, дітинко. Будеш ся молити – Бог нам поможе.
Пройшôв рӱк. Бабка розказовала молому про вто, як Бог створив світ, як ся народив Исусик, читала му
«Біблію для дітей», научила го молити ся «Отче наш...», и «Богородице Діво...». Кажду неділю и в праздникы
водила го до храму на Службу Божу. Вӱн уже знав, што на стінах церьковли суть не картины, а святі образы,
што Розпятя – ото дуже важный християнськый символ и коло нього треба стати и перекрестити ся. Иванко
рано и вечӱр перед сном молив ся, дяковав Богу за всьо и просив, обы кӱнчила ся тота война и домув вернув ся
нянько.
Настали Рожденственські праздникы. Бабка взяла Иванка из собôв на Синошну. Туй было так красно, ги
прошлого года на Рӱздво. Ялинка у разноцвітных огниках из ангеликами и шопка стояли на свому місті.
Иванко спомнив хлопчика, котрый рӱк тому так щиро молив ся Исусикови.
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Иванко став на коліна, почав ся молити и просив Исусика спасти його нянька из пліна, обы мӱг вернути ся
домýв. Вӱн выйняв спеціално про то удкладені чоколадні цукрикы и поклав коло Исусика. Знав, же Исусик
поможе його нянькови.
И так ся стало. Рано, коли они ишли на Рожденственську службу, нянько позвонив мамці, што його
обміняли на бойовика, и вӱн скоро буде дома. Мамка из радости аж заплакали, а бабка приговорьовала: «Слава
Тобі, Господи, же єсь учув наші молитвы...»
У храмі Иванко пӱдойшов уд вертепові, помолив ся и подяковав Богу за помӱч. Личко Новорожденного
світило ся радостьôв и добротôв. Малому виділо ся, же Исусик дякує му за цукрикы, котрі вӱн подарив Йому.
Новак В.І.
БŸЛЬ
Исе є банальна правда, аж истинні чувства межи
людьми мож видіти лем у біді.
Діагноз дохтора – ишемічный, обширный инсульт
прозвучав, ги кой батÿг луснув, хоть быв логічним
кунцьом болістей и условій його житя у послідні годы.
Сперед сього были два мікроинсульта, кой без тями
привозили го у коргаз, доста часто пÿдскаковало
Илустрация Антоніны Ісак-Дурды
кревляноє давленіє. Нервозноє, мейригованоє житя и
дома, и на роботі позад нестач и тягостей, што были за
шором довкола. Люде переживали тяжкі часы у бідности, страхови, непорозумилÿй войні, без радостей и
надії. Сяк было. Удти и болісти, и мейриг, и його инсульт.
Уже бÿлше года вÿн лежав ги кимак, не бирувучи кивати ани руками, ани ногами, ани говорити нич. Єдно
быв годен – кліпати очима. На його нещастя, лишив ся при ньому ясный аналітичный розум, котрый му
пÿдказовав, аж у сякÿй ситуації йому ліпше умерти и не мучити себе и другых. Ба як ото учинити?
Удень быти из ним никому. Жона робить учителькôв, рано иде у школу, вертать ся за вÿсім-десять годин, вна
сама болісна на почкы, часто хвора, мусить убходжовати лежачого чоловіка. Она ниґда не робила ото, што юй
ся не любить, а тут мусай, хоть дуже ся мерзить. Оприч жоны, дома не є никого, старша дівка жиє из родинôв и
рідко заходить, молодша тоже далеко у вариші, держить ся там за роботу, бо иншак не ужиє.
Вÿн всьо ото розуміє и часто лежить голодный, неухареный. Уд довгого лежаня зачалися пролежні и
гнілосні раны. Бÿль стає нестерпима, из очий самі течуть слезы. Подаколи уд боли його лишать тяма, и тогды
йому благо.
Из осіньов прийшла студінь у хижі, вÿн розумів, аж жона економить газ. Она дала на нього ище єден
покровець, лем вÿн не грів. Йому было студено. Трафило ся май страшноє: рушив ся камінь у почці. Вÿн хотів
за ото дати знати жоні, айбо не змÿг.
Камінь быв великый, из острыма кÿнцями и помалы ся двигав, розрізавучи из середини живу плоть. Його
платя и постіль были у креви. Вызваный дохтор нараз спознав, аж што ото є, зачали колоти обезбольовачі, ба
нич не помагало. Уд страшныї боли вÿн вытяговав ся ги струна, скрипів зубами, обливав ся потом. Дохтор
уповів, аж може умерти уд болесного шока. Такой покликали молодшу дівку из вариша.
Приходячи до тями, вÿн просив уд Бога смерти. Уколи морфію лем мало полівляли його мученія.
На третьый день камінь уйшов. Змученый, ледвы живый, вÿн лежав, позиравучи у білый плофон. Коло
нього сиділа молодша донька и держала го за руку. Она, кой пришла, не удходила уд няня, переживала, плакала
над ним, просячи уд Бога помочи.
Юй не было мерзко убходжовати свого дуже болісного отця. Што лем мож чинила, вбы му было легше. Вÿн
дорожив каждым мигом быти из ньов уєдно, и назад хотів жити. Они двоє уже ся научили межи собôв розуміти.
Вна го голосно звідала, вÿн отвічав кліпками очий.
Чоловік дуже любив своїх дітей. Лежачи бетяжный, переживав, аж што и як буде послі нього, бо доньки
дуже удрузняли ся межи собôв, айбо были му однако любимі и дорогі.
Надыйшла старша донька из трьохручным онуком. Тот уздрів лежачого, унаженого дідика, напудив ся,
зревав и утік.
Сестры межи собôв говорили, пак за якусь дурницю посважали, ги усе, и из гнівом розуйшли ся. Исе дуже
го стривожило. Вÿн хотів мира, розуміння и любви межи нима, а туй увідів, аж того не є. Кедь туй, пиля нього
сестры изробили сваду, та што буде послі нього? Уд того переживаня стало му пулло,
здуйнялося давленіє, вÿн почеленнів. Молодша донька зробила му укол. Чоловік уже
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дітей уважати и любити ся межи собôв, а на сись час, кой вÿн нич не годен поправити вадь помочи, донькы при
ньому, майже умираючому, рушать саму основу їх родины. Пак ото всьо, што вÿн досяг у свому житю?
Туй забігли жона из старшôв донькôв, закликали скору помоч. Ба, ото вÿн уже не відів. Наглі штось
мало иззяб, його удпустили усі болі, стало легко и радостно. Сперед очима, ги даколе, віділося поле из высокôв
травôв и яркыма квітями.
Вдалині відніє ся свіжої зелені ліс, сонце залляло свойима лучами увесь Божий світ, а неширокôв
тропôв у полі ідуть, держачи ся за рукы, його дві малі доньки. Они го не видять, говорять межи собôв, радувуть
ся, смівуть ся и уддалявуть ся за горизонт.
Прийшла скора, дохтор установив смерть, што ся стала позад нервового стреса. Ослабленоє серце
удержовало великі фізичні болести, а душевну бÿль не збіровало удержати.
30.09.2016
Віра Мадяр-Новак
Статя присвячена світлӱй памняти
молодої дослідниці ОЛЬГЫ ЙОСИПОВНЫ МАРКУШ,
десята рочниця смерти котрої была у 2016 годі
Ансамбльовоє музыкованя
у селі Драгово Хустського района
Из епохы язычництва у Карпатському регіонови
активно хоснує ся дримба. Незамінима облюбованка
верховинця перебігом вікӱв помалы трансформовала
ся из магічного елемента у бытовый музыкалный
инструмент. У процесови розвою формовали ся нові єї
разновидности. На Подкапатськӱй Руси май много йих екзістовало у Хустському районі. Туй зафіксовані
дримбы шиліякої величины та высоты звучаня: «малі альты», «середні» дримбы, дримбы «до играня» (свого
рода «бас-дримба»), мідяні, желізні и двоязычкові дримбы. Окрем того, до днесь присокотили ся майстры,
котрым подвластні секреты єї выробленя.
Дримба, май бульше знана ги сольный инструмент, у селі Драгово Хустського района нечекано
провказалася двома интересными типами ансамблюв – чоловічым и жӱнськым. Жӱнськый ансамбль
зафіксовала Віра Кобулей, автор и ведуча програмы «Русинська родинá» Закарпатської областної
телерадіокомпанії. Подобный ансамбль описав также Анатолій Иваницькый, доктор искуствознания,
знамный украйинськый етномузиколог. Задля пудсилення гучности у колективному музикованю изєдновало
ся дакулькось дримб (максимум десять). При сьому усі гудачкы синхронно мали густи єдну и ту же мелодію.
Чоловічоє же ансамбльовоє музыкованя на дримбах стало етнографічным удкритям студенткы
Ужгородського державного музыкалного училища имени Д.Є.Задора Олгы Маркуш (пӱд научным
руководством В.В.Мадяр-Новак). Йсе – ансамбль дримб, сформованый на подобу «троїстых гудакӱв».
Находка йся истинно унікална, бо вынайденя нового ансамбльового музыкованя на дримбах – зявленя дуже
великої рідкости.
2001-го года молодӱй дослідници удало ся дознати ся за ансамбль, котрый давно вже щез и пуслідньый раз
звучав ище в 40-х годах ХХ віка, бӱльше 70 годӱв перед сим. Головный информант, уроженець с. Драгово,
Мáйор Михаил Степанович мав у тот час 16-18 годӱв. Сам вӱн быв активным участником подобного
музыкованя. Перелічованя гудакӱв, из котрыма ансамбльово гув на дримбах, склав майже два друбно списані
листи зошита. Його знаня помогло реставровати унікалный ансамбль бывшого Марамороша. М.Майор навчив
свальбовых гудакӱв Йосипа Павлюка та Василя Свистака основным прийомам колективного музикованя на
дримбах и пудготовив їх до відеозаписа.
Як ся выяснило потому, про екзістованя такых ансамблюв ще тямлять люди старшого віка, котрі родили ся у
1920-х, 1930-х та в началі 1940-х годӱв (ныні їм за 90, 80 и верх 75 годӱв). Такых до днесь лишило ся мало. За
факт екзістованя леґінського ансамбльового музыкованя на дримбах пӱдтвердили такі дослідникы: доктор
искуствознания, кандидат філологічных наук Иван Васильович Хланта (1941 г.н.); знамный народознавець
Подкарпатя, прозаїк, поет и драматург Юрій Семенович Чорі (1933 р.н.) и єден из народных информаторӱв
Міжгірщины пӱд час фольклорної експедиції Катерины Оленич. Набыта информація позволила єдностайно
подтверджовати, ож сесе явліня поширьовалося у селах Драгово, Копашньово и у Воловому (ныні Міжгіря),
розміщеных недалеко єдно уд другого. За чехословакӱв сесі села адміністративно были у Мараморошськӱй
жупі, котрӱй характерна єднака народно-музична стилістика.
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Айбо мусиме зазвідати: «Што йсе быв за ансамбль? Коли вӱн ся появив? Што знаєме про особенности його
бытованя?»
Май головным признаком нового ансамбля стало хоснованя «дримбы до танцю». Самоє же музичноє явліня
межи народом называлося двояко: "гудба на доромбах, ги у «троїстых гудакӱв», авадь «гудба уєдно прімаша из
контрашом на доромбах». Удмічу, ож "доромба" – йсе тутешня назывка дримбы, яка походить уд єднозвучного
давньославянського слова и обозначає «нижня губа». Пак бо у процесі гудбы на сьому инструменті положеня
нижньої губы є основоположным.
Час появленя сякого ансамбля, годні сьме думати, збігать ся из розцвітом традиційных «троїстых гудакӱв».
Подобноє ансамбльовоє музыкованя поширилося у нашому краю в кӱнци ХІХ – у началі ХХ віка. Його
«душôв» стала народна скрипка, котра ся поєдновала з иншакыма инструментами (другôв скрипкôв,
цимбалами, басольôв, бубном и т.п.). Назывка «троїсті» указувала не на число инструментӱв, а означала, ож
гудакы ділили меже собôв три функції: єдні вели мелодію, другі старали ся за гармонію (созвучность), а треті –
за ритмічный супровод. Популярность «троїстых гудакӱв» была натулько великôв, што на території активного
поширеня дримбы спричинила формованя його аналога – камерного варіанта «троїстых гудакӱв» на дримбах.
И туй вызначалным елементом нового ансамбля дримб стало розподіленя межи учасниками сих же трьох
функцій.
Ци могло даштось пудтрутити до переродженя традиційных «троїстых гудакӱв»? Айно. И туй бы мож
указати на два факторы. На первый из них указує носитель традиції Мáйор Михайло Степанович. Пӱд час
поста, кой за церковныма канонами «троїстым гудакам» густи не было слобудно, дозволялося густи на
«тихых» и «божественных» инструментах. Так што из дозволеного и скопійовав ся оригиналный. Другым
фактором є ото, што ансамбль дримб був безплатным и легкодоступным. Кедь за традиційних «троїстых
гудакӱв», котрых кликали на всякі торжества и котрі збирали много челяди, мусай было платити, то камерный
ансамбль дримб быв простым, каждоденным, адресованым узкому кругови молодых люди́ и служив свого рода
«домашньым» варіантом популярных гудакӱв.
«Леґінськоє» музыкованя на дримбах май часто хосновали на вечурницях и проводах до войська. При сьому
оно мало чотыри основні функції: 1) супровод танцьованя; 2) супровод співаня; 3) супровод процесії (ходы); 4)
музыкованя на слуханя.
І. Супровод танцьованя (играня). Ансамбльова гудба на дримбах тісно зязовала ся из так званым «сухым
танцьом» – вязанкôв ограниченых у рухах популярных у даному регіоні танцюв, котрі ся хосновали лише
молодьôв на вичурницях. «Сухый» означало «скованый, здержаный». Число танцюв варійовалася уд 5 до 15.
Межи нима мусіли быти «увиванець», «тропотянка», «сіпанець» та шиліякі варіанты танцьовалных
коломийок. Ушиткі они були парными (леґінь из дьӱвкôв). Переміщеня были мінімалнимы (майже на єдному
місті). Быв особый ритуал запрошованя: пӱдыйшовши до убраної пары, леґінь мав проспівати коломийку и
поклонити ся. Ліпша пара мала місто попри гудакӱв.
(Продовженя слідує)

1 Информація М.Майора має историчну основу. По прийняттю християнства музикалні инструменты поділили на
«гріховні» и «божествені». До «гріховных» уднесли ушиткі струнні инструменты, котрі звучали на свальбах, а до
«божественых» – духові инструменты, котрі супроводжовали похороны. Иншак говорячи, при смерти гули на духовых
инструментах.
А што такоє пӱст? Йсе період духовного очищеня и згадованя про мукы и смерть Исуса Христа. У гӱрськых селах,
де не было дзвонӱв, пӱд час посту могли ся похоснововати трембітами (а йсе – духовый инструмент).
Специфіка самої дримбы у тому, што она поєднує особенности як ударного, так и духового инструмента. Так што у
якомусь розуміню , она є тоже « божествен ô в ». Завто дримба, изкапчана из дід ӱ вськ ô в флояр ô в, мала право
супроводжовати похоронноє голосіня (дослідженя доктора искуствознания, ректора Фіно-угорської музичної академії
И . Мацієвського), и до неї было такоє самоє лояльноє удношениє, як и до вшиткых деревляно - духовых. Гляданя
додатковых пудтверджовань звучаня дримбы пӱд час посту треба бы подôвжити.
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Знамні русины
Людвиг Філіп, историк и краєписець
Михаил Парлаг – педагог, фолклорист, активный духновикович
Десь у 1998 р. прийшов у одродженое Общество имени Александера Духновича п. Панкулич В. В., бывшый
директор, учитель, и передав мені шор матеріалӱв про Михаила Парлага. Сесі матеріалы были мнôв оброблені
и здані у фонд нашого крайового музея, де м робив завідувачом одділа исторії. Серед сих матеріалӱв не быв
обробленый мнôв машинописный зборник «Коломийки, одна балада та окремі пісні». Они были зобрані и
записані Михаилом Парлагом у 1927-1928 и у 1930-1932 рр. у селах Буковець и Нижня Розтока Воловецького
района. Сесь машинописный зборник у новембру 1976 р. М. Парлаг передав Василю Васильовичу Панкуличу,
директору Воловецької середньої школы № 3 из вдячностьôв «на згадку и в знак подяки за оказану допомогу и
передруку, який виконала Ольга Михайлова Фаринич, секретар школи, за що їй велике спасибі».
У «Слові до читачӱв сего «Зборника...» Михаил Парлаг одмітив, што у 1927 - 1928 рр. вӱн попросив
ученикӱв VI-VIII класӱв у с. Буковець записати ушиткі коломийкы, котрі ся співали у ті часы у йих родинах. А у
1930-х роках попросив свого колегу-учителя Ивана Драгулу записати коломийкы в селах Нижня Розтока и
Верхня Розтока.
Михаил Парлаг туй одмічав, што вшиткі записы вӱн уточнив, переписав у єден рукопис другого варіанта и
дав у 1975 р. до Закарпатського музея народної архітектуры и быта в Ужгороді. Ищи у 1965 р. єден примірник
первого варіанта одослав у Кийов до Института Мистецтвознавства.
Вӱн зазначив, што сесі села, Буковець и Розтока у Воловецькӱм районі, недалеко єдно од другого, и єднакі
коломийкы суть мало змінені. Вӱн посилає ся на коломийку под номером 63, котра у с. Буковець співать ся так:
Сама м собі завиділа,
Яка м была рянна,
Одне м мале теля мала
Тай то м не выгнала.
А у сусідньому селі Нижня Розтока сесь варіант коломийкы пуд номером 187 є сяк:
Сама м собі завиділа,
Яка м была рянна,
Одно м мала телятище
И то м не вигнала,
Бо я пушла на свальбочку,
На свальбочці дуп-дуп,
А вовчище телятище
За стайницьов хруп-хр
Михаил Парлаг одмітив, што даякі тексты коломийок были мало змінені, украйинізовані. Приміром,
наводить коломийку пӱд номером 162, записану так:
Ці я тобі не казала,
Иванку близь лавкы,
Обы мене не збытковав,
Бо я сама в мамкы.
Бо я одна в свої мамкы,
Єдна, єденачка,
Я по воду не ходила,
Бо в керті криничка.
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У записях В. Гнатюка ися коломийка, котра была печатана у книзі «Коломийки» пуд номером З0 звучить сяк:
Я у своєї мамунечки,
одна, одна була,
Я по воду не ходила,
в саду вода була.
Упорядник одмічать, што даякі коломийкы были опубліковані Теодором Легоцькым у зборнику "Угроруські народні співанкы, зобрав и на мадярськый язык переклав Тіводар Легоцький. 1864 р.»). Даякі
коломийкы, зобрані у 20-30-х роках XX віка, были напечатані у серійи «Украинська народна творчість у книзі
«Коломийки» («Наукова думка», Київ, 1969): «Мамко моя солоденька...», «Киселиця, паляниця...», «Ой у лісі
дві кирниці...» и другі. Автор-упорядник одмітив, што коломийкы были записані русинським языком, котрым
говорили и співали у ті часи у селах Буковець и Розтока Воловецького р-на. Подяковав тым, тко записовав сі
коломийкы: бывшим його ученикам Головкови И. и Сідаку Ф, а также Попеличу І. Ф., котрый став учительом у
с. Руські Комаровці Ужгородського р-на.
Пагиря М. одмітив издану Сеньком И.М. книгу «Як зачую коломийку», у котрӱй были опубліковано 15
коломийок из с. Буковець Воловецького р-на.
Свӱй «Зборник коломийок» Михаил Парлаг подав у шістьох розділах. У первому - коломийкы, котрі
оспівувуть природу (полонину, лісы, и т. п.):
Ой Бескиде зелененькый,
Бескиде, Бескиде,
Наказала Полонина,
Же за тя не пуйде.
Подано 17 коломийок, записаных у с. Буковець. Другый розділ - се соціално-бытові коломийкы:
Ой Соколе, лети в поле,
Пшеничку жати,
Я за тобов, молодинька,
Снопикы вязати.
Стрічаєме у сьому розділови 59 коломийок.
У третьому розділі суть коломийкы, у якых ся співать про збыткованя над русинами чужых воякӱв - австромадярськых и чеськых:
На високій горі
Два дзвони дзвонили,
Тогда мого братця
Мадяры имили.
Як його имили,
Твердо поязали,
Біленьку сорочку
На нюм розорвали.
Дали йому, дали
Три срібні австрійські,
Щтобы собі купив
Чоботи німецькі.
Подав у сьому розділови 11 коломийок.
У четвертому розділі «Зборника» суть родинно-побутові пісні: 4 коломийкы про житя у родині, 27 – про
любов.
Кажуть люди, ош я лінтяй,
А я волоцюга,
Я не сію,
Я
не орю,
20
Бо плуга не маю.

Âûïóñê ¹3

ÿíóàð 2017

Я не сію, я не орю,
Бо плуга не маю,
А я хлопець молоденькый,
Вісім дівок маю.
А я собі полюбила,
Ивана, Ивана Високого, тонинького,
Не быв за вояка.
Мила моя, мила
Зима бы тя била,
За тоті колачі,
Штось од ня поїла.
Пятый розділ «Зборника...» подає застольні приспівкы – співанкы, танці:
Пийте, хлопці, паленочку,
Пийте, хлопці, рому,
Пийте, хлопці, што хочете,
Та лем до розуму.
Такых коломийок у сьому розділови 11.
Шестый розділ подає коломийкы, котрі давуть разні порады:
Співайте дівочкы,
Красно по-дівоцькы,
Вбы ся розвивали,
Тоті галузочки.
Такых коломийок маєме туй аж 12.
У «Зборнику...» М. Парлаг подав сякі коломийкы, як: «Порубала дівка легіньови руку»; «Прийди муй
миленькый (жінка-зрадниця)»; а такой туй є коломийкы, записані, окремо у с. Буковець у 30-х роках XX віка.У
«Зборнику...» найдеме коломийкы, котрі співали молодятам, коли женили ся и йих туй є десять.
Найшло ся місто и коломийкам, записаным у с. Нижня Розтока, котрі не ввойшли у окремі розділы сього
«Зборника...» Исе 23 коломийкы.
Найдеме у «Зборнику» и баладу «Ой ходила дівка біла», записану у с. Буковець од Федора Ряшка. Автор
упоминать, што подобна балада была напечатана у книзі «Народні балади Закарпаття» (1959 р.). Она была
записана у с. Скотарськоє Воловецького р-на. Михаил Парлаг указує, што у первому варіанті «Зборника» за
1969 р. выйшли лем коломийкы, записані у селі Буковець у 1927 - 1928 рр. До варіанта другого «Зборника» за
1972 р. вӱн подав коломийкы и співанкы, записані у сусідньому селі Нижня Розтока, де фактично школи не
было, товды, як у с. Буковець школа уже начила ся з 1902 р. Автор пронумеровав коломийкы и подав фамилиї
записувачӱв у алфавітному порядку, указавши, які коломийкы они записали. А йсе Олена Головко (уроджена
Пап) . Иван Попелич, Олена Милович, Анна Милович, Михаил Панкулич, Анна и Олена Цап, Щербей Н.,
Ряшко Г., Михаил Попелич, Яртим Г., Гогерчак О.,Ряшко И., Ряшко Ф., Гешур Н., Савчинець Н.
Дакулько слов треба уповісти про самого упорядника сього «Зборника».
Михаил Парлаг родив ся 21 новембра 1899 р. у с. Лохово Березького комітата (днесь Мукачовський р-н).
По окончанию Мукачовскої гімназиї, окончив и Мукачовську учительську семінарію. Быв призваный в австромадярську армію у 1918 р., из якої утік.
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Уже у 1919 р. став учительом у с. Пістрялово Мукачовского района, а з 1921 р. учив дітий у с. Буковець
Воловецького р-на, де у ті часы туй «хозяйновала біда, голод, а в зимі і холод». Молодый учитель через
Червеный Хрест домӱг ся, аби діти дӱстали їсти, шатя и топанкы. Учив грамоті и селян.
У 1926 р. постройив у с. Буковець первый на Верховині «Руський Народний Дом им. А. Духновича» в
Ужгороді у 1934 р. Тот деревляный дом згорів у 1930 р. Набізовно, його спалили украинські націоналісты, котрі
плановали взорвати и «Руський Народний Дом им. А. Духновича» в Ужгороді. Парлаг зобрав на зборы
учителюв Верховины, де было рішено покласти новый дом - из камня.
Михаил Парлаг быв избраный председательом Жденьовського учительського Совіта. Туй под його
руководством фунговав дом-читальня, духовый оркестр и драматичеськый кружок. Організовав у селі
кооператив, котрый приобрюв про людий молотарку и віялку. У рокы кризы селянам быв купленый вагон
тенґериці.
Збирав Парлаг фолклор и вышивкы, изучав техніку вышиваня и колекціоновав вышиті сорочкы, рушникы
и обрусы. Лишив по собі описы народных обрядÿв, сохташа с. Буковець и опис сільської свальбы. Щитав себе
и свойих краян-русинÿв європейцями. Вандровав по Италиї, Німеччині, Польщи и Мадярщині. Ищи у
студентські рокы быв знаный из Тиводаром Легоцькым, а пÿздніше - из секретарьом Льва Толстого
Валентином Булгаковым. У совітські часы за роботу дÿстав званя «Заслужений учитель».
Земноє житя Михайла Парлага кончило ся 17 новембра 1992 р. у Мукачові. Вун не дожив до свого 93-літя
два дны.

Микола Рішко
Житя, одданоє людьом
(Васильви Молнарови буде 95)
Каждый челяднык, котрый має в собі бодай и маленьку, айбо житєдайну
духовность, глядати буде можность глыбше познати світ – у ньому много
красоты, што дає силу жити про себе й творити в имня иншых. Такым є
письменик, краєписець, учитель и сосполный діятель Василь Молнар, 95рочя якого будеме одзначати 12 фебруара 2017рока, в день трьох святых нашої
церьковли: Василія Великого, Григорія Богослова и Иоанна Златоустого.
Куртый житєпис сього славного сына свого народа, историкаизглядателя нашого края почну просто из його прихода у сесь грішный світ.
Родив ся В. Молнар в селі Голубине 12 фебруара 1922 рока в многодітнӱй селянськӱй родині Ивана
Молнара и Марії Уліганець и быв третьôв дітинôв в сімї, яка складала ся з восьмох дітий. Усі діти выучили ся и
мали професію вчителя. Нянько быв трудолюбным селянином, и штобы прогодовати таку ораву, много робив
на земли, а в неділю и свята фурт ходив до церьковли, де быв помочником дяка.
В 1941 році Василь закӱнчив Мукачовську руську гімназию, а в 1944 – Ужгородську духовну академию. В
1954 році закӱнчив філологійный факултет Ужгородського державного універзитета, одділеня російського
языка и літературы. Выкладав в середньых школах Свалявського района російськый и украйинськый языкы и
літературу, языкы – англійськый, німецькый, латинськый.
Літературну діятелность зачав в гімназіалні рокы. Розсказы и очеркы печатав в студентськых
алманахах на російськӱм и русинськӱм языках.
Велику часть свого архіва до 1945 рока понищив в період переслідованя русинської интелегенциї
(1946-1956 рр.). В рокы хрущовської «одлигы» навернув ся до літературної творчости.
В конци 80-ых рокӱв зачав активно писати на русинському языкови. Свої роботы печатать в газетах и
журналах Подкарпатської Руси, Словакиї, Польши, Угощины и США.
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Издав такы зборникы: «Поклик отчого краю», «Бризки з Лужанки», «Вичурки у вуйни Полані», «Што
ня болить…» подготовив зборникы памфлетӱв у захист русинського языка: «Алергія на материнське
слово», «Карпатська долореска» – и много иншакых матеріалӱв.
Дуже ми ся полюбили шорикы из його стиха «Переспів из Будительом», напечатаного в журналі
«Отцюзнина» (выпуск №2 новембер 2016 рук):
Подкарпатські Русины,
Пробужайте ся от сна!
Глас Отцюзнины нас кличе:
“Спомните своє имня”.
Василь Молнар жиє у скромнӱй оселі по централнӱй вулици села Голубине, айбо из приходом весны –
се майфайніша хыжа в селі, де цвітуть тисячі разных чічок. У маленькому робочому кабінеті, а май бӱлше
у поставі Василя Івановича покапчали ся аскетизм и аристократизм.
У языкови, у щирӱй усмішци, у глыбокых, добрых очах проглядає ся любов до рӱдного села и до свого
собесідныка. Вӱн знамный и важный чоловік у нашому краю и далеко за його гатарами.
Многоразові стрічі из Васильом Ивановичом стали мені май ліпшыма уроками, як треба любити свою
греко-католицьку церьков – мученицю и сповідницю, и свӱй народ.
Хоче ся поздоровити свого старшого цімбору из його 95-рӱчным ювілейом и подяковати му за щирость
и тепло його душі, чистої, ги кришталь, котрі суть невидимым світлом лучӱв у теперішньых марновірных
буднях и стоять на сторожи нашої историчної и духовної памняти.
Русинські меценаты
Русинські сокы «Драгун» изготовлявуть у Вербовци

Наталія Кобаль

Из родинôв Драгун познакомила м ся дакӱлко рокӱв тому, коли їздила по «сілські вісті» у Вербовець. Май
первоє, што впало ми у очи – капличка пиля обыстя сьої верховинської родины. Не менш заинтриговав ня и
сад, де ся тягли до сонця молоді яблонкы. Ищи товды його ґазды поділили ся свойима планами изготовляти
натуралні сокы.
И от теперь мы наново стріли ся из Володимиром Михайловичом, котрый любезно согласив ся стати
гостьом редакції и розказав про вто, як йим вдало ся йсе вчинити.
– Наш нянько вшитко своє житя їздить за гатар на зароботкы, бӱлше ги 20 рокӱв вандруєме світом и мы из
братом Михаилом. Видиме, як живуть люде в економічно-розвиненых державах, як там изготовлявуть
екологічно чисту продукцію, завто и самі сьме рішили попробовати заняти ся свойим выробництвом. У
торговуй палаті Украйини зареґістровали сьме фірму под родинным брендом нашої фамилиї «Драгун». Ипно,
коли в обществі бытує потребителськый менталітет, розкрутити ся на тому, обы самому чинити штось своє,
дуже не легко. Та и «пощастило» нам розвернути свою родинноє діло у період економічної кризы и соціалнополітичної нестабілности… Айбо, перемоцувучи трудности, из Божôв помочôв мы изготовляєме 100%
натуралні сокы. Шкода, же у нас привыкли пити концентраты, наповнені вредныма про здоровля
емулгаторами. Первôв нашôв задачôв є не лем заробити гроші, а также укріпити нашу русинську націю
цілющым нектаром природы, – розказує Володимир Драгун.
– Словянська нація – землеробы, се у нас у кровли. Наш нянько все мав
дяку занимати ся вырощованьом овочюв и фруктув, мати своє «вітамінноє»
выробництво. Мы родом из Тячовщины, а там гориста містность и не дуже
родючі землі, та и клімат май студеный. Завто рішили сьме оселити ся на
низовині. Рӱнинный ландшафт и родючі землі Виноградовщины припали нам
до душі. У 1999 році поклали сьме хыжу у Вербовци, а через 9 рокӱв на
присадибнӱй ділянци посадили яблонковый сад. Теперь высадили сьме
резистентні низкорослі дерева, котрі не потребувуть хімічної обробкы. Туй
нам помогли садоводы из Чехиї. Се процес дуже довгый, бо первый урожай
мы маєме лем через 5-6 рокӱв. Теперь у нас засажено близь 10 га яблонями,
черешнями, грушками и сливами…Пуслідні три рокы погода фест засушлива.
Обы дерева не засохли и порадовали файным урожайом, мы встановили
Володимир Драгун
крапелный полив. Про изготовленя сокӱв май часто купуєме яблока из
колхозных садӱв Хустщины и Тячовщины, які николи не мали хімічної
обробкы, – продовжать дале розказовати мӱй собісіднык.
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Натуралні сокы особенно хосенні про дітий. Бо здорова нація – се гарантія серенчі. Под торговôв маркôв
«Драгун» изготовлявуть май бӱлше сокы яблочні, яблочно-грушкові, а восени - яблочно-моркôвні и дует
яблока и червеного буряка. Оборудованя про изготовленя сокӱв у них невеликоє, пересувноє, завто
справлявуть ся свойима силами. Айбо вже планувуть розширьовати выробництво и нанимати робутникӱв на
сезон.
Володимир Михайлович каже, што тот рӱк они вычавили 15 тис. літрӱв сока. Реалізувуть го у Кийові. А на
території области попивавуть чудо-напиток школаші у літньых оздоровчых лагерах одпочинка. Так як родина спортивна, то и основный позӱр приділявуть спортови и здоровому способови житя. Увірені, што сокы давуть
можность обезпечити дітий вшиткыма вітамінами и мікроелементами, необходимыма про повноцінный
фізичный розвой.
Кажду неділю и на свята ходити до церьковли, сповідовати основні християнські цінности – пріоритеты
родины Драгун, што передавуть ся из поколіня в поколіня. Помагати людьом – йих основноє житейськоє кредо.
Кроме того, занимавуть ся благодійностьов: не лем сокы розвозять по дітськых домах края, а й надавуть
сиротинцям практичну помоч. Так, про Вільшанськый дітдом закупили близь 200 постельок. Фінансово
помагавуть хворым дітьом. Про благочинность Володимир говорить без дякы, бо из няньком и братом волівуть
робити добро мовчкы.
Не менш славетнôв у йих родині є мама – знамна у краю поетеса Юлія Драгун, у творчому багажови якої
вже 10 дітськых зберьок.
Дуже шкода, же сокы маркы «Драгун» наразі продавуть лем у єдному магазині Ужгорода и кафе
Виноградова. Айбо мож заказати йих по телефону, вказаному на упаковци. Володимир Михайлович щиро
вірить, што май ближчым часом свойыма фірмовыма соками «Драгун», вітамінами и мікроелементами, они
будуть оздоровльовати ушиткых любителюв екологічно чистої, 100% натуралної продукциї.
Русинські фіглі
Михаил Чухран
Подкарпатська ворожіля
Персонажі :
Баба Юлина. Ворожіля, айбо дуже модерна, має мобілку, компютер, сидить фурт у Интернеті и т.д.
Дідо Олекса. Без бабы – герой, коло бабы – йой. Пÿдкаблучник, хоть и не признає ся.
Тютка Василина. Добра газдыня. Хоче удворожити свого чоловіка Ивана уд паленкы. Самого Ивана не видиме,
бо вÿн фурт то на рыбалці, то на вадасці, то грибы зберать. Ниґда нич не принесе, но має повод пропасти из дому.
Тютка Марта. Перша цімборашка и, значить, перша суперниця тюткы Магдалины. Хоче наворожити , обы у
Магдалины всі кури вуздыхали, бо в неї самої вуздыхали самі по собі вже давно. Єї чоловіка Василя тоже не видиме,
бо вічно на зароботках, кедь не в Росії, то на Чехах.
Дівчина Оксана. Хоче приворожити якогось Миколу, бо тот бізнесує и много в барах пропивать - значить, гроші в
нього водять ся. Хоче одворожити якогось Андрія, бо тот вже юй надоїв – три годы ходить, а сам не женить ся и
другым не дасть.
Сніжана. Молода жона старого богатого сільського мікроолігарха. Матеріално забезпечена, а и так юй штось
хыбить.

Епізод 1. Ворожіля сидить дома коло компютера. Приходить тютка Василина.
Василина. Добрый день, Юлино! Дай вам Бог здоровлічка!
Юлина. И вам не хворіти! Кажіть, на што сьте прийшли. Айбо май скоро кажіть, што сьте ми принесли. Кедь ми
руку не помастити, то и карта хоть як ляже и ворожилна книга не там ся удкрыє, и чорный ученый мацур не тото
ми пошепче.
Василина. Знаву, ож не сохташ до ворожкы из пустыма руками ити. Так, ги до дохтора, до хоть якого
варишського началника. Бо кедь пусто пÿйти, то и пусто прийти. Ото лиш мÿй вінчаный Иван цілыма днями то
из удицьôв сидить, то по хащи з пушкôв ходить, а нигда нич не име, вадь не встрілить. Та все го дома не є, а мені
самÿй так скучно, што не є из кым ся й посважати. А сважаєме ся из ним уд десятого новембра тисяча девятьсто
сімдесят другого года.
Юлина. Та як исьте так точно затямили тоту першу сваду?
Василина. Пак де бы м не затямила, кедь ото быв день нашої свальбы.
Юлина. Та кедь ся фурт сважаєте, то чого му не дасте розвод, ото теперь не чудо розвести ся. У вариши и по три
и по пять раз ся розведуть та вже и по другому кругу до первого чоловіка ся вертавуть.
Василина. Ніт , розвода му не дам. Бо як собі подумаю, ож як вÿн сам буде супукÿйно жити, чинити, што хоче,
та ґутта ня бере. Не дам му такої радости, не заслужив. А вам принесла м таку курицю,
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Юлина. Но, та ци помогла моя ворожба ? Ци лишив ся пити?
Василина. Та пити ся ще не лишив. Раз ище лишив ся закусовати. Та поворожіть ище дале, най бы мало пив, не
зовсім ся удказав. Бо коли мало упє, та каже на ня «красавицьо», «зайчику», «пôтятко» , «радость моя». Кедь
дуже пяный, та нич не каже, лиш мычить, а кедь зовсім тверезый, то злый, нервозный, каже на ня , перебачте,
«босорканьо», «корово» та ищи так усяко. Ліпше най мало упє, бо инак ко ня «красавицьов» буде называти?
Юлина. Видко, ото у нього дуже запущено. Тадь я таку силну ворожбу на нього дала, а дуже добру, я єї из
Интернета скачала. На Шонія Маріччиного так подєйствовала, што тот и одеколоном си лице не годен
помастити, як ся побрытвать. Бо уд того спирту одеколонного блювати го напинат. Та лишив си бороду. И вже
похожый на Карла Маркса.
Василина. И не кажіт! А ко тото – Карла Маркс?
Юлина. Не знаєте? Та ци вы у школу не ходили?
Василина. Коли тото было!
Юлина. Тадь тото первый руськый космонавт. Но вже умер давно.
Василина. Правда? А я й не знала, ож хворів. Но, надію ся на вас, а кедь діло ся удасть, то заріжу вам и того
білого когута, што рано дуже піє, та не дає ми спати. Будьте здорові!
Юлина. Будьте супукÿйні, скоро вашого Ивана не мож буде упознати! Ходіть здорові!
Епізод 2 Юлинина хыжа. Сидить Юлина, читать товсту чорну книжку. Заходить тютка Марта.
Марта. Юлиночко солодка, як ся маєте? Як вам ся спало? Так уд вас файно пахне – што сьте зрана пили?
«Неміров» вадь «Хортицю»? А якоє у вас файноє зеленоє платя – якраз вам пÿд цвіт лиця! 15 годув день у день
вижу вас у ньому, та все ще, ги новоє! Знали давно робити! Де сьте го брали, у якому секонд-генді? Я бы своюй
бабці такоє купила.
Юлина. Йой, Марто, так троцконите, гибы сьте прийшли до Савика Шустера. Уповіште май скоро, што у селі
нового, ци были сьте у суботу на свадьбі у Товнія , што ся на білому Жигульови возить?
Марта. Де бы м не была, тадь я Товнікови маточка. Дуже чесный у ня хресник. Як упє, та ниґда за руль не сяде.
Так што за гуд испалив три літры бензину. Дуже шпорувный, знає ґаздовати.
Юлина. А молодиця – што за єдна, удкі єї взяв?
Марта. Не знаю, из якогось такого глухого, забитого села, што там за попадю циганка.
Юлина. Та што вы кажете? А ци хоть файна молодиця была?
Марта. Як бы вам, кумо, пояснити? Но, які вы из себе паскудні, а она ще май паскудна! Знаєте, ож я люблю
правду говорити у очи, я бы и юй сесе уповіла. Айбо не думайте, ож я май много у селі говорю. У неділю ходила
м до Севлюша на великый базар из парадичками, та як на ня напали 7 кумятськых жон, што я уд них місто
заняла, та ледве м ся уд сімох сама єдна удгавкала. Ото были пыскаті бабы!
Юлина. Так ото є – я вас, кумо, давно знаву, як чесну, справедливу жону, котра все правду каже. Уповіште,
кумочко золота, а ци тото правда, што коли ваш Василь робив на Чехах, то до вас вечӱр усе ходив участковый
міліцішта Ферко Фітьковськый.
Марта. Ніт, кумо, неправда. Де бы я когось принимала. Участкового! Простого сержанта! Ніт.
Юлина. А ци правда, што до вас и корчмарь Илько Недоливайко ходив?
Марта. Ніт, неправда.Не было такого. Я бы ся сміяла из того Илька - криволабый, пулькатый. Ніт.
Юлина. А правда, што и воєнний якиїсь до вас знав заблудити?
Марта. Но, а йсе вже зо-о-овсім неправда. Исе вам, бізӱвно, донесла моя цімборашка Василина, а тото така
пуста жона. И у школі ся на двойкы вчила. А я замолоду розумна была – вже у восьмому класі мала м голову 58
розміра, так што не могли ми и шапку купити на зиму та другу и третю четверть усе м дома сиділа, до всього
своїм розумом доходила. И добре знаву, ож кедь на чоловікови гибы воєнна форма, а на рукаві дубові листочкы,
та ото не генерал, ай лісничый. А Василина и технікум кÿнчила у Сваляві по виноробству, но такого не знає. Та
прошу вас поворожити на мого Василя, бо коли быв дома, та єдної суботы цілий день у тої Василины просидів.
Коли м го позвідала, де быв, казав, ож Василина му тычкы на пасулю заказала. Добре, думаву, хоть на
цігаретликы собі заробив. А ныні м ся догадала, як ми Василина у маю казала, ож буде лиш пішу пасулю
садити. Най укажуть тоты ваші карты, яку ґалибу Василь там тычив?!
Марта. Прийдіть завтра, ушитко вам уповім, а за сим идіть собі из Богом тай з усіма святыма, бо другі люди ня
чекавуть.
Епізод 3 У хыжи сидять ворожіля Юлина и її законный муж - дідо Олекса.
Заходять цімборашкы - дівчина Оксана и молода жона Сніжана.
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Оксана и Сніжана (кланявуть ся). Доброго вам здоровлічка!
Дідо. Дякуву, и вам того же.
Юлина. Тихо будь, старый, не до тебе прийшли, не з тобôв говорять. Сідайте, жуночкы-дівочкы, розказуйте,
што вас сюда привело. Карты ми пÿдказали, а звізды пÿдтвердили, же у вас нещаслива любов.
Дідо. Та из тим усі дівки, жоны идут! Ищи и старі бабы, и тым лиш любов на гадці!
Юлина. Тихо будь, діду, што ся ты до того розумієш.
Дідо. Як ся не розумію? Пак у нас, слава Богу, 11 дітий – та я ся не розуміву?!
Юлина, Сніжана и Оксана иронічно смівуть ся.
Юлина. Сиди, старый, тихо, уключи собі 95 квартал, а сюда не мішай ся.
Дідо уткнув ся у телевізор, но звук зробив тихо – ци обы не мішати жонам, ци обы сам чув їхні бесіды.
Оксана. Хочу ся з вами порадити, бо є у ня два леґіні, та за кого ся уддати? Єден файный, розумный , спортсмен,
гроши має. А другый ми за гороскопом пÿдходит – по зодіаку вÿн Водолій, а по китайському – Кÿнь. Ото ми
якраз парує.
Юлина. Я бы казала, ож за гороскопом май пÿдходить, бо як звізды небесні радять, так людьом и треба чинити.
Звізды дурноє не повідять. Мÿй дідо по гороскопу Овен, по нашому Баран. А я бы додала, што ищи и Козел.
Оксана. И я так гадала, айбо ми мало ся не любить, што вÿн по гороскопу Водолій, а по житю – Винолій. Тÿлко у
ся того вина ллє, што мало ся и не розпукне .А тото, што кÿнь, и без гороскопа видко. И на лице, ги кÿнь. А послі
того, як анекдот розкажуть, через пÿвчаса, коли вже вшиткі й забыли, про што была бесіда, начинать иржати, ги
кÿнь А раз уночи встав из постели босый, та так му ногті по паркету цоркали, чисто, ги копыта. А другый легінь
спортом ся занимат ь . Уліті робит ь лыжным инструктором на трамплінах Чорної Горы. А узимі
водноспасательом на озері у Винничках. А коли має свободный час, то любить плавати – сплывать по Тисі уд
Текова через Вілок на мадяры.
Юлина, Сніжана. Та ото далеко! Не втопить ся?
Оксана. Не такый вÿн дурный, обы ся втопив. Напхать у гумійовый міх 20 блоку цігаретлику, они легкі та добре
го держать на воді. А з Мадярщины ся вертать упорожні, налегко.
Сніжана, Юлина. А цігаретликы?
Оксана. Но вы смішні! Та ко цігаретликы из Мадярщини до нас несе? У нас май дешеві. Принесе ми всякых
жвачок, чупа-чупсув, поведе ня у бар, погостить «Живчиком». Каждый день по барах грошима ся розмітує,
значить, гроші має, бо не гостив бы ся тулко. Мусай го брати в рукы, хоть и не парує по фен-шую.
Юлина. Добре, подумаву над твойима проблемами уночи, як буде небо звіздяноє, та пак ти дам СМСку.
Сніжана. А мені по гороскопу тоже двоє пÿдходили – єден чорнявый та й бідный, другый білявый, тоже без
гроший. Думала м, думала, та уддала ся за лысого. Старого и богатого. Гадала м, най старый ся наприкÿнци
житя мало засолодить, а пак я собі заживу, як хочу. Айбо прожили мы три годы, чотыри, пять, а мÿй стариган
здоровый, ги бук. И раз не закашляв. А добило ня ото, што ходили сьме з ним у хащу на грибы, бо вÿн грибы
любить, но бойить ся їсти, котрі я му куплю, а їсть лиш тоті, што сам найде и сам си посмажить.
Дідо (из свого закута). И я так чиню! Не бізую на бабу!
Юлина. Заткай ся, коли другі говорять!
Сніжана. Та у хащи зозуля кукала. Звідать мÿй довгожитель: «Зозулько, зозулько, кÿлко ище проживу?» Она
му и накуковала 15 годӱв. 15! Тать мені вже буде 40…но, 35…не встигну за дідом и пожити.
Юлина. Ты и не думай, што я йому штось учиню, бо нам, білым ворожкам, не дозволено челяди біду чинити.
Думаш, кобы м годна, та вже бы мому дідови рукы покрутило тай язык занімів бы му давно. Ніт, нич шкодити не
буду, аж бысь як просила.
Сніжана. Я йсе знаю! Я вас лиш прошу, обы сьте тоту зозулицю якось искітили, бо сказила ми ушиткоє житя.
Юлина. Йсе другоє діло. Зозулю мож! (махать руками) Шурлу-мурлу! Розсып ся на золу! Из золы на смітя!
Кончило ся зозулино житя! А кедь лісник йиї издыхлу найде, убалиме на потячый грип!
(Дівкы тычуть гроші)
Юлина. Йсе много! Не маву здачі из цілых двасто доларÿв!
Оксана, Сніжана. Небай! Йсе за двох. Здачі не треба! До свіданя!
Юлина. Приходіть, не ганьбіть ся, коли вам треба!
(дівкы выходять)
Но, ци дурні! Цілу двохсотку баксу за пÿвчаса роботы!
Дідо. Но, а ты, бабо, розумна? Де ты виділа 200 цілых доларÿв? Ко на них намальованый хоть поникай!
Юлина никать купюру на світло, трагічним голосом каже: «Обама!»
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История свої землі
Превелика у нас біда:
не мож заробити хліба! Мушу йти у даль…
(исторія имміграциї русинӱв до Америкы на кӱнци 19-зачатку 20 ст.)

Юрій Шипович

Имміграция подкарпатцюв до Нового Світа зачала ся ищи в кӱнци позаминулого стороча, близь 1870
рока. Канада, Бразилія, Аргентина потребовали робочых рук про сілськоє газдувство, а Споєні Штаты
Америкы – про промишленость.
В товдышньому Подкарпатю не было роботы, многі родины голодовали. Через се русины вандровали
за гатар легално и нелегално. А заробивши якісь гроші, навертали ся домӱв, куповали землю, стройили хыжу.
Айбо не всі. Ті, што облюбовали новый край, забирали туда свої сімї.
Причин про переселеня было дакулко: тяжкоє економічноє положеня, мадяризація края, рост
населеня, попыт на робочу силу за гатаром и нехватка роботы на Подкарпатю.
Голодні, безроботні русины готові были йти на край світа, лем бы прокормити лишену дома сімю.
Завто из 1880 по 1914 рук до промышленых штатӱв США повандровали на зароботкы близь 225 тисяч русинӱв
(бӱлшость из Ужанського комітату и комітатӱв Восточної Словакиї: Земплинського, Шаришського и
Спишського). Управитель Свалявського округа М.Болайти у доповіднӱй записци за 1897 рӱк писав:
«Злиденость русинӱв набрала такых розмірӱв, што я каждый рӱк провбуву дустати од державы подпору, так як
инакше народ загиб бы од голода…селяни находять ся у одчаю. Кедь йим позволити, то они подовж 4 місяцюв
всі выселять ся в Америку».
Много русинӱв робили на фабриках, заводах и банях (каменоломнях) штатӱв Ню-Йорк, Ню-Джерсі,
Коннектікут и Огайо. Айбо майбӱлше йих осіло у штаті Пансильвания, де было много роботы на шахтах.
Наші землякы в Новому Світі старали ся жити в рокаши. Закладали школы, стройили церквы,
приглашали туда из свого края священикӱв, чинячи громадські організациї, а из часом издавали й свої
новинкы. Май булшôв громадськôв організаційôв США было «Соединеніе греко-католичиськых руськых
братств», котроє нарахововало 90 тисяч членӱв. Они издавали журнал «Америцькый руськый вісник». Грекокатолицькі священикы у имміграциї вчинили організацію взаємопомочи «Собраніе греко-католичиськых
церковных братств». У 1891 рокови возник конфлікт межи русинськыма священниками-иммігрантами и
католицькôв релігійнôв елітов США. Послідня одказовала ся высвячовати русинськых греко-католицькых
священникӱв по причині недодержаня тыма целібата (одказом од женитьбы), якого греко-католицькі
душпастирі не додержували ся нигда. Резултатом конфлікта став масовый переход русинӱв вєдно из
священниками у православя. У 1894 роци одбыв ся новый конфлікт межи проукрайинськым «Руським
народним союзом» и иммігрантами из Подкарпатя й Восточної Словакиї, якый закончив ся у 1918 рокови
вчиненьом двох окремішных церькôв: галицької и подкарпатської.
Русинські иммігранты у США пустили глыбокі корні и йих потомкы стали выдатныма людьми, які
прославили саму Америку: герой Другої світової войны Майкл Странк, малярь Енді Воргол, політик Том Рідге,
артист кіно Том Селлек и много другых. И именно они, америцькі русины, лобійовали вхоженя края у состав
Чеськословакиї по кӱнцьови Первої світової войны.
Имміграция до Америкы найшла широкоє одтвореня у фолклорі. Фест співанок, поязаных из
америцькыма зароботками, родили ся подовж куртого часа. У сьых народных вытворах чувствує ся бӱль, жаль
за отцюзнинôв, яку лишили, а на чужині мусять тяжко робити:
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На середині Америкы…
На середині Америкы
Корчма мурована,
Пють у нюй хлопці
До білого рана.
Што пють, то пють,
А щи догварають:
«Пойме, хлопці, пойме
До старого краю.
Там, у старому краю,
То люде думають,
Же у Америці
Пенензи згрібають.
А у Америці
Тяжко робить треба:
Сто метрув под земльов
Уголь копать треба.
Полетів бы м на край світа…
Полетів бы м на край світа,
Де вітрець у полі літать, гей!
В Америцькый край,
Лем жаль ми тя, моя хыжо (2)
Соломляна, жаль.
Превелика у нас біда:
Не мож заробити хліба, гей!
Мушу йти у даль.
Лем жаль ми вас, мої верхи (2)
Зелененькі, жаль.
Лем жаль ми вас, сойкы сиві,
Што м вас плекав усі зимы, гей!
Ой жаль ми вас, жаль!
Иншак бы давно пӱшов я (2)
В Америцький край.
Ой жаль ми тя, рудный краю,
Де жиє мамічка з няньком.
Ой жаль ми їх, жаль!
Хоть и бідно в нас – не пӱйду (2)
В Америцькый край!
Кроме співанок, суть переказы, бывальщины, у якых богатый «америчанин» (так называли тых, тко
побывав у Америци) вертав ся у село и рішав сілські проблемы: спасав бідного боржника од жида-махляря,
стройив у селі церьков, давав гроші на приданоє біднӱй сироті.
Из зачатком войны имміграция в Америку на даякый час приперла ся. Айбо нова криза 20-30 рр.
вчинила нову волну: лем за період межи двома світовыма войнами до Канады иммігровало 73 тисячі, до
Аргентины – 47 тисяч, до США – 13 тисяч, до Бразилиї – 8 тисяч русинӱв.
Політична имміграция подкарпатцюв до Америкы одбыла ся и по Другӱй світовӱй войні. Се были у
булшости люде, вывезені на роботы до Німеччины, евакуйовані, плінні німецькых концлагерӱв, втікачі од
болшовикӱв. Айбо они были вже політичныма емігрантами.
В силу сьых трафункӱв и историчных переселень из Подкарпатя выїхало майже половина корінного
населеня. За подрахунками историка В.Усенка, за 50 рокӱв, а именно, з 1870 до 1920 из нашого края выбыло
близь 430 тисяч чоловік, бӱлшость из якых оказало ся за океаном.
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Д.Поп, Ужгород
100 рокÿв од дня смерти правителя Австрійської имперії и короля Богемії, апостолного короля
Мадярщины (и нашого тоже),
короля Галичины и Володимирії, великого герцога Буковины Ференца Йôвшки (Франца
Йосифа I) (18.07.1830-21.11.1916)
У час революції 1848 р. у Мадярщині, стрый Ференца Йôвшки I одрюк ся од престола, а отець удказався
од права наслідства. Так 18-рÿчный Франц Йосиф (Ференц Йôвшка) оказав ся на императорськÿм престолі
многонаціоналної монархії Габсбурґÿв.
Чудный тото быв правитель, бо його монархія из 1867 рока была
конституційнôв державôв. Иншак кажучи, монарх обставав ся
правительом, айбо основным законом монархії была Конституція.
Кедь сесе перекласти на теперÿшньый політичный язык, то монархія
Ференца Йôвшки I была прообразом днешнього Євросоюза. Як не
чудно, сесе совпадало из виджіньом обустройства Австрійської
монархії и міста у нюй малых народỹв (у т.ч. и русинÿв). Май знамого
русинського політика Адольфа Добрянського, якый из свойым
політичным проектом быв на аудієнції у самого императора. На жаль,
задум императора (до якõїсь міры и А.Добрянського), погубили
мадярські аристократы и австро-німецькоє віденськоє дворянство,
котроє провказало завидну лінь у вопросі управліня державôв, усе
бÿлше позеравучи у бÿк Берліна. Именно они и перекреслили наміры
императора. (А.Добрянськый од свого началного задума обєдинити у
єдну провінцію ушиткых русинÿв – и галичанськых, и буковинськых,
и подкарпатськых - пÿзніше ся одказав).
Ференц Йôвшка I
Як споминав Отто Габсбург, внук Ференца Йõвшки I, дідо быв хоть и строгый, но справедливый. Вỹн
требовав уд свойых близькых и приближеных лиць честовати усі народы монархії, їх обычаї и языкы. Сам
монарх говорив и на галицькÿм варіянті украйинського языка, який вÿн называв, як тото ни чудно звучить про
дакотрых теперішньых украйинськых лінгвістÿв, русинськым языком. На жаль, розумный правитель не
порозумів свойых надутых кабінетных ґенералÿв и позволив утягнути монархію у страшну бойню – Першу
світову войну. Ци видів монарх траґічный кÿнець Австро-Мадярщины у сюй войні – не знати, бо 21 новембра
1916 року, у день святого Михаила, у возрасті 86 рокÿв, Ференц Йôвшка I умерать. А через якийись час єдна из
май бÿлшых монархій Європы програла войну и розпала ся на цілый шор невеликых окремішных держав,
котрі ищи и теперь, на жаль, розпадавуть ся на ищи менші (Юґославія, Чехословакія). Русины были розметані
по многых державах Європы. Теперь, як и сто рокÿв назад, обставуть ся єден-на-єден из свойыма проблемами.
Юрій Шипович

Русинські новинкы другої половкы 19 – зачатка 21 ст.
Из русинськым ренесансом, што прийшов вєдно из мадярськов револуційов 1848-1849 рр., были вчинені и
перві русинські печатні издания, ги рупоры просвітителства. Исе быв зачаток рожденя нової русинської
літературы и публіцистикы. У сьому напрямови дуже хосенну роботу вчиняли Пряшевська и Мукачовська
Єпархиї.
Через се єдным из май первых русинськых новинок, писаных язычиєм, была «ЦЕРКОВНАЯ ГАЗЕТА:
Восточно-католической церкви, соединенной съ римским патріаршескимъ престолом», котра ся издавала
Обществом св. Стефана (главный редактор И. Раковскый) у рокы 1856–1858, выходила раз на місяць або раз у
два місяці.
Ищи до того, у 1855 р., зачав выходити «Земский правительственный вестник для королевства
Угорщины», котрый издавав ся на церковнославянському языкови. У 1858 р. издавав ся «ЦЕРКОВНИЙ
ВСТНИК: Для русиновъ Австрийской Державы».
Май знамнôв новинкôв того часа быв «МІСЯЦЕСЛОВЪ» ‒ духовно-литературное каждоручноє издание
(1864-1927), который спершу издавав ся Мукачовськов епархійов («Месяцеслов на год 1864 ч 1 – для русинов
краины Угорския»), а потому из 1867 рока – обществом святого Василія Великого, а из 1902 рока торговельно-издательськым союзом «Уніо».
29

Âûïóñê ¹3

30

ÿíóàð 2017

Ищи єден просвітницькый, педагогійный, унікалный часопис, што датує ся
1867 роком – «УЧИТЕЛЬ: Педагогическій и народопросвщающій журналъ».
Сесь часопис печатав ся в Унгварі (днешньый Ужгород), в типографиї Карла
Иегеря, издательом и редактором якого быв Андрій Ріпаєв.
Духовно-литературный журнал «ЛИСТОКЪ» (1885–1903 рр.) издавав ся в
Ужгороді порошкӱвськым священиком Євгеном Фенциком. Писана язычієм
новинка подавала префайні матеріалы и подовж 10 рокув «ЛИСТОКЪ» быв єдным
не змадяризованым изданиєм. Перестав фунґовати у 1903 рокови через нехватку
подписчикӱв (вшыткого на 1903 р. новинку подписали 23 чоловік). У 1891 рокови
Є.Фенцик зачав издавати «ДОДАТОКЪ ДО ЛИСТКА» ‒ новинку, писану
народнôв русинськôв бесідôв, айбо церковныма буквами, через то, што проста
челядь читати знала лем церковні книжкы.
На особ ый позур заслуговує ищи єдно изданиє ‒ се «КАРПАТЪ:
Общественная, церковная, науковая, литературная и экономическая газета»
(1873–1886). Издательом и редактором го быв Николай Голичков, изданиє
печатало ся в товдышньому Унгварі, в книгопечатні Иосифа Фейшевша.
Дописувачами газеты были А.Кралицький, Ф. Зболоцький, О.Кимак и др.
У 1871 рокови в Унгварі издавала ся “СОВА” – сатиричеська газета, у котрӱй
критиковали мадяронство, антинародну позицию єпископа Стефана Панковича.
«НАУКА» ‒ духовна и поучителна каждотыжньова газета про угро-руського
народа, котра ся печатала в Унгварі (1897-1914, 1918-1922 рр.). На зачатку
новинку издавало Общество Святого Василія Великого, пуздніше – «УНІО» из
каждомісячным илустрованым додатком «СЕЛО» (1911-1912). Редакторами
тыжньовика были Ю.Чучка, В.Гаджега, а из 1903 рока – А.Волошин. Туй ся
печатали Г.Стрипський, А.Годинка, Ю.Жаткович. У 1904-1905 рр. новинка мала
додаток «СЛОВО БОЖІЄ», де ся печатали церковні проповіді. Перед Первôв
світовôв войнôв – се была єдина народна газета. За часӱв войны она не печатала ся.
У 1919 році новинка мінять назву на «РУСЬКУ КРАИНУ», ипно у сьому же році
газета вертать собі перву назву «НАУКА». Из 1922 рока мінять назву на
«СВОБОДА», а у 1938 році выходить под назвôв «НОВА СВОБОДА». Важноє
місто в газеті одводить ся церковно-релігійнôй тематиці, реформованю школ,
воспитаню дітий у християнському дусі, тверезости, борьбі за автономні права
русинӱв, газета виступала проти чехизациї края, за выданя русинськых учебникӱв.
У чеськословацькый період на Подкарпатю издавали ся “МОЛОДАЯ РУСЬ” ‒
журнал Общ. карпато-русс. студентов – “Возрождение”, Прага,1930-1931;
«НАШ РОДНЫЙ КРАЙ: Новинка для молодежи Подкарпатскоъ РУСИ»
(1922–1939 рр.); «НЕДЛЯ: Еженедльна, политична, суспольна, литературна,
безпартійна газета для подкарпатских русинов» (1935–1939 рр.); «КАРПАТСКА
НЕД  ЛЯ, Ежемесячный литературно-исторический журнал издающийся
Обществом им. А.В.Духновича» (1924р.); «КАРПАТСЬКА ПРАВДА: Орган
комуністичної партії Чехо словаччини» (1922–1938 рр.); «КВАСЪ:
Юмористическая газета, Педагогіческій вісник»; «КУЛЬТУРА» (1921); «НАШЪ
КАРПАТОРУССКІЙ ГОЛОСЪ: Независимая ежедневная газета» (1934 р.);
«НАША ШКОЛА: Педагогічний часопис» (1935–1938 рр.); «ПОДКАРПАТСКАЯ
РУСЬ: часопись присвячена для познания родного Краю» (1923 – 1924 рр.);
« ВЫСТАВОЧНЫЯ ИЗВ  СТИЯ : Осв  домитель торгово-промышленной
выставки въ Ужгород» (1927 р.); «ГОСПОДАРЪ: Встник Земледськой Коморы
для края Подкарпаторусскаго» (1934 р.); «ЖЕЛЗНИЧНЫЙ ВСТНИКЪ: Орган
Подкарпатскихъ руських желзничаровъ» (1928 р.); «КАРПАТО-РУССКІЙ
ОРЕЛЪ: Офіціальний органъ Культурно-спортивного общества» (1936 р.);
«КООПЕРАТИВА: Часопись кооперативныхъ дружеств въ Подкарпатской Руси»
(1921 р.); «НАРОДНОЕ ЗДРАВІЕ: Ежемсячникъ» (1928 р.); «НОВА СЦЕНА:
Мсячник театрального мистецтва» (1939 р.); «ПОДКАРПАТСКЕ ПЧОЛСТВО:
Илюстрована новинка пчоляров Подкарпатской Руси » (1923–1925 рр.) ;
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«ТЕХНІКА, огляди подій із світа техніки» (1940 р.); «КАРПАТОРУССКІЙ
ГОЛОСЪ» (1931–1944 рр.); «ДУШПАСТЫРЬ» – офиціяльный орган Епархіи
Мукачевской, МГКЄ, выходив у 20-30 рр. 20 ст. раз у два місяці.
Се далеко не повный перечень періодичных изданий, котрі печатали ся на
Подкарпатю у другӱй половци 19 – первӱй 20 стороча.
У совітськый період не могло ся и говорити про якісь русинські масмедія
на території Подкарпатської Руси/Закарпатя. Само слово «русин» было под
запретом. За період независимої Украйины у крайи фунговали дакотрі
русинські культурні и політичні періодичні издания.
Первов новинков на ищи совітському про стор і б ыла газета
«ОТЦЮЗНИНА», што издавала ся в Ужгороді у 1990 рокови. У кунци 1990-х
вчинили попытку возродити «НАШ РОДНЫЙ КРАЙ», котрый у Тячові
издавав ся у роках 1998-1999.
«РУСНАЦЬКИЙ СВІТ» ‒ нау чн о-популярн ы й зб о рник, котр ы й
нерегуларно издавав ся в Ужгороді Русинськым научно-освітным обществом
и Научным центром русиністикы (ISBN 966-7838-26-9 (том 2); (978-9667231-98-9 (випуск 4). Членами редакційної колегиї первых выпускӱв были
такі знамні люде: Болдижар М. М. ‒ доктор историчных наук, професор;
Лизанець П. М. ‒ доктор філологійных наук, професор; Магочі П.-Р. –
академік Канадської АН; Макара М. П. ‒ кандидат историчных наук, доцент;
Фединишинець В. С. ‒ писатель, член Націоналної спілкы письменникӱв
Украйины; Шарга М. И. ‒ громадсько-културный діятель. Пузніше (випуск 4)
редакційна колегія дашто ся поміняла: Алмашій М. И. ‒ Заслуженый учитель
Украйины, краєписець; Жупан Є. Є. ‒ Заслуженый доктор Украйини; Завадяк
М. И. ‒ кандидат медичных наук (ошибочно йому у изходных даных зборника
«присвойили» званя Заслуженого доктора, айбо проигноровали вченый
ступень), о.Сидор – кандидат богословія, Болдижар М. М, Лизанець П. М.,
Макара М. П., Фединишинець В. С., Шарга М. І.
Ушорювачами булшости выпускӱв были М. П. Макара та М. И. Алмашій.
Другый номер выйшов в 2001 р., четвертый – в 2008 роци. Обйом другого тома
быв 152 бокув, четвертого – 248 бокув. Другый том выйшов тиражом 300
дарабув, у четвертому выпускови тираж не вказано. Другый выпуск печатав
ся у видавателстві В. Падяка, четвертый – в информаційно-выдавателскому
агентстві «ІВА».
Четвертый том спонсоровали Фонд подпоры розвоя русинської културы
(Голова И. Мигович), ПП «Бабука М. М.» (В. Гісем), Кредитна спілка «Мрія»
(Голова В. Бевзюк).
Отець Димитрій Сидор у разный час издавав новинкы
« П ОД К А Р П АТ С Ь К А Р У С Ь » , « Х Р И С Т И Я Н С Ь К А Р ОД И Н А »
«РУСИНСЬКЫЙ ПРОРЫВ». «ПОДКАРПАТСЬКА РУСЬ» зачала выходити у
1992 рокови и издавала ся до 2008 рока з невеликыма перерывом.
«ХРИСТИЯНСЬКА РОДИНА» - новинка Закарпатського Православного
Общества им. Кирила и Мефодія. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія
3Т № 95 від 31.08.1996 р. Выходила два раз на місяць из авуста 1996 рока.
Редактор о. Димитрій СИДОР. Печатала ся у издателстві «Закарпаття». Тираж
1 500 дарабÿв.
З септембра 1991-го рока, спершу в Берегові, а з новембра 1999 до апріля
2001рока ‒ в Ужгороді было издано 15 номерув новинкы «РУСИНСЬКА
БИСІДА» под редакцийов Ивана Петровція.
Хустськоє регіоналноє общество Подкарпатськых русинӱв печатало
новинку «РУСИНСЬКА ГАЗЕТА», а М.Данч у Нижньому Селищі Хустського
района издавав «ПРАВДУ РУСИНСЬКУ».
Из регистрацийов у 2009 рокови ГО «Русинська родина», у Виноградові
В.Лендєлом была вчинена новинка под єднойменнов назвов «РУСИНСЬКА
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РОДИНА» (реєстраційне свідоцтво: Серія 3т № 492/84Р від 12.08.2009 р.). Первый номер датує ся 1
септембром 2009 рока. Головным редактором быв Василь Бедзір. Печатала ся новинка в Ужгородськÿй
варишськÿй печатні. Другый номер датованый 24 септембром 2009 р. Заявленый тираж 3 000 дарабÿв.
Доста стабілно профунговала русинська газета «ПОДКАРПАТСЬКИЙ РУСИН», (2005- фебруар 2016
рр.), котрої выйшло в світ 67 номерÿв. Она найшла свого читателя и была фест популарна на Подкарпатю.
Айбо вшитко ся вперало у фінансованя. Кедь и появляв ся меценат, котрый быв годен платити выпуск
дакотрої русинської періодикы, то из часом вӱн отказовав ся йсе робити и вже зачата, розрекламована и
зарегистрована новинка переставала выходити. Пуслідный час така судьба постигає не лем русинські печатні
издания, а и украйинські – люде переходять до хоснованя интернет-ресурса, а печатноє слово потихы
одмерать.
У 2015 році у краї печатав ся часопис Світової Рады русинов «ГОЛОС РУСИНА». Ся новинка издавала ся
за гроші меншинського міністерства Словакиї и на тот рÿк се быв пятый рочник.
Після того як Словацька держава одказала фінансовати «ГОЛОС РУСИНА», Закарпатськоє обласноє
общество им. А.Духновича зачало издавати културно-белетристичный журнал «ОТЦЮЗНИНА», котрый на
днесь є єдиным печатным русинськым органом на Подкарпатю, и тко знає, што нас чекать у футурушньому
часі …

Література:
1. Интернет-жерела: http://rusyns-library.org/ocherk-o-deyatelnosti-a-dobryanskago-p-fedor/
2. Данилюк Д. Цінне джерело з історії Закарпаття // Преса Закарпаття XIX – I–ої половини XX століття :
бібліографічний покажчик / Дмитро Данилюк. – Ужгород, 2010. – С. 4. 2.
3. Почекутова О. Преса Закарпаття XIX – I–ої половини XX століття : бібліографічний покажчик / Олена Почекутова.
Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2010. – 128 с 3.
4. Шумілова А. Проблеми збереження фонду газетних видань 1917–1925 років Державного архіву друку /
А.Шумілова // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 2. – С. 35–39

Лінгвістика

Анна Мегела

До рубрикы «Языкова конзултація»
Чим ся отличає русинськоє правописаня уд украйинського?
Русинськый язык – єден из славянськых языкӱв, а не діалект украйинського. Вӱн отличає ся уд нього не лем
многыма словами и йих вымовôв, а и правописаньом.
Май яркым признаком, якым ся отличає русинська правописна система уд украйинської, є наявность у нюй
букв ы, ӱ, ô. Як читати сесі буквы и коли йих треба писати, подробно поясньовало ся у другому номери нашого
журнала.
Важным признаком русинської графікы є также отсуствіє у нюй апострофа.
За правилами украйинського правописа, апостроф ставлять, обы зафіксовати у словах розділну вымову.
У русинськӱй графіці апостроф не ставиме, бо переважноє количество слов у данӱй позиції не
вымовлявуть ся розділно.
Буква р перед я, ю, є, ї по-русинськы читає ся не твердо, а мнягко. Приміром, у слові Туря (річка) звук р
мнягкый, як и в общекорінных Турянчик, Туряниця, ци в словах бурян, міжгіря, сузіря, піря и т.п.
Позад буквы м перед я, ю, є пишеме букву н: мнясо, имня, мнята, мнягкый, мнюх и т.п.
Хоть у даякых словах позад букв б, п, в перед я, ю, є вымовляє ся звук й – апостроф не ставиме: пють, бє,
вють.
Суть и инши отличителні признакы русинського правописаня уд украйинського,
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Презентуєме

Михаил Алмашій
Рождественськый подарунок-презентація нової
книжкы
для русинÿв «Русинська колядка и колядованя»

Автор книжкы єден. Айбо она є продуктом
колективної роботы по збору автентичної русинської
колядкы и матеріал ÿ в Рождественськых обрядовозвычайовых традицій подкарпатськых русин ÿ в од
найдавнішых час ÿ в до днесь и охвачує періоды
язычництва, період перехода до християнської релігійної
обрядовости, од політеїзма до єдиного Бога; період упорядкованя жанрово-тематичної, текстово-мелодійної
структуры колядок; процес колядованя од Святого вечера до Водощÿв. Сюда включені и задокументовані
тексты и ноты, найдені в печатных жерелах, а также записані из живого голоса колядникӱв и колядниць (Анны
Баганич, Віры Баганич, Ольгы Прокоп, Анны Молнар, С.М.Білак, Маргариты Безик, Анны Мегелы), які у
своюй памняти сохранили рождественські колядкы у первороднӱй чистоті и оригіналности. Презентовану
книжку мож раховати документом духовної културы русинÿв Подкарпатя. А кедь говорити метафоричным
языком, то сеся книжка має стати гибы дверьми, через які читатель увыйде
́
у потаємный, може, мало извістный
до сього часа світ єдного из май чудесных передвіковых традицій и обрядовости сивої давнины, а также
новішых часÿв и нашої теперішности, иншакыми словами кажучи, просавленя Месії, Спасителя світа, Сына
Божого Исуса Христа.
Из книгы мы дознаємеся, як из нароженьом Богочоловіка помінявся світ, одбылося обновленя и очищеня
людськых душ, и сесе пробудило у свідомости люди́ великі утіхы и сподіваня на ліпшоє, щасливоє, богатоє и
самодостатньоє житя.
Через великоє число колядок, занесеных у книжку, мы дознає́ меся и про Божу Матірь, Марію Пречисту и
Преславну, яка чудесным способом от Духа Святого народила Божу Дітину, Спасителя людства от
первородного гріха.
Наша подкарпаторусинська колядка гармонично обєднує у собі великый часовый простор, давноє и
теперішньоє, староє и новоє, общелюдські и націоналні гуманістичні, моральні и правові цінности, світськый
и религійный способы житя.
Мы наявно увидиме, як на бÿлше ги дватысячному историчному пути одбывав ся процес одбора
ушиткого май ліпшого и из самої исторії, и из способа житя, каждоденної житьової практикы многых поколінь
не лем Подкарпатя, а и людського общества у цілому, и увидиме, як релігія у вшиткых єї проявах формовала
світозорну идеологію.
Будучи частьôв общої културы, усокочено
́
ї у продовженя довгого историчного часа, русинські колядкы и
колядкы другых народÿв и націоналностей стали источником воспитаности, радости, морального оздоровленя
люди́.
Сесі моменты дуже важні у наш час, теперь, коли одбывать ся процес деморалізації общества, утраты
гуманистичных принципÿв и моральных цінностей. Нынішня русинська колядка, вінчованя и рÿздвяні обычаї
и традиції вселявуть у нас віру у тото, ош теперішні негоразды суть лем курточасными явленями, они минуться
и настануть часы благоденства, гуманизма, добропорядности и доброчесности, спокоя и мира у нашому
благодатному краю, у нашӱй державі и в світі.
Для розширеня у читателя представленя, уявности про содержаніє, тематику и мелос колядкового жанра
великого масива його уживаня
́
у книжку внесені образкы не лем разных районÿв Подкарпатя, а и даякых
реґіонÿв Украйины – Бойкÿвщины, Поліся (Рівненщина, Житомирщина), Слобожанщины и в мінімалных
дозах образкы білоруської и російської колядок. Сякым способом читатель увидить, на кÿлько колядкы сих
реґіонÿв по содержанію, тематиці, сюжетах, персонажах и мелосу близькі и на кÿлько далекі єдні од другых.
Просліжуєся, ош май велика разниця межи колядками у мелосі. Сеся разниця и непохожость мотивує ся тым,
што у каждого названого реґіона иншака народно-співанкова основа, яка силно вплывала на формованя мелоса
колядок, про што говорить ся у одповідных страничках книжкы.
У книжці дає ся и нагадованя колядникам, про што треба думати, коли колядувуть.
Колядникы не все видять перед собôв тот образ, про якый співать ся у колядці.
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Возможно, они мало знавуть земну біографію Исуса Христа и Дівы Марії. Колядникам и слухачам колядок
треба сконцентровати ся не лем на мелодії, а и на содержанію колядкы, одключитися од усякых посторонньых
думок. Завто у книжці подано курту земну біографію Исуса Христа и Дівы Марії из илустраціями (стр.59-69).
Книжка складена у строгому логічному ряду из точкы зора историзма колядкового жанра:
– колядкы из язычницькыми казково-фантастичными мотивами;
– колядкы из брачно-любовными мотивами;
– колядкы господарям (ґаздови, ґаздыни и їх дітьом);
– колядкы из историчными мотивами;
– колядкы из войновыми мотивами;
– стародавні колядкы из мішаними язычницько-християнськыми мотивами;
– колядкы из легендарно-християнськыми мотивами.
У книжці легко орієтовати ся, бо колядкы подано из точкы зора послідовности процеса колядованя
(Святый вечÿр, колядованя первого, другого и третього днюв Рÿздва, бетлегемы як рÿздвяна бавка, порÿздвяні
свята и обычаї (Старый-Новый рÿк, Бабин вечÿр, Водощі).
Ушиткі колядкы паспортизовані, указані источникы колядок: коли записані, у якому селі, од кого и ко
записав, де колядка напечатана. Подані также анотації про дослідникÿв и популаризаторÿв русинськых
колядок (26 чол.)
Будеме чекати ваші откликы на нашу книжку.
Из стародрукӱв
Военный святый вечер в Карпатах

Иреней Кондратович

Было то в свѣтовой войнѣ 1914 року, в мѣсяцѣ децембрѣ. Зима была еще слаба. В земплинских
Карпатах уже збирали ся войска для освобоженя Москалями обсаженого Перемышля. Можно было бояти ся и
от того, что российскѣ войска, так, як то было в новембру, знова зарвуть ся до Карпат, якѣ на сих мѣстах были
непроходимѣ. И найлегший воз до оси зануряв ся в болотѣ. Треновѣ возы ледвы сповнили 2-3 километрѣ в
едной годинѣ. При путях лежали здохлины погибших коней. Всьо было страшно неприемно. В фарѣ от
септембра бывали все вояки. Я лем гостем быв дома.
На навечерие Рождества я над тым думав, что з ким и де буду святковати? Моя родина еще в новембрѣ
отойшла до Бачки, а сосѣдов не маю. От Березного до Гуменного я единоким священником, всѣ духовники
поутѣкали на мадярску низину.
Прийшла и артиллерия. Штаб поселив ся на фарѣ. Поляки. Дуже побожнѣ и приемнѣ люде. От
Варшавы были переселенѣ, чтобы хоронили нашѣ Карпаты, нашѣ села. В школѣ розложив ся штаб мадярской
пѣхоты. Село аж гремить от веселых вояков. Каждый готовив ся на празднованя наймилѣйшого и
найрадостнѣйшого Рождества Христова. Туй варять, там на ярку змывають ся, чистять платя и обувь.
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Провиант-офицер постарав ся про дуже делѣкатну святочну вечерю. Капусту, грибы и мед даю я. Постараеме
ся, чтобы была и еличка, бо без неѣ Рождество и не видить ся нам Рождеством. Из столовой каждого выженеме
и на клавѣру, на яком недавно грали Москалѣ, поставиме еличку. Украшаеме еѣ святыми образчиками,
цукриками, а на верх примкнеме вифлеемску звѣзду: едну електричну лампочку. Вечерѣе. Тишина. Село
покрытое туманом. На звончок «ангелика» мы, дозрѣлѣ мужѣ, з дѣтинскою радостью пилуеме до комнаты.
Еден офицер заграе нам на клавирѣ польску рождественну пѣсню: «Народзил ше Кристушпан, вешельмеше».
Спершу тихо, потом спѣваеме все силнѣше.
Командант поздоровляе всѣх. З доятым сердцем споминае тых, котрѣ уже в вѣчности радують ся
малому Исусикови и сесь хоробрый и твердый вояк з слезами в очах загакуе ся, коли желае щастливѣ святки
всѣм нам. Пьеме страшно много «водки», но настрой дуже смутный. Не смѣеме позирати еден на другого. Не
свободно прозрадити слезы.
До комнаты вступив мадярский вояк. З почтением голосив, что мадярскѣ офицеры поздравляють
польских панов и засылають им як рождественный подарунок двѣ фляшки шампанского и просять их, чтобы
на вечерю почестовали до них на погарчик вина. Польский командант перший раз черкне з мадярским вояком и
желае всѣм многая и благая лѣта. По вечерѣ перейдеме до школы. Мадяре нас тепло вѣтають. По причинѣ
недостатку погаров вино и чорну каву пьеме из чашок. И так добрѣ. Настрой дуже приемный. Спѣваеме
польскѣ, мадярскѣ и руськѣ пѣснѣ, бо межи львовскими офицерами находять ся и Русины. Рѣшаеме, что до
повночи будеме въедно. Только в том бѣда, что план робили мы без согласия найвысшой команды.
До комнаты вступив телефонный ординарец и передае розказ найвысшой команды: «Пѣхота и
артиллерия сейчас приготовить ся и маршируе до Руськой». Оддаленость приблизно 40 километров. Школа и
фара раз-два выпорожнить ся и лиш осирочена и оборвана еличка голосить нам еще Рождество. Командант
горячо розлучив ся зо мною. До моей памятной книжочки только записав: «По смутном Рождествѣ до
радостного свиданя!» Свидание?! Мрѣя! 6 го мая при Бѣлгородѣ в героичной битвѣ упав.
По градской в великом болотѣ помалы уже тягне ся пѣхота. Мадяре тихонько спѣвають: «Слава во вышних
Богу и на земли мир людям доброй волѣ». Чути задушену лайку. Ктось вступив до ямы. Але зато лишь дале
бормотѣв: «Ангелы весело спѣвають, слава Богу, мир людям». Так есть, мир!
Тихо розойдут ся. Тиха ночь. Природа внемле Богу и звѣзда з звѣздою говорить. З далека голосить
повночный звон: «С нами бог, розумѣйте языци».
Жерела: Недѣля, 4 януара 1942, с. 2.
Русинська веб-книга
Гратулуєме
Правліня Закарпатського обласного научно-културологічного общества им.
А.Духновича щиросердечно поздоровляє почесного члена общества, голову
Мукачовської районної організациї научно-културологічного общества им.
А.Духновича, руководителя фолк-тріо «Червена ружа» и русинського
вокалного фолклорного дітського ансамбля «Бабчина співаночка», автора
книжок «Летіла бы `м на край світа», «Ластовочко, десь была?», сосполного и
културного діятеля Подкарпатя
ОЛГУ КИРИЛОВНУ ПРОКОП
из присвоєньом юй почесного званя «Заслужений працівник культури
України».
Честована Олго Кириловно!
Вы много рокӱв трудили ся у сфері всокоченя нашої материнської русинської културы, прививавучи любов
подроставучого поколіня до народных співанок.
Вас знавуть и честувуть не лем в нашому краю, айбо и за гатаром, де Вы из возглавленыма Вами фолкрокашами фурт пропаговали и пропагуєте наш пісенный фолклор.
Ваша щирость, доброта, енергійность, ціленаправленость, желаниє добивати ся новых высот суть залогом
процвітаня Ваших фолк-дітищ и у цілому – културы рӱдного Подкарпатя.
Вінчуєме Вам много здоровля и благодати. Най мудрость и мир фурт супроводжувуть Вашоє житя, а
серенча и любов нигда не лишавуть Вашу родинý.
Юрій Продан,
голова обласного научно-културологичного
общества им. Александера Духновича
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Андрій Карабелеш
Заплакали под стріхов четорны
Под стріхов плачуть в дождьик четорны,
Давить в грудях печаль моя тяжка…
Прийшла зоря з востока мені в сны,
Кось кличе ня и манить здалека…
И серце ся з роками розкололо…
Ид домови далека дуже путь.
Плывуть рокы… біліє сідый волос.
Мене ид дому сіді хмары звуть.
В край втраченый, далекый, у Карпаты.
В горах послідньый сонця луч згасив ся.
По толоці ще бродять там ягнята,
Вÿвчарь штось на колоді зажурився.
И ліс осінньый шелестить и вяне,
Бабиной літо ласкаво гріє всьых.
И зарево вечернього сияня
Румянить мох на старых плитах стріх.
Сижу из няньом вечером, бывало,
(товмацтво Ивана Ситаря)
Запрятавши ся в гущаву-листву.
А десь далеко то весело, то вяло
В Карпатськых горах
Ревуть олені… До рана ревуть.
На горні взбери ся вершины
В одвіт гучать потокы ночи й дны,
И позерай – то всьо твоє –
И в дебрі манять й кличуть здалека.
Парадні довкола долины,Співавуть там под стріхов четорны
Чудесно дивні туй картины,Й давить в грудях печаль моя тяжка.
В світах країв такых не є!
Літомишль, 1941 р.
Природа всяґды пестить взоры!
Яка туй свіжость и краса!
Пуд шум смолистых сосен
Туй горські высять ся просторы,
Я чуву оддых старых сосен
А там лісÿв и скал уборы
В Карпатах синьых под скалôв…
И дале тонуть в небесах.
Гніздо родноє…Сонце…Осінь…
Непрестанно біжать потокы,
В долині пряче ся село.
Звенить їх новта вікова,
Ги кришталь туй ріка студена,
А там над хмарами высоко
И хыжкы прячуть ся в садах.
Літає сизокрилый сокол,
Иду домӱв… Иду вмореный,
Простор му – неба синєва.
Иду…не знаву сам куда.
И ліса аромат смолистый,
Увидів домик под горою,
И дикых руж, и василькÿв,
И лавку ниже коло плота.
Туда приходив я даколи
И пôтят сокотливых свисты,
На вечÿркы усе з охотôв.
И шелест буковых корчÿв –
Што ныні там? Што за лазами?
Нестачить ми на вшитко слÿв!
Я чув, ож там идуть бої,
А у долині вже темніє,
Што вшиткі спознаємні мої
Пилуву, вбы м завидка зліз.
Пÿшли в Карпаты, в партизаны.
Поточок прохолодов віє,
В
Карпатах осінь. Тліє листя.
На дворі змерькаться й синіє,
Старезні
букы фурт скриплять.
Заходить сон у тихый ліс…
Яка краса у вас тайиться,
Тибава, 1939р.
Свіжі розколины Карпат!
Ех…то лем сон… я за решітков,
В смертелнÿм лагрови запертый.
Лем серце рÿдных гÿр ми гулко
Ище ся бє и каже вперто:
Совецькі бють врага народы,
Скоро буде конець войні,
Желанна прийде ти свобода
Вернеш ся ты в рÿдні краї!..
Саксенгаузен, 1944
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Вертаєме ся до народных жерел

Василь Січ – первый заміститель
головы общества им. А.Духновича Виноградовського района

НАШІ ЛАСТŸВОЧКЫ
Народна співанка – исе серце, што жене кров у жилах нациї, она –кирничка націоналної силы и
здоровля, што не пересыхає, из котрої ищи довго будуть пити наші потомкы.
Співанка – ото Євангелиє морали и завіт нашого будущого. Тоті діти, што ростуть пÿд спів мамчиної
колыскової, дÿставуть ласку, любов, доброту и файну памнять на вшиткоє житя. Завто маєме сокотити и
пестити каждоє слово, котроє дали нам из материнськым молоком, и не загубити го, а й примножовати тай
передавати дітьом.
Нашоє село Онок – єдноє из великої русинської родины, де люблять народну бесіду и народну співанку.
Общественні активісты села зобрали діточок и вчинили у януварі 2012 рока ансамбль «Оноцькі ластівочки»,
котрый бы пропаговав стародавні русинські співанкы наших дідý и прáдіду. А вже у апрілю сього же рока наш
рокаш выступив на районному русинському фестивальови. Спершу колектив быв из шести учасникÿв, завто
теперь йих бÿлше двадцяти. Єдносельці искренно ся радовали и читаво плескали, коли чули такі стародавні
співанкы, ги «Оноче, Оноче», «Ба чий ото легінь, як ружа», «Моя мамка – оночанка», «Улізу на дуба» и другі,
якых співали сесі діточкы.
У януарі 2013 рока ансамбль уєдно из батьками тай бабками колядовав на районному фестивалі
русинськых колядок. Дале быв выступ на презентациї книжкы «Дзвіночки Карпат», авторами якої є сестры
Анна и Магдалина Кедик, котрі высоко цінувуть културу нашого края.
Пак было ищи много выступÿв у сілському клубі: на персоналнÿй выставци нашого земляка Бровдія
Ивана Васильовича – народного маляря Украины тай почотного члена общества имени А. Духновича; на
выставци містных малярÿв «Таланти рідної землі»; у выставковому залови «Импасто» у Виноградові при
проведеню выставкы «Паралелі двох світів»; на честованю памняти нашого земляка Митра Поповича; на
презентациї книжкы знамного нашого поета Михаила Чухрана «Сім тайстринок»; на фестивальови
русинської співанкы у Виноградові у апрілю 2014 рока тай много-много иншого.
Айбо май ся затямив «Оноцьким ластівочкам» выступ на обласному русинському фестивалі «Червена
ружа» 11 октовбра 2015 рока, што ся проводив у Мукачові. Там ансамбльови вручили Благодарственну
Грамоту за файноє автентичноє выконаня русинськых співанок.
Участвувуть наші діточкы и у народных обрядах и звыках, поязаных из свальбами, христинами.
Духовнôв мамкôв тай вдохновительом сього дітського рокаша є Білак Марія Васильовна – член
районного общества имени А. Духновича. Она не шкодує сил тай енергиї, старать ся через дітий донести до
слухачÿв усю красоту нашого слова у співанках. Ясно, ош не годен быти ансамбль без руководителя. Исе
Білак Лариса Васильовна – художньый керовник сілського дома културы. Она знає, як найти «изюминку» у
каждÿй дітині… У селі возникла конкуренция за участиє у рокаши. Многі діточкы бы хотіли выступати на
сцені. Є туй свого рода «ветераны», котрі стояли у самых истокÿв сьыї почотної місиї: Білак Марійка,
Химинець Марійка, Данко Роман, Січ Галинка, Савинець Надійка, Заріцькі Анночка, Білак Андрійко,
Химинець Віталік, Реміцький Діма и многі иншы. Є у сьому колективі маленька шістьрÿчна любимиця
Софійка Білак, котра дуже файно декламує стихы нашых авторÿв.
Мож уповісти откровенно, ош возможности «Оноцьких ластівочок» невычерпні, и ищи предстойить
велика робота, обы май ліпше взнати свою исторію, културу, бо, як кажуть, тко не знає историю свої
ОТЦЮЗНИНЫ, тот, практично, не годен чекати на доброє будущоє.
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Юрій Шипович
Ставровський-Попрадов — май яркый представитель
русофілського напрямка русинської літературы 19 ст.

Юлій Ставровськый-Попрадов родив ся 18 януара 1850 рока у с.
Спишська Сулина Бардийовського округа у родині священника.
Ошколовав ся у Пряшовськÿй гимназиї, а такой на юридичеському и
богословському факултетах Будапештського універзитета. Робив
парохом у с. Орябина, служником в єпископськÿй канцеляриї Пряшова,
потому аж до смерти – парохом у с. Чертежному.
Ищи роблячи у Пряшові, Юлій Ставровськый-Попрадов просив по
смерти свого отця дати му його фару. Айбо єпископ Михаил Товт
отказав му, и вÿн обстав ся без роботы, хоть мав уже сімю. Лем по смерти
чертежського священника Михаила Бескіда было му позволено
перебрати ся жити и робиты у Чертежному. 17 апріля 1879 рока,
подавучи заявленіє на роботу у Чертежноє, Юлій СтавровськийПопрадов писав А.Добрянському у письмови: "Знаю, ош там, у
непосредственнÿй близости до Вашого Высокородія, я найду тото
душевноє наслажденіє, отсутствіє котрого я туй, у вариши, постоянно
чуствую, и лем у руському селі можу найти".
Сам Добрянський и тоті люде, котрі го окружали, мали великый
вплив на творчество Ставровського-Попрадова. Добрянський быв
патроном Чертежного и жив туй до1882 рока, а потому переписовав ся
из поетом из Инзбрука. Ставровський-Попрадов фурт нащивляв
фамилію русинського політика, де видів ся из російськыма ученыма,
общественныма діятелями.
Быв автором многых стихÿв, етнографічных и публіцистичных
статей про язык. Печатав ся у російськÿй пресі. Писав поезії язычієм.
Статі на етнографичні темы та й публіцистика печатали ся у
новинках "Свѣтъ", "Новый Свѣтъ", "Листокъ", "Карпатъ" и др.
Довгый час переписовав ся из знамным украйинськым ученым,
изглядательом фолклора Подкарпатя В. Гнатюком.
Юлій Ставровський-Попрадов сотрудничав из мадярськыма
періодичныма издательствами, де публіковав по-мадярськы свої
етнографичні и историчні матеріалы, писав юмористичні сцены.
У 1872 рокови у новинці "Свѣтъ" печатать ся "Очерк из Попрада",
котрый напоминать "Путевыя впечатленія на Верховині" А.Митрака.
Айбо Попрадов не зосредоточує ся на людьох и йих соціалных
проблемах, ги то зробив Митрак у свому нарисі, а цілком занурює ся у
описы божественної красоты рÿдных пейзажÿв:
«...Если ты на все то с холма "Над Вырлишками" позираешь, удивляешь ты красоту природы и
благодаришь Всевышняго, что на другой нашей Руси, на "Диком Спижу" столь прыятную долину сотворил...
...Мы были все восхищены и запели из сердца ту простую песню, которую здешний народ поет, но
которую к сей красной долине столь хорошо можем примерити...»
У 1883 рокови Ставровськый-Попрадов выдав "Руський букварь", написав граматику руського языка и
историю, котрі ся не всокотили.
За пӱслідных сім рокÿв житя Юлій Ставровськый-Попрадов опублікував цілу серію поезий, зрілых из
художественого и языкового бока.
Вÿн любив и честовав свою малу отцюзнину и сотворив дакÿлко префайных поезий, про Спиш. Сюда
односиме стихы "На Бескиде", "Тоска по отчизні", "Воспоминанія Попрада", "Спиш".
У поезиї "На Бескиде", котру мож трактовати ги тихоє созерцаніє природы, чувуть ся ноткы банованя,
котрых спершу не было у його творчости.
Айбо вершинов русинської поезиї, написоної язычієм у 19 ст., став стих "Спиш", котрый є гімном роботі
и творчеському генію русинÿв:

38

Âûïóñê ¹3

ÿíóàð 2017

Я снова видел край, где отдыха не знают,
Где лень - позор и стыд!
Где тунеядцев сонм никак не успевает,
Где жизнь - работа, труд.
Там, в древних городах, исскуство и науки,
Торговля, промысел цветут уж с давних лет,
И в хатах скрытых сел работают все руки,
И тут застоя нет!
У стихови "К угроруссам"(1894), вÿн пише:
Моя отчизна здесь, в Карпатах,
Среди лесистых серых гор,
Где мой народ в старинных хатах
Живет с неисследимых пор.
Вот здесь родил ся я и страстно
влюбился в родину свою,
Ее, хоть бедну и несчастну,
всегда радушно воспою.
У стихови "К Уриілу Метеору"(1894) Ставровський-Попрадов просить Сільвая изясь засвітити и пробудити
"Уснувшую Русь".
У 1895 рокови поет опубліковав свÿй пророчый стих "Зимний вечер":

Зимний вечер серебристый
Разложился над селом,
Воздух свежий, воздух чистый
Обнимает все кругом.
В небесах, вдали востока,
Загорелся вдруг огонь,
Метеор блеснул, но прока
Нет в нем, скоро гастет он.
И зарделись на мгновенье
Нивы, горы, облака,
Будто ропот и гременье
Раздались из далека.
...........................................
Вновь придет весна и розы
Разцветут по цветниках!
Так и ты, о Русь святая,
Раз пробудишься от сна,
И пройдет зима лихая,
И покажется весна...!
Из сьыма словами вÿн умер 27 марта 1899 рока...умер, мавучи віру, ож прийде весна и зацвітуть Карпаты.
Єдинственный зборник Юлія Ставровського-Попрадова «Поезія Попрадова» быв изданый лем у 1928
рокови.
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Свирѣпа маточка зима,
То всьо не было бы бѣда;
Но дух коли оцѣпенѣе,
То в свойом бездѣлю зотлѣе!
Се! з чого я дрожу,
Про что маню весну.
Студеный вѣтер все свистит,
То всьо мене не засмутит;
Но коли дух зотлѣня вѣе,
А Росс не творит ся и дрѣмле…
Се! з чого я дрожу,
Про что маню весну.
Теперь вовкы смѣлѣйше друт,
Наставлю пушков их на путь;
Но од драчов бытя народна,
Лишь трезва жизнь спасти нас годна.
Се! з чого я дрожу,
Про что маню весну.
Не чути в корчах солов'я,
Його манят цвѣты, поля;
Но кой по русскы Росс не рече,
Лишь в лѣни валят ся на печи…
Се! з чого я дрожу,
Про что маню весну.
Жерело: Листок, 1893, сс. 233–234.
Русинська веб-книга
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