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Честовані читателі!
Наконець то наступила дôвгочекана весна – розцвіт
усього живого.
И не лем се. Именно веснôв нас чекать май великый
християнськый праздник Пасха – Світлоє Христовоє Воскресіня.
В апрілю мы, русины, одмічаєме ищи єдной свято – день
народження А.Духновича…
Вшиткі сесі префайні дні переживаєме вєдно из Вами,
наші дорогі читателі и честовалникы. Вдумавши ся в саму
фамилію Духновича, розумієме, што она походить од слова
«духовность». Через се мы, послідовникы нашого Будителя –
Закарпатськоє научно-културолог и чноє общество имени
А.Духновича, редколегія журнала «Отцюзнина» стремиме ся
розвивати нашу духовность, приносити на бокы часописа добро,
красоту, житьову гармонию.
Мы подбираєме матеріалы так, штобы читатель на
каждÿй страничці мав радость од прочитаного, гордив ся
діятелностьôв и сосполным житьом русинÿв як теперішньых, так
и пройдешньых рокÿв, занурьовав ся в исторію и етнографію
свого края, а од файных фіґлюв фурт мав добру дяку.
Мы несеме и будеме нести добро й світло.
Честовані читателі! Щиросердечно поздоровляєме Вас из
праздником Христового Воскресіня. Миру, взаєморозуміня и
Божої благодати Вам и Вашым родинам.
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!

Юрій Продан, голова областного научно-културологичного
общества им. Александера Духновича

Иван Бинячовськый
РӰДНЫЙ КРАЙ
Як мож забыти рÿдный край,
Коли вÿн серце й душу гріє?
Туй маєме русинськый рай,
Но говорити ся не сміє.
Путина гор, хребтÿв Карпатськых,
Рікôв розколота долина,
Йсе Мараморош мÿй любимый,
Туй моя вся жиє родина.
Русинськой Слово туйкы вічной,
И смерть з косôв над ним не властна...
Оно, навхтема, споконвічной,
Як и земля ися прекрасна.
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Хліб душі
Протоиєрей Свято-Михайловської церьковли
с.Поляна Иоан Игнатюк
Проповідь на Світлоє Христово Воскресеніє
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущым во гробах
живот даровав (Тропарь праздника Пасхи).
Пасха, Світлоє Христово Воскресеніє – май давньой и самой важноє
християнськой свято. Як пише Григорій Богослов, Пасха – то праздник праздникӱв,
торжество торжеств, якоє превосходить вшиткі торжества.
Ветхозавітна пасха одзначала ся в памнять выхода єврейського народа из
єгипетського пліна. У християн назва праздника має иншакой толкованя: «переход
од смерти до житя, од земли до неба». Апостол Петро писав, што кедь бы Христос
не воскрес, то и наша віра была бы марна...
Пасха святкує ся про то, обы люди полюбили неділный день, через вто 52 разы на рӱк мы споминаєме Малу
Пасху.
Первоє, обы мали сьме вынести из храма – дяку наново до нього зайти.
Паску святковали и у Старому Заповіті. Се была радость, тому што израїлськый народ быв позбавленый
єгипетського рабства и введеный у обіцяну Богом землю. Так и про нас Воскресеніє Господа нашого Иисуса
Христа – праздник християнської радости.
Блаженноє райськоє житя, втраченоє первым Адамом, было навернено людьом через другого Адама –
Христа, якый стає про нас Жертвôв и Одкупом. Кроме того, Христос став нам Истинным путьом у вічноє Житя.
Перед Пасхôв быв тернистый путь нашого Спасителя: спокушеня диявола, пост и молитва в пустини
увінчаного стражданьом и Голгофськôв Жертвôв.
Воскреслый Христос незримо и одчутно явив ся каждому. У нашому житю часто трафлять ся стріча из
воскреслым Господом: Вӱн хоть бы раз дуркать у двері сердця од каждому, обы утішити, спасти каждого
окремо и вшиткых вєдно. Наша задача – вчути сесе дурканя. Днесь, у Пасхальный день, вертавучи ся домӱв,
най каждый из нас понесе радостну мысль, што Господь и мені явив ся и спас од погибелі ада.
Воскресіня Христа – унікалный трафунок в историї світа. За Божым задумом – се зачаток нашого личного
воскресіня. Гріх каждого чоловіка – се повторноє розпятя Господа и нанесеня Йому все новых и новых ран. И я
такой можу себе зазвідати: «Кӱлко раз днесь ударив им свойима гріхами Христа?.. А може, прожив день без
гріха и, ги самаритянин милосердный, выливаву вино и єлей на раны Христа?..»
Щиро поздоровляву вас вшиткых из Світлым святом Пасхы Христової. Най Воскреслый Спаситель Світа
укріпить наші силы у одстоювані правды и истины.

Христос Воскрес! – Воистину Воскрес!
Амінь.
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Новинкы житя подкарпатськых русинÿв
Юрій Шипович
Лем у Пряшовському універзитеті мож стати доктором карпаторусиністикы
15 фебруара, у Пряшовському універзитеті на Словакиї быв вчиненый день одтвореных дверий.
У рамках сьої програмы універзитет нащивили фест сьогорӱчных выпускникӱв школ не лем из Словакиї, а
й из-за гатара.
Межи гостями універзитета были и представителі
русинськых організаций Подкарпатя и молоді
подкарпатци, котрі мавуть дяку надале изучати
карпаторусиністику у Пряшовському універзитеті.
Родичі и школаші мали интересну бесіду из
директором Института русинського языка и културы
Анн ô в Плішков ô в, котра розказала про реалиї и
перспективы розвоя русиністикы на Словакиї.
Пані Анна вповіла, што у авдиторіях института
студийовуть русиністику двадцять студентӱв, а йих
штудийованьом занимавуть ся десять преподавателюв
разного ранга. При тому лем у стінах Пряшовського
універзитета мож дӱстати диплом бакалавра, магістра
и доктора у области карпаторусиністикы.
Бӱлшость студентӱв учать ся нараз на двох факултетах, совміщавучи штудийованя русинського языка из
дисциплінами Філософського факултета и факултета гуманітарных и природничых наук. Се дає выпускникам
можность легше найти роботу після закӱнченя універзитета.
Такой п.Анна розказала, што на Словакиї фунгує єдна школа, де ошколованя по вшиткых дисциплінах веде
ся на русинському языкови и четыри – де по-русинськы ошколовувуть ся лем по дакотрых дисциплінах. Кроме
того, у поселенях, де жиють русины, фунґувуть вечірні русинські школы. Професорка має надію, што именно
сесі школські уряды будуть постачати футурошных студентӱв у Институт карпаторусиністикы. Кроме того, є
надія на подкарпатськых русинӱв, ги потенційных русиністӱв, так як на Украйині наразі такої можности
корінні подкарпатци не мавуть.
Пані Плішкова пӱдмітила, што на 10 тис. студентӱв Пряшовського універзитета – 500 суть выходцями из
Украйины, айбо преорітетныма дисциплінами є економічні.
Вандрованя подкарпатцюв на Словакию было організовано Миколом Бобинцьом, головôв Крайового
общества Подкарпатськых русинӱв.
Юлія Шипович
Ужгород у акварелях Василя Скакандія
1 фебруара у малярсьому салоні “Арт-Про” в
Ужгород і была одтворена п ерсонална в ы ставка
народного маляря Украйины Василя Скакандія пӱд
назвôв “Мальовничий Ужгород в акварелях”.
Експозиція вызнамного подкарпатського графіка и
живописця, лауреата областної премії им. Й. Бокшая и
А. Ерделі представлена шориком акварельных картин,
написан ы х подовж посл ідн ых двох рок ÿ в. На
невеликых за розмірами листках у колоритнÿй и
неповторнÿй авторськÿй манері зображені мальовничі
уголкы вароша над Ужом. Бизӱвно, завто роботы и не
подписані. Каждый, тко жиє в Ужгороді вадь часто го
нащивляє, из легкостьôв може спознати міста, образно
зафіксовані малярьом у свойих акварелях.
Акварельні роботы великого маляря мож было
видіти, нащивлявучи салон “Арт-Про”, аж до 15
фебруара.
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Актуалноє интервю
Картины мавуть быти живыма,
из характером, волновати людські душі…
«Юлко, ты и не представляш собі, од кого будеш
брати интервю!» - из сьих слôв и зачав ся мӱй путь
знакомства из знамным подкарпатськым живописцьом, графіком, педагогом, Народным малярьом
Украйины – Васильом Скакандійом.
Як не чудно, айбо я чула и знала про сього геніалного
челядника не много…точніше, майже нич! Сесе мене
навело на мысль (як и мого нянька, котрый на моє
звіданя «А тко се?», позерав на мене, як на якогось
неарденталця, котрому вже требало бы взяти ся за
розум и зачати вчити ся) ...Словом, нараз им наверла
ся на Интернет глядати якусь информацію про
В.Скакандія. Найшла м курту біографію, опис творчої діятелности (без якихось подробиць), дакӱлько
статей по выставках и…нич булше. Ни єдного итервю. Сперешу м зачудовала ся…потому порозуміла, яка на
мені серйозна місія, и стало дуже страшно. Айбо я наскоро взяла ся в рукы, зобрала ся из духом и вже через
якихось пару тижнюв передзвонила.
Договорили ся про стрічу. Не обзеравучи ся на вто, што Василь Юлійович дуже чотко пояснив, як мож
найти його дом, в мене была невелика проблема…топографічный кретинізм – се про мене! И на своє
превеликоє чудованя, но и, само собôв, дякувучи всесилному языкови, я всьо же найшла путь. И нияк не могла
сьому нарадовати ся, айбо як лем затямила за «місію», сміхованя ня пройшли наскоро.
До бесіды готувала ся дуже детально. Враховувучи мӱй «колосалный опыт» у бесідованях и «допиті» людий
такого уровня, я перечитала немало интервю из малярями, перепозерала всю доступну мені информацію по
обєктови мого интервю и склала приблизителный список звідань (які потому, дякукучи мому «префайному»
почеркови, под час самого інтервю, не могла вычитати). Волновала ся страшно. Не хотіла вказати ся
неопытнôв дівчатьом-аматоркôв, тому рішила м, што буду держати ся дуже твердо, задавати вопросы
чотко и выразно, поводити ся, як настоящый професіонал, айбо… всі мої «наполеоновські» планы рухнули, як
лем, млямлючи, вповіла м первоє звіданя: «Коли зачали сьте мальовати?».
Дале слова пана Василя:
– Ой, но наново … найбаналнішый вопрос у світі. Из дітвацтва, само собôв, як и майже вшиткі маляры.
Я остовпіла, мало м зсунула ся долӱв по дивані и з широко розплющеныма очима на пув лиця, чекала
слідующої реакциї. И, на мою превелику серенчу, Василь Юлійович продовжив говорити.
– Мӱй брат, Иван, тоже малярь. Зачав им мальовати, мож вповісти, дякувучи йому. Вӱн ходив у художню
студию, брав и мене из собôв. Там я познакомив ся из свойим первым вчительом-наставником Золтаном
Степановичом Баконієм. До теперь тямлю, як діти, які нащивляли студию, были в захваті од сього чоловіка.
Бізôвно, не всі, тко туда ходив, любили мальовати, айбо всі обожньовали Золтана Степановича, бо занятя
проходили дуже интересно и плодотворно. Были в нас и пленеры, як се теперь називать ся. Організововали ся
поїздкы в Колочаву, Рахов, напримір. В тот час про подобні вандрованя мы и думати не могли. Дякувучи
Золтану Степановичу, я и познакомив ся из нашим крайом, так сказати, «світ повидав». Добре памнятаву
поїздку в Ленінград (я быв десь в пятому вадь шестому класі), перед тим быв Львов. Про нас то были враженя
на всьо житя.
Мали можность познакомити ся и мальовати из такыма малярями, ги Кашшай, Манайло, Шолтес. Из Кийива
маляры приїжджали. Єдным словом, се быв не якыйсь дітськый рокашик, як видить ся на первый взгляд, а
серйозна студия, яка воспитала многых малярӱв, архітекторӱв…и, ги казав сам Баконій: «Бізôвно, не всі из вас
стануть творцями, айбо файні люде будуть!». Се правда, бо в тому колективі дітьом прививала ся любов и
краса.
Коли ищи вчив ся в школі, то хотів після сьомого класа поступати в нашоє Ужгородськоє художньоє
училище. Айбо… як то кажуть «не серенча». Так стало ся, што якраз в той період в училищі закрыли одділеня
живописа. А про мене товды было так: малярь – то живопис.
Закончив им 10 класӱв и поїхав у Львов. Айбо и там закрыли одділеня живописа.
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Дале Кийив. Поїхав. А там художньый институт, самі розумієте, уровень фест вищый, ги в училищі. Якось
найшов, куда мені треба было йти, до кого ся звідати. Побзерали документы, роботы, їх я принюс из собôв.
Коли ищи вчив ся в студиї, быв учасником многых художньых конкурсӱв, вказав призы, грамоты. Вобщем, до
екзаменӱв допустили. Там мальовати треба было. А я ни красок, ни пензликӱв – нич не взяв. Найшли ся добрі
люде, дали мені вшитко, а туй…жива натура, оголена…а де я з натуры мальовав!? Но попробывав.
Попробывав, айбо не поступив.
Вернув ся домӱв. Вєдно из цімбором, котрый ся провалив у Львові, мы попросили нащивляти лекції
художнього училища, студентами не раховали ся, айбо учити учили ся, штось типу свободного відвідуваня.
Паралелно ходили ищи в вечӱрню художню студию. Словом, подучив ся я, и наново попробывав серенчу в
Кийиві. Из малюнкӱв в мене много робот были акварельôв, комісія побзерала и порекомендовала поступати на
графічноє одділеня (при первуй пробі я хотів на художньо-педагогічноє). Здав екзамен и поїхав домӱв.
Пуздніше прийшла телеграма, што я зарахованый. Так на шість рокӱв оказав ся м у Кийиві. Было дуже тяжко,
мав подготовку, обы выдержати конкурс, а обы штудийовати малярство – ньит, завто прийшло ся много и
тяжко робити.
Туй мені повиділо ся, што Василь Юлійович закончив, и я зробила одчайдушну провбу задати вопрос. Позад
того, як убідила ся, што маляр щиро и дружелюбно на нього одвічать, я мало розслабила ся и просто зачала
наслаждати ся бесідôв.
– Вас, в основному, знавуть ги портретиста. Коли намальовали сьте первый портрет?
– Ищи в школі. Се быв автопортрет! Дакӱлько из такых робот представляв и комісії в Кийиві, коли поступав.
А потому мальовав портреты вже в институті.
– Мальовати портреты – занятя не из легкых, треба мати дакотрі знаня из анатомії людины…
– Само собôв, анатомію мы изучали перфектно.
– Меже Вашых клієнтӱв много вызнамных постав. Малюєте їх портреты из подобенок ци може ткось
позує?
– Но, такых людий дуже тяжко вговорити позовати, ги правило, я и не прошу. Розуміву, што се не година и не
дві…
– Знамна серія портретӱв русинськых будителюв. Чия была ідея вчиненя такого проекта?
– Валерія Падяка, вӱн мені се предложив. Выставка из сьої сериї потому была и в Пряшові. Дале мальовав
портреты губернаторӱв, керовникӱв Подкарпатя-Закарпатя. В основному, се вшитко из фотоматеріалӱв.
Бывало, коли не мав даже чоткої фотографиї, де было бы добре видко лице (бесіда йде про історичні поставы),
товды приходило ся и фантазовати.
– Коли брали сьте ся за написаня портрета історичної особы, то ци изглядали сьте передньо історію
житя и діятелности того чоловіка?
– Изглядав, провбовав врозуміти, якым быв сесь чоловік: што любив, чим жив, якый мав характер, натуру.
Хотів не просто зробити грамотный портрет, а передати сам дух челядника. Так само, коли м робив над
портретами наших політикӱв, старав ся передати живый позур, вчинити, гибы не просто обычный, а
психологічный портрет, передати индивідуалность чоловіка.
– На Ваш позур, малярі и в цілому творчі люде мавуть быти збоку од політикы?
– Само собôв. Се обовязково! Творчый челядник має быти свободным од всього.
– А природу малюєте из подобенкы ци из натуры?
– Из натуры, треба живоє сприйнятя пейзажа, штобы передати всю його суть на полотні.
– У сьому трафунку фото про Вас табу?
– Та ньит, не буду одказовати ся, мальовав им и из фотографій. Быває, выйдеш десь в горы, а етюдника из
собôв не є, туй фотоапарат якраз до діла. Ничого пудлого в сьому не є. Айбо ліпше, коли є можность мальовати
из натуры. Акварелôв я малюву лем дома. Малюву по мокрому папірови, завто в природных умовах се
невозможно.
– Теперь май бӱлше малюєте акварельôв, чому именно якраз нив?
– Я найшов интерес, сам процес фест азартный, нечеканый. Акварель диктує собственні правила. Се якась
магія, магія воды, она робить своє діло, она веде фарбу и рішать, де юй быти. Се фест тяжка техніка. Она
воспитує, дисциплінує, гибы борьба, адреналін.
– Послідні 16 рокув Вы робите педагогом. Як вам у ролі вчителя?
– Всьо зависить од студентӱв. Як то кажуть, интересно робити из интересныма людьми.
– Што прививаєте свойим воспитаникам май наперед, обы зробити из них
5
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– Май наперед – любов до того, што робиш! Стараву ся робити из студентами не по сухӱй програмі, а
заинтриговати їх и вже потому вчити.
– Де берете моцу, де находите вдохновеня?
– Як правило, оно мене находить: увижу имітацию якогось образу, се и провокує дяку передати впозераноє
на папірьови ци полотні. Природа свойима незвичныма настроями сама дає вдохновеня.
– Ци правда, што коли малярь дуже злый вадь перебыває в якомусь поднесеному настрої, то се
одбивать ся в його картині?
– Цілком се так и є. Айбо што до злости, то в свойих картинах малярі старавуть ся нести лем добро, позитив.
У світі и так дуже много темных цвітӱв. Искуство має приносити радость, а не смуток ци агресію. Другоє діло,
коли ты малюєш илюстрації. Приміром, коли я мальовав їх до творӱв Олги Кобилянської, то, само собôв,
моцовав ся передати всьо вто, што несе в собі сюжет: и боль, и одчай, и страх в тому числі. Там основным про
мене было передати дух твора.
– Вам важно, обы ваші картины вызывали якісь емоциї в людськых сердцях?
– Айно, се головна задача маляря! Што из того, коли є просто красна картинка, яка нияк не кывать людські
душі, она – мертва, закамняніла. Про маляря катастрофа товды, коли ткось може просто пройти повз його
роботы, не попозерати, не заинтересовати ся, так и до творчої депресії недалеко. Од картины має віяти
теплотôв, комфортом, якый передає ся людьом, або будоражити душі, холодити їх. Картины мавуть быти
живыма, дыхати, чувствовати, мати свӱй характер…
– Што про Вас є показником истинного маляря?
– Признаня людьми його таланта. Май головноє, обы тебе
любили и цінили ті, про кого ты твориш. Мож быти генійом,
айбо што из того, коли твоя геніалность не має одголосу в
сердцях людий.
У кунцьови рішила м задати и баналный вопрос, якый ня
интересовав, и, думаву, не лем мене…
– Ци є у Вас картина всього вашого житя або ж,
бізôвно, якыйсь образ?
– Подкарпатя…люде, природа, архітектура – вшитко, што
є в ньому. Именно Подкарпатя и є основнôв темôв всьої мої
творчости!
Я подяковала пану Скакандію за выділеный час и бесіду и
вже без страха, лем из величезныма враженями, з читавым
рокашом думок и мірковань у голові, а такой из префайным
подарком в руках – альбомом илустраций робот сього
геніалного подкарпатського маляря полишила м домашню
обитель майстра.
Бесідовала Юлія Шипович
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Етнографія
Юрій Шипович
Пасхальный сохташ
Святити паску заведено дуже рано. Н есе
праздничный кошар днесь, ги правило, вшитка
родина, хоть май давно сесю честь мав лем май
старший у родині – отець, а при одсутности го за
котроїсь из причин – сын. У долинян, кедь сімя была
без чоловікӱв, товды паску нюс сусідськый хлопець.
Принюсши паску, вӱн заступав місто старшого у хыжи.
Паскы кладуть довкола церьковли каждый на
своє звычное, закріпленое роками за їх файтôв місто.
По числови пасок у давнину узнавали кӱлько
родин у селі, бо паску святив каждый.
Обовязково при посвяченю у середину паскы вадь
коло неї, в єдному из углӱв кошара, кладуть воскову
свічку, котру запальовуть. А по кӱнцьови ритуала и
Божого благословіня люде хапавуть кошары и чим
скорше біжать домӱв. Тко первый прибігать, рахує ся,
буде первым у всьому.
Давно чоловікови, якый принюс паску, дома
стелили на порозі петек (вовняный покровець). Ґазда
заходив у хыжу и кланяв ся: «Христос Воскрес!» и
прикладав кошар од голові каждого из діти й ,
приговорьовучи: «Будь чесный ги паска». Потому
ґазда заходив у хлів и тоже самоє робив из коровôв и
телятьми (жебы файно росли, не боли ся и были добрі
ги паска).
Розклавши свяченоє їдіня на столі, сімя молить
ся, и ґазда, похрестивши паску ножом, обрізать краї
паскы из чотырьох бокӱв (в дакотрых селах – из трьох, а
инде – дванадцятьох). Наперед пробує ся из всього
свяченого. Обрізкы давуть худобі од хвороты. Не
вымітує ся и шкарлупа од писанок. Віночок вадь
хрестик, котрыма паску припараджовуть, сокотять до
Вознесіня, по чому хоснувуть так, ги обрізкы.
Май давно у восточнӱй части Подкарпатя святити
паску носили у вовняных вадь полотняных бесагах. А у
за падн ӱ й – у домашн ю й в ы ш и т ӱ й скатерт и ,
припарадженӱй пантликами. Айбо днесь їх домак
замінили кошары.

Великдень в селі Кушниця 1936 року

Освяченя пасок у давнину в селі Ясеня

Олга Гал
Кераміка – єден из видӱв
народного творчества
Основôв про розвой народної керамікы у Виноградовському районі были читаві природні запасы глины,
вшилякої за свойим качеством и цвітом. Єднôв из май ліпшых прийнято раховати глину из с. Онока. На
оноцькых глинах робили майстры Виноградова, Комят, привозили єї и до Дубовинкы.
Сим глинам властива низка температура печеня и можность при єдному випаленю чинити повноякостні
выробы из подполивным розписом.
В ХІХ и на зачатку ХХ стороча судина майстрӱв сел Дубовинка, Гуді, вароша Севлюш, кроме продажа на
містных базарах, збывала ся также в мадярськых и румунськых селах, што оддалені на 100-200 кілометрӱв.
Юрій Полянськый, гончарь из с. Дубовинка, вчив ся у містного майстра Гевкана Василя. Розказує, што за
пӱв рока поберовав одкупити собі хыжу на зароблені гроші од продажа керамічных выробӱв.
Умілый и шіковный гончарь в середньому изготовляв до пятьох выробӱв за день,
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тот час мож было купити кіло риса вадь цукру. Двалітрова судина дорівньовала пять кілограмовому кошарови
кромплюв. Завто выгодно было обміньовати ся товаром. Живі гроші майстер дӱставав лем позад того, як його
выробы были продані. Сьым ділом занимали ся реалізаторы, „вощикы”: Андрій Філей, Федір Легеза, Михайло
Кундря. Они мали коні и спеціалні возы, на якых дубовинська судина розвозила ся по базарах Подкарпатя,
Мадярщины и Словакиї. Торговля в усі часы давала добрый доход. Завто реалізаторы мали ся не гӱрше, ги
майстры-гончарі. Интересным остатком давньых форм торговлі была продажа виробӱв не за гроші, а
„насипом”. Обы купити горщик у майстра, треба было двычі насыпати в нього пшениці вадь кендериці. Сеся
міра зерна правила за ціну судины.
Обы встояти перед фабричнôв конкуренцийôв, кроме поливаня, в ХХ сторочі майстры зачинавуть
розмальововати пензликом мискы, а май пӱздно и другі судины, наслідувучи орнаментику фаянсовых мисок,
які збывали словацькі, а пуздніше и мадярські заводы.
У Севлюши в 1892-1906 рр. была керамічна майстерня, яку возглавляв Фішер Форкошгазі, де школаші
робили кахлі и дӱставали за се невелику платню.
На зачатку ХХ стороча в Гуді робило 40, а в Дубовинці – 20. В середині ХХ стороча в с. Дубовинка
фунговали вже лем 12 гончарӱв. Май файныма майстрами щитали ся такі: Иван Малета, Иван Сідей, Юрій
Церковник, Василь Полянськый.
Майстры хосновали містну глину. „Гощарські” (гончарські) глины поділявуть на „масні” и ”пусні”, вадь
„піщані”. „Масні” глины друбнозернисті, пластичні и позволявуть вывести тонкостінну судину. Айбо они
булше стяговуть ся под час сушкы и частіше тріскавуть ся на огни.
„Піщані” менше пластичні, скоро сохнуть и давуть менше брака. Про судину в с. Дубовинка беруть лем
„масну” глину, коли роблять вазоны про косиці – мішавуть єї наполовину из „піщанôв”. Сама „пӱсна” глина туй
придатна лем про вчиненя черепиці.
Глины залягавуть в Дубовинці на глыбині до 2-ох метрӱв. Добыту сировину часто лишавуть на зиму
вонка. Мороз, дожді и вихор поліпшовуть єї пластичность.
В студеный час глину оброблявуть в поміщені, вліті – надворі. Єї поливавуть водôв, товчуть деревляным
клепачом, місять руками, ріжуть „різачкою” – полукруглым ножом, зробленым из косы, што має дві ручкы, и
наново місять. Дакулько раз перемісена и перерізана глина ищи перетинає ся дротом. Роблять се про то, обы
одділити корінці и тверді грудочкы, зробити масу єднороднôв и чистôв. Дале перебивавуть дакулько раз, из
разных бокӱв, докы из глины не повыходить воздух. Выроблену глину рвуть на грудкы и складавуть на лавку.
Выробы закарпатськых гончарӱв формувуть ся точеньом на ножному гончарському крузі. Давно
хосновали туй и шпицевый круг.
В другӱй половині ХХ стороча хосновали круг дводисковый, веретенного типа, из рухомôв осьôв.
Верхньый круг – се „вершінь”, вадь „колесо малоє”, нижньый круг – „колесо великоє”. Їх наглухо скапчує ось –
веретено. Колеса были деревляні, веретено колись было тоже деревляным, айбо в 30-х роках ХХ стороча
всяґды замінили го желізным.
Ось веретена впирать ся у вкопаный у падамент дараб желіза, каменя вадь цеглы из ямков.
Деревляноє веретено має внизу желізный шпінь. Горі веретено скапчать ся з лавицьов из помочôв
деревляного ци желізного „ярьма”. На лавци, де сидить гончарь под час роботы, по праву руку лежить дощечка
– мачка, на яку складавуть остаткы глины після очисткы рук. На нюй стойить помачка вадь „водовый горшок”,
в якому змочовуть ся рукы, обы зменшити тертя, и лежить рянда на вытираня рук.
Обы покласти футурушну судину в центрі, майстер силно натискать на грудку, надавучи юй форму
урізаного конуса. Потому, натискавучи згоры двома пальцями, робить ямку, помалы углыбленя якої приводить
до вчиненя дна футурушного предмета. Из грубого валика глины вытягавуть ся вгору стінкы. Вонкашні стінкы
вигладжувуть ся ножом – деревлянôв дощечкôв из отвором, што натягать ся на великый палець. Після ножика
судина выгладжує ся клаптиком шкуры, зрізує ся из круга дротиком и осторожно кладе ся на полицю, обы
высыхала. Взимі полиці ставлять в хыжи под плафоном на жердках. Вліті выробы сушать вонка, сокотячи од
сонця и вітра, бо дуже скорой сушіня спричинює вчиненя тріщин.
Кроме выробӱв, формованых на крузі, даякі предметы роблять ся в руках. Се наперед дітські забавкы –
пищалкы и піпы, выробленьом якых занимали ся ищи батькы гончарӱв.
Подсушеный предмет розписувуть разныма способами.
(дале буде)

8

Âûïóñê ¹4

àïð³ëü 2017

Фолклор
Віра Мадяр-Новак
Ансамбльовоє музыкованя на дримбах
у селі Драгово Хустського района
(продôвженя, начало позерайте у предидущому номерови)
ІІ. Супровод до співаня. Ансамбль на дримбах, што быв
камернôв разновидностьôв «троїстых гудакӱв», супроводжовав
мужськоє и жӱнськоє співаня як сольноє, так и асамбльовоє.
Стрічало ся и чередованя: співаня – инструментална гудба.
ІІІ. Супровод до процесії. Легінськоє музыкованя на дримбах
звучало в момент прихода легінюв на вечорниці (на пӱдході до
хыжи и коли заходили удну), а ище коли проводжали дівчат из
вечорниць дому.
Дримбы
IV. Для слухання. Инструментално выповняли ся мелодії,
пораз из згрупуваньом за принципом рапсодії.
У обрядовӱй ситуації ансамбльовоє музыкованя дримб мож было вчути на проводах до войська (перед
складованьом рекрутського списка у корчмі, де войськова комісія гостила задарь ушиткых легінюв).
Ансамбльові дримбы, бізӱвно, заказовали ся у єдного майстра, обы ушиткі они были созвучными межи
собôв, и прилажовали ся пӱд строй конкретної «пищалкы» (сопілкы) авадь її разновидности. Учинені
инструменты были разної величины. Їх высота ся зміньовала уд четырьох – до сімох см. Комплект из
укладеных за шором дримб: великої, середньої, малої и май малої – нагадовав веселу родину из нянька, мамкы
и діточок.
В залежности уд количества учасникӱв камерный варіант «троїстых гудакӱв» на дримбах мав дві
разновидости – малу и велику. Малый состав ансамбля містив 2 инструменты: просту дримбу и велику дримбу
(«бас» або «доромбу до танцю»). На простӱй дримбі вела ся мелодія, а на великӱй – супровод (у виді
ритмізованого бурдона – постоянно повторьованого звука). Строй двох инструментӱв головно складав
интервал квінты (май часто «ля» и «ре» першої октавы). До них долучався «глухый бубен» (дощечка, по якӱй
ударяли долоньôв и перстами) авадь активноє ритмізованоє дыханя.
Великый (розширеный) состав ансамбля включав 4 – 6 учасникӱв, максимално – 4 дримбы, пищалку и
глухый бубен (ци ритмізованоє дыханя). Доромбы розділяли ся на такі:
1) «малі альты» – дримба май высокого строю («ля» першої октавы) /назывка вказує, ож сесе инструмент
май низкый уд звучаня пищалкы/;
2) «середні» дримбы /строй єдної из них – завышеноє «фа» (межи «фа» и «фа-дієз», што є нейтралнôв
терційôв до «ре»), иншакої – «мі»;
3) «бас» (авадь «доромба до танцю»), настроєна на «ре» першої октавы.
Дримбы строю «ре» и «ля» раховали ся основными, а строю «мі» и «завышеного фа» – поможными, што
розширьовало можности ансамбля. Середня дримба строю из «нейтралным фа» позволяла играти в терцію;
дримба строю «мі» заміняла бурдон.
У малому и великому составі партії ансамбля ділили ся на «прімашӱв» и «контрашӱв». Тых гудакӱв, котрі
вели мелодію, называли «прімашами» (уд італ. prima – «першый»), а тых, што гармонично запôвньовали
мелодію – «контрашами» (уд італ. сontrа – «навпроти»).
У малому ансамблі «прімаші» и «контраші» могли по очереди міняти инструменты, які вкладали за
пантлик крисані (справа и зліва), а из увеличованьом числа участникӱв каждый мав густи на дримбі єдного
строю.
Пищалка (авадь єї разновидность) была діатонічнôв, из шістьома отворами.
За информаційôв М.Майора, традиція леґінського ансамбльового музикованя на дримбах активно
екзістовала лиш до середины 1940-ых годӱв. Чого так ся стало? Гадаєме, розгадка в тому, што совіцька влада не
признавала пӱст, завто не мусай было заміньовати традиційні «троїсті гудакы», котрі, признаєме, были май
ефектні. Появили ся клубы из свойима правилами. Для многых танцюючых гудба на дримбах учинила ся
занадто тиха. Окрем того, камерна разновидность прямо поязовала ся из релігійными канонами, и завто могли
єї запретити. У постанові ЦК КПРС 1948 года ишло ся про запрет дакотрых музикалных иструментӱв
(приміром, акордеона), про нищеня кобзарства на Україні у 1930 годі. Завто 1946-1948 годах перестали
дійствовати леґінські ансамблі на дримбах до вечорниць.
Кедь бы не cлучайна находка Олґы Маркуш и не усилованя патріотӱв народної музикы Закарпатя – родины
Новак и родины Маркуш, што были направлені на реконструкцію сеї традиції, може бы сьме ниґда не узнали и
не увиділи тот пласт автентичної культуры, котрый наохтема удыйшôв у небытя.
P.s. Даный матеріал у 2016 году пӱдготовленый до Переліка нематеріалної
културної спадщины Украйины и до Списка ЮНЕСКО.
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История нашої землі
Поп Димитрій,
Ужгород
Мала исторія Подкарпатської Руси:
истина у фактах
Перша часть: Уд прадавньых часӱв до приходу угрӱв в Карпатськый реґіон.
Русинськый народ є активным елементом світової словянської общности, древньым народом из богатôв и
складнôв исторійôв. Историки-славісты давно доказали, ош словянські народы, у т.ч. и русины, удносяться до
індо-європської групы. Сесе єдиноє у їх етноґенезі и є ныні фактом, якый и доказовати не треба. Ушитко другоє
у смыслі літописного «де ся взяли» порождать много теорій и гіпотез (вісло-одерська, вадь западна, одродніпровська, вісло-дніпровська, дніпровська, южно-дунайська, азіатська, карпатська и др.).
Індо-європська общность и прасловяни в єї составі сформовала ся у третюм вадь у началі другого
тисячолітя до н.е. и занимала великоє пространство Азії и Європы. Племена індо-європської общности
розділили ся в культурнӱм и языковӱм плані. Єднов из послідньых языковых груп была прасловянська,
племена котрої, як намыгавуться доказати историкы-традиціоналісты, завершили Великоє переселеня
народӱв потому, як были розбиті кочовики гунны, котрі, за словами сих же историкӱв, и спровоціровали сесе
великоє переселеня племен и народӱв (4-5 вв. н.е).
Римськый ученый Приск нащевив у 448 р. вождя гуннӱв Аттілу у його лаґрови, котрый гунны розклали на
землях межи Тисов и Дунайом, у свому донесеню восточноримському императору про сись візит писав, ош у
Паннонійи стрітив многочиселноє містноє племня (не гуннськоє), вожді котрого на гостині пили напиток,
котрый называли «мед» (знакома словянська «медовина-медовуха»). Візантійськый писатель ґоттського
коріня Иордан писав у свому главному труді «Про походженя и діянія ґоттӱв», ош потому, як гунны
похоронили Аттілу, на комашни подавали їдіня, котроє называли «страва». Назва сися явно словянська, она и
теперь є у русинськӱм, чеськӱм, словацькӱм языках и годна быти ищи єдным доказом того, ош у період
прихода у Тисо-Дунайську низину гуннӱв, там уже жили словяни.
Историки-традиціоналісты намыгавуть ся доказати, ош територія, де жиють карпатські русины, была
незаселена ищи и в першых віках нашої еры. Они не хочуть признавати одкрытя кийовськыма археологами
стоянок чоловіка древньокамняного віку коло Королева и Рокосова (Закарпатя). На сих стоянках, як и на
родственнӱй їм у Мадярщині (Вертешсевлеш), перші обитателі появили ся мілійон рокӱв сперед сим ищи у
камінному віці (палеоліті), котрый є май довжим періодом у исторії нашого краю. Непозеравучи на зміны
клімату, наш предок уже никуда не ишов из краю под Карпатами. На тутишньых стоянках змінили ся послідні
еволюційні типы палеолітичного чоловіка: простоходячый (Homo erectus), неандерталець (Homo sapiens
neandertalensis), кроманьонець, т.є. чоловік теперӱшнього типу (Homo sapiens sapiens). Як жив палеолітичный
челядник и чим ся живив, нам свідчать археолоґічні розкопкы, по котрых мы узнаєме, ош челядник 40 000-8000
рр. до н.е. знав правити не лем просту серсаму-майстершаґ из каміня, но лишив як памнять за себе и перші
сліды свого духовного світу, свойих уявлень: скульптуркы из кӱсток звірюв у виді жоны.
Пӱзня камняна епоха, неоліт (6000-3500 р. до н.е.) змінила способ думаня чоловіка, заставила го жити не лем
потребôв єдного дня, но думати и на перспективу. Неоліт дав розвой земледілству – так ся стала неолітична
революція, котра зачала ся ширити и у Карпатськӱм реґіоні. У нас неоліт репрезентує цілый шор култур:
керешська, алфелдська, буковогорська, потисянська и другі. Културні впливы ушиткых сих напрямӱв
соєдинили ся и создали у нашому крайови новый симбіоз – куштановицьку курганну културу (6-4 в. до н.е.). Єї
памняткы археолоґы найшли коло села Куштановиця (теперӱшньый Мукачовськый р-н), завто културу так и
назвали. Курганный могилник коло Куштановиці быв изслідованый у 1929-1931 рр. Друга култура, поязана из
нашим селом, є станӱвська (пӱзня бронза, 15-14 вв. до н.е.). Перші памнятникы сиї културы были найдені коло
села Станово (Мукачевськый р-н) у кӱнци XIX началі XX в. Мож предположити, ош сим часом прасловянські
племена глядали собі на європськӱм континенті добрі міста на бываня. Историчні дані пӱдказувуть, ош на
території нашого краю ищи у часы дохристіянські стрітили ся дві габы словян, из юга и сівера, и создали тут
стабілноє землеробськоє населеня, котроє никуда удсіль уже не пӱшло, по праву рахувучи сисі землі свойôв
исконнôв отцюзнинôв, а себе – корінным населеньом сього краю. Зато и не чудно, ош ни нові пришлякикочовики - скіфы, аланы, сарматы, гунны, авары, печенігы, половцы, котрых періодично «умітовала» Азія
через прикаспійські и причорноморські степы, ни тиск из запада кельтськых и ґерманськых племен уже ниґда
не годни были змінити етнічный и соціалный характер Карпатського реґіона. Пӱзньоримські и візантійські
авторы мали доста доброї информації за карпатськых землеробӱв, они їх называли
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Пелопонеса. Візантійські авторы чудовали ся, ош sklavi были не такі, як другі варварські племена, они не
вступали у воєнні стычки из императорськыма войськами, їм усе было мало лем землі на ораня. У языку грекӱв
Пелопонеса до сього часу сохранило ся слово «колиба» (!), котроє грекы, скорше за вшитко, перевзяли у
прийшлых карпатськых словян. Пӱзніше сись словянськый корінный народ Карпатського реґіона стали
называти русинами. Є пару версій етимолоґії сиї назвы, но они ушиткі – лем предположеня.
У послідньых віках до н.е. (500 р. до н.е. – 1 вік н.е.) у крайи под Карпатами была поширена латенська
култура, котру принесли из собôв кельтські племена. Кельты появили ся под Карпатами у середині посліднього
тисячолітя до н.е., и стрітили туй містных земледільцюв, годно быти, протословян, и жили з нима в мирі и
спокойи 500 рокӱв. Сисі два народы активно контактовали межи собôв, на што указувуть резултаты
послідньых изслідовань людськых ґенотипӱв на основі порунянь Y-хромосом и ДНК, котрі ся базувуть на
даных європськых ґенетикӱв и демоґрафӱв. Резултаты указувуть, ош у чехӱв, словакӱв и русинӱв
(подкарпатськых) є 25% кельтсько-романсько-ґерманського ґенотипу (ищи 37% словянського, 9% адріатичнобалканського, 8% скандінавського и т.д.). Указаный ґенотип формовав ся у названых словянськых народӱв не
єден вік и є доказом того, ош сисі племена жили довгий час по сусідству и контакты у них были натулько
широкі, при тӱм довгі вікы, што они передали єден другому часть свого ґенофонда. Лем так мож пояснити тот
факт, чом у русинӱв (подкарпатськых) оказалося 25% кельтсько-романсько-германського ґенотипу. Окрем
части свого ґенофонда, кельты лишили нам назву горы Галіш у сіверо-западнӱй части Мукачова и окончанія
–ава, –ово, -во у назвах варошӱв, сіл, рік (Боржава, Іршава,, Рахово, Страбічово, Мукачово и др.), котрі несуть
историчну памнять вікӱв.
Говорячи у ширшӱм контексті, учені-славісты, мавучи такі фактолоґічні дані, мали бы по-новому задумати
ся над часом появы словянського етноса на историчнӱй арені (у т.ч. и русинӱв под Карпатами) и перенести го у
часы дохристіянські (до н.е.). За сись момент русинської исторії споминав ищи у XVIII в. Франтішек Адам
Коллар, май образованый радник австрійської императриці Марії Терезії, котрый написав перший труд из
исторії подкарпатськых русинӱв Humillium promemoria de ortu, progressu et in Hungaria incolatu gentis
Ruthenicae («Про походженя, розвиток и житя русинӱв Гунґарії (Мадярщины)». Ф.А.Коллар доказовав, ош
русины появили ся в Дунайськӱм басейнови уже в 1 в. н.е. и были христіянізовані ищи до прихода місії
Константина (Кирила) и Методія у Велику Моравію у 863 (864?) р. У другӱй половині 1 в. н.е. на кельтӱв, што
жили на територійи нашого краю, єдночасно напали фракійські племена ґето-дакӱв из Трансілванії, а из сівера
и запада ґерманські племена. Кельты наохтема пӱшли из нашого краю.
Карпатськый реґіон опставав у спокойи до 567-го року, коли сюда ся увырвали нові азіатські кочовикы –
авары, які засіли Придунайські землі, де жили и словянські земледілцы. Авары создали там
ранньосередньовічну протодержаву (каганат) на чолі из каганом. Сим часом у Централнӱй Європі появлявуть
ся и племена білых хорватӱв и сербӱв, котрі создали в Централнӱй Європі свою протодержаву, Білу Хорватію,
под вплыв котрої подпали и словяни южных берегӱв Карпат – далекі предкы подкарпатськых русинӱв. Біла
Хорватія ставала силніша, а Аварськый каганат слабшав. У началі ІХ в. каганат перестає существовати:
словянські племена завладіли Карпато-Дунайськôв котловинôв и передгорами Карпат. Їх держава – Велика
Моравія – у началі другої половины ІХ в. досігать вершины свого розквіту, а у кӱнци ІХ в. занепадать. По цілӱй
Європі иде процес созданія держав, айбо русинськый край оказує ся у марґіналнӱм, окрайиннӱм положеню. З
єдного боку, сесе задіржує його розвиток, а з другого – помагать сохранити ся русинам у виді самостатного
сообщества. Туй словяни – уже русины – зачали играти основну роль як у економічнӱй, так и у політичнӱй
сфери. Одділні племена и племінні обєдиненія починавуть создавати свої центры, укріплені городища (Вары,
Невицькоє, Солотвино, Ужгород). Май часто они хоснувуть городища, лишені племенами, што были туй до
них (кельты, фракійці).
Словяни Централної Європы у ІХ віці, у час розквіту Великоморавської державы, познакомили ся из
словянськым алфавітом, якый склали про них грецькі місіонеры, братя Константин и Методій. Направити у
Велику Моравію христіянськых місіонерӱв, котрі бы знали словянський язык, просив візантійського
императора князь моравськый Растислав. Братя были грекы, добрі владіли словянськым языком, бо росли у
Солуні на сівері Греції, де была велика словянська колонія. Спершу они покрестили князя Растислава и його
ближньых, пак другых панӱв, а вже потому ходили из свойима учениками и крестили простых мораван. Своє
тлумаченя богослужебных книжок они возили у 868 р. (869?) у Рим на благословеніє Папы Римського.
Старшый брат, Константин, на Моравію уже ся не вернув, бо по пути до Риму захворів и обстав ся там у
манастыри, де через два рокы умер. Методій вернув ся на Моравію и крестив словян из свойима учениками до
самої смерти (885). Методій покрестив и першого чеха – князя Боржівоя из жонôв
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(жив у ХІІІ віці). Даліміл пише:
И як лем сів (Боржівой) на престол,
попросив крещенія уд Святополка,
короля моравського
и уд Методія
архієпископа велеградського.
Тот архієпископ русином быв
Літурґію по-словянськы служить…
Далиміл называть Методія русином, хоть Методій русином и не быв. Но сам сись факт указує на то, ош у
Європі того часу за русинӱв уже ся знало.
Велика Моравія досягла свого май высшого розцвіту у 871-894 рр. Сим часом князь Святополк присоєденив
до Великої Моравії западну и централну часть Верхнього Потися. А долину Тисы и Мараморош присоєденив
до свої державы болґарськый царь Сімеон. У резултаті сього територія историчного Закарпатя у посліднюй
третині ІХ в. была поділена межи Великôв Моравійôв и Болгарськым царством.
У кӱнци ІХ в. в Тисо-Дунайськӱй низині появлявуть ся племена угрӱв – починать ся нова глава исторії
русинського краю и народу. За ниї мы розкажеме у слідуючӱм номери нашого журнала.
Притисянщина и русины

Михаил Чухран

Принято раховати, ож Притисянська долина заселена челядьôв мало што не уд сотворіня світа. Археологы
найшли туй памняткы поселень бронзового віка. Достовірно, што жили туй карпы, готы, кельты, дакы и другі
язычникы. Пройшли туй свого часу, як віхор, гуны, мадяры, татары и монголы. У ранньому середньовічі Кирил
и Мефодій уже хрестили туй славян. Ци годни сьме казати, ож ото были русины? Ище в тот час націонална
принадлежность тяжно давала ся идентифіковати.
Што мож найти про йсе у писемных криницях? Попровбуйме зробити поглядку на прикладі Королевського
замку Ньолаба (украинці хоснувуть назывку Нялаб).
У колотнечи XIII-XIV ст. не раз зміньовали ся ґазды замка тай сел, приписаных до нього. Наконець
мадярськый король Лойош Великый подаровав замок родині воєводы Драґы, переселенця из Молдовы. До
речі, сумнознамный граф Дракула тоже походить из сього рода, тадь и сама назывка Дракула (Драґула) є не
чимось другым, як зменшованôв формôв уд цалком славянсього имени Драґа.
Родак Драґы Мікловш Ердей (инакше кажучи, Миколай из Ердея – Трансільванії) привюв сюды волохӱв и
русинӱв. И в сись час, 1401 года, в замку Ньолабы и было переписаноє «Королевськоє Тетраєвангеліє». Тетра –
означає, ож пӱд єднôв палітуркôв зобрали ушиткі четыри канонічні євангелія уд Ивана, Лукы, Марка та
Матфея. У тот час нерідко ходили и поокремі спискы сих текстӱв.
У так званому «покрайньому написі» на послідньому листі переписовач Станіслав-граматик указав, що
трудив ся (теперішньов орфографійов) «У михалевій ізбі в нялабском замке в киральгазе».
Треба знати, ож идеся не про руську «ізбу», сільську хыжу, а поміщеня, келію, пивницю, бо
старословянськоє слово «ізба» якраз исе и означає. Доведено, ож сесь красный рукопис є май давньôв книгôв
на Украйині, написанôв на папірьови. Розумієме, ож сеся богослужебна книга адресовала ся до хоснованя
русинам, и то далеко не худобным, бо вартовала великых гроший.
Другый раз споминавуть ся в исторії Ньолаба русины у період Контрреформації, коли мадярські католикы
и протестанты затято нищили єден другого. Тогочасні обывателі дуже про то шкодовали, бо, як писали,
мадяре крôв братську проливавуть не банувучи, а на спустошені землі приходять волохы и русины. Слово
«волохы» не мусить означати челядь романського племени – так называли всих тых, котрі жили из овчарства и
вели приспособленый до того способ житя.
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У началі XVI ст. Томаш Надошді, посланець австрійського
императора Фердинанда, так описовав Ньолаб, у котрому тогды
пановала хорватка Каталіна Франгепан: «Ворота оздоблені
мармором, у покоях чудесні таліянські и французькі меблі, на стінах
фрескы и картины, у закутах – прекрасні скульптуры». Но май
бӱльше зачудовала його велика бібліотека, якої не стрічав вӱн по
цілӱй Мадярщині. Впорядковав єї спеціално привезеный из Польщі
священик Павел Руcин из Кросно (Paulus Crosnensis Ruthenus).
Каталіна из гордостьôв указала гостьови книгы, печатані латинôв, в
тому числі «Похвалу глупоті» Еразма Роттердамського, латинські
поезії того же Павла Русина, французькі, голландські, німецькі
выданя.
А ище похвалила ся не хоть чим, а русинськым Тетраєвангелієм
Станіслава-граматика 1401 года!
У часы панованя родины Перені, котра толерантно ставила ся до
иншакых віросповідовань, села коло замка активно заселяли
русины. Годно быти, што Тетраєвангеліє тогды слуговало вірникам
восточного християнського обряда у церквах Притисянщины.
Много русинӱв прийшло на Притисянщину позад того, як у
1830-х годах єї спустошила холера. Приміром, мадярськой село
Веряця повностю вымерло и возродило ся уже як русинськоє.
Така міграція пройшла и у 1870-х годах, коли стройила ся через
Королево жилізна путь и сеся узлова штація потребовала много
робочої силы.
У пӱзнійші часы историкы почали интересовати ся минувшинôв
Ньолаба и ведуть там археологічні розкопкы, про што иде ся у статі
ужгородського вченого Ігоря Прохненка.
КОРОЛЕВСЬКЫЙ ЗАМОК НЯЛАБ

Ігор Прохненко, историк УжНУ

У селищі Королево на Севлющині из высоты горы Нялаб наблюдавуть за течійôв часу руины славного
колись замка, знамного межи тутешньôв челядьôв пӱд назывкôв «Город». У епоху середньых вікӱв и
ранньомодернового часу сеся кріпость контрольовала долину Тисы у тому важному місті, де быстра вода
освобождає ся из гӱрськых преград и дужым потоком рве ся на широку супокӱйну рунину.
Замкова гора вулканичного походженя. Єї высота 52 м, верхня часть находить ся 212 м над уровньом моря.
Она є справдішным геологічным чудом, завто же май близькі пӱдвышеня находять ся доста далеко уд ниї.
Центр кріпости, площôв 52 х 47 м, у плані пӱдовалної формы, містить ся в сіверно-заходнӱй части верхньої
терасы горы. По периметру розміщені жилі приміщеня, які окружавуть невеликый внутрішньый дворець из
колодязьом усередині. У 20 м уд основної замкової споруды проходила ищи єдна защитна линія из
камняницьôв прямоуголної формы. Основну и спомочну системы укріплень изєдновав мӱст, построєный на
масивнӱй камнянӱй пӱдпорі из арочным проходом у центрі. Перед другôв защитнôв линійôв находив ся
глубокый и широкый ров. Для контроля ґрунтового путя – єдиного удобного пӱдхода до замка, на полудневовыходному боці Нялаба, недалеко уд основної кріпости, змурованый невеликый бастіон клиноподобної
формы. Ушиткый видимый теперь архітектурный комплекс появив ся у резултаті перестройкы замка у XVI ст.
Рання исторія кріпости начинать ся у другӱй половині XIII ст., коли окресности Королева были любимым
містом “меншого короля” (iunior rex Hungariae) Іштвана V (1270–1272 г.г.) для вадаскы на зубра, медвідя и
дикуна. Вӱн у 1262 г. дав розказ постройити на горі Нялаб коло села Фелсас (перша назывка Королева) вадаську
хыжу – Domus regalis. Про тот ранньый період хоснованя сеї хыжі иде ся и у письмі 1264 г. папы Урбана IV, де
вӱн просить Іштвана V вернути єї своюй матери (нікейськӱй принцесі Марії Ласкаріні), яка была перед сим єї
властницьôв.
При конци XIII ст. на Нялабі мурувуть камняні стіны, и вӱн стає замком. Из сього часу и до зачатка XV ст.
його властникы часто міняли ся. В епоху Ласла IV (1272–1290 рр.) кріпость принадлежала родині Убулфі. В
ХІV ст. над нив пановав магнат Беке Боршо, а позад заколота Матея Чака (1312 г.) против мадярського короля
Карла Роберта Анжуйського у 1315 г. она перейшла у рукы Бережського жупана Томаша, котрому король
розказав удновити розбиту при штурмі королевськым войськом фортифікацію. Мусиме удмітити, ож при
штурмі постраждали не лиш стіны твердыні, а й погибло много оборонцюв и штурмуючых. Серед них быв и
представитель славного рода Палоці, якый поклав свою голову в сюй кривавӱй битці.
Из часом удреставрованый замок став центром домінії. Король Людовик
Великый (1342–1382 г.г.) у 1378 г. передав його сынам молдавського воєводы Саса –
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Балкови и Драгови на час исповненя нима должности угочанськых жупанӱв. У сесь період значно активізує ся
волоська колонізація комітата, иниційована ищи по татарськӱй навалі корольом Бейлôв IV (1235–1270 рр.). За
потомкӱв Драгы (Драгфі), окрім оборонителної функції, Нялаб играв роль културного центра. Окрім родины
Драгфі, в тоты часы у Нялабі гостило ся немало приходнякӱв, котрых чаловали сюда и теплота бесідованя, и
ароматный запах вина, десять бочок якого каждорӱчно привозили из церквы в Севлюши. Свідченям сього є
переписаноє туй у 1401 г. Тетраєвангеліє на славянськӱй бесіді. Теперь оно находить ся у Закарпатському
краєзнавчому музейови. На одзначеня 610-ї годовщины сьої памняткы у Королеві встановленый меморіал.
Идилія безжурного живота родины молдавського воєводы Саса перервала ся у 1403 г. Король Сигізмунд
(1387–1437 г.г.) лишив Драгфію права владарьовати замком, а в 1405 г. передав його Петрови Перенійови. Не
рахувучи куртого проміжка часу у другӱй половині XV ст., коли кріпость формално принадлежала Баторіям,
Нялаб быв у руках Переніїв. Примітно, што для модернізації замка до потребности новоявленої артилерії
Перенії закликали таліянського архитектора и фортифікатора Арістотеля Фіоравенті, бӱлше знамного як
проектанта московського Кремля у тому виді, якый присокотив ся до днесь.
Бароны старали ся не лиш про усиленя замковых стін, а и про внутрішньоє убранство. Славили ся ищи и
меценатством. За фінансової пӱддержкы Катерины Франгепан, удовиці Габора Перені, загиблого у 1526 г. у
битці пӱд Могачом, у 1533 г. в Кракові у выдавательстві Ієроніма Вієтора было напечатано потовмачені из
латыні в замку Нялаб Бенедиктом Комяті “Письма св. Павла на мадярськуй бесіді” из коментарями (Az szenth
Paal leveley magyar nyelven), які стали першôв печатанôв мадярськôв книгôв. У Королевському замкови
знамный поет XVI ст. Петер Ілошваї Шеймеш написав поему про Міклоша Толді, яка май пӱзно лягла в основу
трилогії Яноша Араня (Az hí resneves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história).
Гостьовав у Нялаби славный представитель мадярської лірикы епохы Ренесанса – Балінт Балашші. Но окрем
знамных ученых, гостинностьôв баронӱв Перені хосновали ся и знамні преступникы. Серед них треба
удзначити фальшовалника монет Мікловша, котрый туй зачав свою «кар'єру», яка ся закӱнчила повішаньом у
Шарошпотоцькому замкови. Не мож забыти и коменданта кріпости Мойсея Фанчікаї. За ним ся числять и
мучения, и убивства, и цілый шор иншакых карателных дійств против челяди комітата Угоча.
Остатньый етап исторії Королевського замка поязаный из повстаньом Ференца Вешшелені у 60-х г.г. XVII
ст., у якому участвовали даякі угочанські роды. Император Леопольд I (1655–1687 рр.) утратив довіру до
дворянства Сіверно-Выходньої Мадярщины и у Королеві розмістив гарнізон пӱд проводом Конрада Мейєра
Бранденбурзького, котрому дав розказ розвалити кріпость. Перенії домагали ся спасти родовоє гніздо и
делеговали до Вены віце-жупана Яноша Гортяні, но його місія не вдала ся. На кунци 1671 – и зачатку 1672 рр.
муры Нялаба были взорвані, позад чого уже не удновльовали ся.
Як видиме, замок Нялаб має богату исторію. Айбо донедавна на ньому и в його близькӱй окрузі проводили
ся лише періодичні неширокі археологічні розкопкы, приміром, у ХIХ ст. два раз (1859 и 1881 г.г.). Находкы из
Королева суть у Мадярському націоналному музейови у Будапешті. Йсе шилиякі жӱнські прикрасы, в тому
числі позолочені рийзова карічка и вітка з косичками из дорогоцінного каміня, а ище рийзовый двойный
натілный (“лотарингськый”) хрестик. Окрім того, межи матеріалами были три гробові клинці из
звіздоподобными шапочками, покрыті срібернôв фольгôв. Они были найдені на місті крипты-каплиці,
розобраної тутешньыми селянами, захороненя у якӱй поязані из властниками замка.
Через сто годӱв, у 80-х г.г. ХХ стороча, коло централної части кріпости невеликі поглядкові роботы
проводила палеолітична експедиція Музея Природы (Київ). Она зобрала подйомный пӱзньосередньовічный
матеріал.
На зачатку 90-х г.г. минувшого стороча на території памняткы робила експедиція Украйинського
спеціалного научно-реставраційного института„Укрзахідпроектреставрація”. Айбо роботы лиш номінално
называли ся археологічными, завто што были направлені на вызначеня планованя внутрішньої застройкы и
завершовали ся на глубині 0,5 м (при реалнӱй товщі културного шара 4 – 5 м).
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Из 2007 г. за досліджованя Королевського замка
Н я л а б у з я л а с я е кс п е д и ц і я Уж го р од с ь ко го
націоналного університета. У польовых сезонах 2007,
2011–2016 рр. в разных частях памняткы были
закладені пять шурфів и чотыри розкопы, загальнôв
площôв 220 кв. м. Товща културного шара становила уд
1,5 до 5,7 м. Дослідили ся три жилі поміщеня из
кахляными пецами, зобрана велика колекція матеріала:
тысячі фрагментӱв керамічної посуды, в тому числі
завезеної, кахлі, выробы из кожи, кости, каміня, скла и
метала (до хыжнього ужитку, инструментарій до
майстрованя, елементы вбраня, прикрасы, медальйон,
жетон, текстильні пломбы, монеты, збруй, епітафій).
Находкы свідчать про активноє функціонованя
кріпости Нялаб из кӱнця XIII ст. до середины XVII ст.,
што повностьôв совпадає из писемнôв информаційôв.
З каждôв новôв археологічнôв находкôв мы бӱлше
дӱзнаєме ся про замок Нялаб – Королевську твердыню.
Світло археології позволило урвати из темноты земли
свідченя про справдішньоє житя давнього населеня
Притисянщины, удновити розорваноє чередованя
поколінь, скапчати мӱцным ланцом минувшину и
теперішньый час.

Наддверна арка из написом про властника

ДИНАСТІЯ ШЕНБОРНӰВ У БЕРЕЗНИКАХ
У XVIII стуліттьови воєнный полковник королювської гвардії Шенборн получив за файну службу награду –
пять сел у басейнови рікы Боржава. Ушиткі хащі кругом сел Березникы, Керецькы, Лисичево, Кушниця, Суха
дӱстали ся графови. Из того часу Шенборны успадковали исю тириторію. Занимали ся, в основному, вырубкôв
и продажôв хащі. Нанимали на роботу людий и за роботу платили.
У лісовых ґаздӱвствах Шенборнӱв не давали вадасовати простым людьом. Територію, де хаща была
вырубана, давали селянам на пользованя. Из Австрії приходили спеціалісты, які занимали ся хащôв. У лісовоє
ґаздӱвство было впроваджено раціоналну систему веденя лісового діла. Ґазда, котрый получив дозвӱл на
вырубку даної площі, мусів єї засадити. Перед тым як начинати вырубку хащі, треба было внести передоплату
на єї засадженя. Передоплата вертала ся позад того, як было засаджено місто вырубкы.
Баронеса Розалія Загер не просто так поселила ся у тихому гӱрському селі. Люди туй были робутні и
спокӱйні. На зачатку села на березі Боржавы быв невеликый пагорб, якый за свойôв формôв нагадовав чонок
(лодку), авать перевернутоє корыто. Там росли высокі дубы, водило ся много ôленюв, дикунӱв, медвідюв. Исе
стало поводом для стройкы спершу вадасної хыжкы, а далше великого маєтка. В рокаши из селянами, котрі
мали волы и коні, очищали родючі землі у заплавах Боржавы, де садили булі, сіяли кендерицю и гречку. В
урочищі Вирхньый Дулятин ищи до теперь росте гречка.

Маєток Шенборнӱв у Березниках

Памнятник на гробі
Еммы Фон Шенборн
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На обращику барон Захер на вадасци

На обращику гроб барона Захера

На обращику
баронеса на вадасци
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Сохранила ся исторична памнятка – гроб Еммы Фон Шенборн,
яка уродила ся у 1863 році и вмерла у 1928 році. Люде розказувуть,
же єї донька Луїза загнала письмо из Австрії, де наказала, вбы до єї
приєзда матери не было. Ищи кажуть, што Луїза утровила матірь
коли прийшла у Березникы. Як вто было точно – не знаєме. Айбо
факт тот, што Емма умерла уд утровы.
Пуслідня власниця маєтка Шенборнӱв, дочка Еммы – Луїза
уддалася за барона Захера и стала ґаздыньôв земель.
Усі пралісы, а также сінокосы Лыса и Мидовый пренадлежали
баронови Захеру. Айбо выйшов указ, якый позволяв баронови
обєдновати землі. Захер бере собі богаті на травы Ріку и Дулятин
ближе до свойих хащ, а пусті землі – Лысу и Мидовый дає селянам.
Панські землі сокотили чотыри фоштеры. На Дулятині быв
закріпленый у Вандрігу – Герман, у Млинўвці, Боржаві – Шустер, а у
Керичанськых Борсучинах быв меншый брат Янка. Ушиткыма
лісниками командовав справець. Вода у Ріці, Дулятині, Боржаві
была тоже панська. В нюй не мож было имати рыбу, поливати водôв
сінокосы, пущати у воду яркы.
Захер любив вадасовати. Старі люди тямлять, што вӱн в
урочищі Гымба и Млинӱвка мав вышкы для охоты на медвідя. На
каждому приділу было настроєно лісні охотничі хыжкы.
Были у нього и зубры. У 1939 році по договору из лісниками
Рейха вӱн обміняв ся нима для оздоровленя генофонда.
Захера убили у рокы Другої мировой войны. В ӱ н быв
похороненый з другого бока свого маєтка.
Луїза Захер жила на Чонку до 1944 рока, удты єї выгнали
руські. Кажуть, што у неї быв сын. Березняне баронесу уважали
завто, што она давала їм гнати худобу на полонину и выпасати
задарь, хотя на тот час полонина была єї.
Баронеса добрі ставила ся до людий и была дохторкôв для
простого народа. Знала лічити усьо: хворобы, травмы, опікы. За
лікованя треба было удробити 2-3 дны на єї ґаздӱвстві. Были и такі
случаї, коли селяни уддячовалися юй лем поцюлюнком у руку.
Восени 1944 рока, коли у село прийшла совітська власть,
баронеса мусіла втікати и прятати ся у свого бывшого слугы, унтера
Метеньканича Василя. Жила у нього и робила за кусок хліба.
Потому австрійськый дипломат помӱг юй выїхати в Австрію.
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Житейські трафункы
Дарївськый котел

Роман Повч

Каждый из нас любить Отцюзнину по-свому и по-свому выражає сесю любов. Про мене любити Отчизну –
чесно робити на благо людий, фурт видіти наші Карпаты, носити ся нима на машині, заберавучи ся «чортови на
копоню», и видіти тоты части Подкарпатя, котрі давно не нащивляла людська нога. И у сьых вандрованях
стрічавуть ми ся такі експонаты и люде, про котрі вартовало бы знати булшому числови челяди. Тому и хочу
розказати про єден из такых трафункÿв.
Недавно робили сьме вылазку в Тячовськый район. Рішили сьме подняти ся выше Усть–Чорної на перевал
«Німецькый», што находить ся на «Руському Пути». Потому хотіли сьме попозерати на річку Лімницю. Из–за
негоди не поберовали сьме подняти ся назад на перевал, и было прийнято рішеня вертати ся на Ужгород через
Стрий. По дорозі, в напрямку села Осмолоды, увиділи сьме чудный хрест:

Хрест вчиненый из двох дарабÿв рельс узькоколійкы, што колись туй фунговала, и по нюй вывозили ліс. На
табличци написано: «Воякам угорської армії, що загинули в роки Другої світової війни». Невелика старенька
городина, трава… Докы сьме розпозіровали хрест, подойшôв од нам старенькый чоловік и поинтересовав ся,
выдкить мы туй ся взяли. Розказковали сьме ся…и вчули историю про страшну трагедію, што ся туй трафила
72 рокы тому.
В далекому 1944 рокови мадярські войська одступали од руськых войськ НКВД. Їм до перевала лишало ся
усього 11 кілометрӱв. Рішили мало туй спочити перед тяжкыма подйомами. Зима. Йти тяжко. Видко, што
воякы были сфарагловані и не враховали, што ночувуть буквално в котлі. На рано їх окружили руські войська,
они здавали ся и из поднятыма руками просили про милость. Айбо… Было як все: розстріляли всіх, зняли из
трупÿв ношу. Пушкы загрузили на три грузовикы. Єдным словом, никого не пошкодовали... и лишили сьых
нещасных на сьому місті гнити…близь 3-х тис. воякӱв...
Хоть ньит, свідкы розказовали, же было так студено, што енкаведисты попороли черева убитым, штобы
погріти замерзлі рукы.
Но, а коли прийшла весна, то стояла така вонь у сьому зворі, што мусіли похоронити остаткы мадярськых
воякÿв.
Се місто – пиля горы Дарїв, и названо «Дарївськый котел».
Я не раз вандровав Карпатами, айбо про такоє чув
первый раз. Хоча «котлы» и днесь не новина: Иловайськ,
Савур–могила, Дебальцеве…
Я фест часто бываву у Будапешті, через се маву надію,
што, може, и будеме мати серенчу найти родичÿв сьых
бідолашных солдат. Хоть ипно, за словами нашого
розказчика, за сесь час было всього два рокаші туристÿв из
Мадярщины, котрі нащивили се місто.
P.S. Пиля хреста горіла лампадка–свічка, в тот день
было церьковноє свято…
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Репліка
Наші пращуры паґаны

Василь Молнар

У шумнӱм прибою Руздвляных коляд, звычаюв и обрядӱв мы легко розпознаєме сліды дохристіянської
епохы язычества. Слово «язычник» (от старославянського «язык» – народ) семантично нейтралноє,
невразливоє.
Но для тої епохы идолопоклонства вживаєме ище єдну назву, мало постару, но цалком правомірну –
«поганство». А сесе вже ріже слух и насторожує на штось недостойноє в характерови наших предкӱв.
Ипен пӱд такôв вокабулôв, – «поганый» – товмачить ся сесе слово в украинсько-російськӱм словарю:
плохой, худой, нехороший, дурной… а дале сі властивости аплікувуть ся на конкретного носителя:
язычеськый, поганськый, поганець, поганка…
Ож наші пращуры были погані люде? Тадь слово «pagani» – латинськоє. Изглядовати його етимолоґію
треба не в украинськӱм словарю, а в латинськӱм вокабуларію. Слово «pagus», што означає «село», дає нам
вычерпну одповідь на наш вопрос. Приложник од сього назывника – «селянськый», множина – «paganiселяне». Як могло стати ся, ож такоє безобидноє, мирноє слово потрафило в наш словарь, мнягко кажучи полатинськы cum grano salis – из грудочкôв соли?
Возможно, якыйсь домашньый историк прочитав сесе латинськоє слово по-украинськы: замінив «а» на
«о», выбуховый «g» на фрікативный «h», из «pagani» уйшло «погані». Так и запустив сись термін в исторію.
Резонно ставить ся вопрос: чому назва «паґаны» прилипла до наших пращурӱв дохристіянської епохы?
Діло в тӱм, што на просторах Римської імперії в ранні часы пропаґованя христіянства сформовали ся два
общественні класы: oppidani et pagani. Проґресивні оппіданы-городяне масово принимали нову реліґію, а
pagani-селяне в глухых провінціях ище довго перебывали в пліну традиційных віровань. Докы и їм не засвітила
звізда ясна из Віфлиєма.
Як ся знебавити о скорбителної назвы наших благородных предкӱв?
Треба, за первоє, акуратно читати латинськоє слово pagani, и не дозволити языкови збочити на «погани».
За другоє, так же акуратно записати и выговорьовати сесе слово в кириличнӱй транслітерації: «паґаны». И
все памнятати, ож они паґаны-селяне лем завто, ож пӱзніше от oppidan-городян стали адептами
душеспасителної христіянської наукы.
Фалшива печать не мусить поганити репутацію честного люду лем завто, што дако незбайливо прочитав
чужоязычноє слово…

Василь Матола
Христос Воскрес!
В слызах знов небо,
На плащаници – сліды страдань.
О Сыне Божый, моя надіє,
Воскресни, встань!
Тобі молитва, од Тебе ласка
Для всіх з небес.
Паска.
Христос Воскрес!
Звізд в небі незліченно
Розбризкано над варишом, селом.
Благословлено, вшитко посвячено.
Тече долу натруженым чолом.
У нашых душах Любов и Віра
– Христос Воскрес!
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М.Чикивдя
ВЕРБА
У старӱм садочку верба розцвітає,
Про Великі святкы усім сповіщає.
Благодать Господня сходить навесні,
Радость и надію дарує мені.
Прости, Боже, грішных и пошли спасіня,
Най гріє нам сердце Твоє воскресіня!
Сиї нидільочкы сятила ся верба,
Будьме здорові, ги гӱрська вода.
09.04.17

С.Тудовшi
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Куды ся діло нашой з вами свято?
Душа пуста, бо віры в нюй не є.
Обы сьме годні серце красно вбрати,
Гикой прибраті в цирьков идеме.
Пропадать віра истинна, пропадать,
В церквах покрыті золотом хресты,
А правду, віру, вже ніко не глядать.
Світ помарнів, бездушным став, черствым.
Мы перестали віровати в чудо,
Перед очима лиш сриберникы пусті,
Продаєме ся, як колись Иуда,
А Божый Сын розпятый на хресті...
Прости нас, Сыне Божий, за грiхы,
Ты в муках на Голгофу нюс свӱй хрест.
Ты нас од мук избавив на вiкы,
Христос Воскрес! – Воистину Воскрес!

Ернеста Контратович. «Великдень»
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Юрій Чорі
Порфін – писанка
Днеська всі дівкы и хлопці
Звычай тот прекрасно знавуть,
Ож мужчины раз у році
Порфіном ся поливавуть.
Петрик, се узнавши, нараз
Свого нянька став просити,
Вбы му так, запросто дара,
Тюбик порфіна купити.
«Порфін, сынку, ти для чого?» –
Втиць серйозно ся позвідав.
«Цімбору хотів бы м свого
Я побрызкати», – повідав.
«А чого теперь ты хочеш?» –
«Раз у році звычай каже…»
«Звычай вірно каже, хлопче,
Но тот день до Пасхы вяже.
И не хлопці, не мужчины
Порфіном ся поливавуть –
Поливавуть жун родины,
Котрых з Пасхов поздравлявуть.
А кедь, – дідо рюк, – ты хочеш
Цімбору водôв полити –
Раз у році можеш, хлопче,
Се на Юря ты зробити».

Слово «цімбору» хлопчина
Просто так повів для діда,
Вбы не знав, ож то дівчина,
Котра дячить ся му – Ліда.
Йсе тому и порфін треба,
Вбы «Христос Воскрес!» сказати
И при Божӱй ласці з неба
Щиро порфіном полляти.
Дідо внукови охотно
Порфін допомуг купити.
Щи повів, коли почотно
Дівочку му навістити
Й порфіном єї полити.
Петрик навістив сусідку,
Милу му подружку Лідку.
Щирым быв вӱн, не лукавив,
Из Великденьом поздравив
И, невинный нич ни в чому,
З уважителным поклоном
Вӱн побрызкав ї при тому
Порфіном-одеколоном.
Ліда-Лідочка сначала
«Дякуву!» – йому сказала,
А за тим поцюльовала
Й писанку подаровала.
Писанку тоту и досі
Петрик дома сохраняє.
Хоть теперь уже и осінь,
Вна му памнять навертає
Про тот день и милу Лідку,
Файну, чарівну сусідку.
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Василь Молнар
Возроди имня своє!  )
1. Гей Русине, на народноє
збирайся Віче!
Возродити имня своє
Нас Отчизна кличе.
Кличе Тиса, ждуть Бескиды,
Горы и долины,
Вбы вставали, оживали
Розпяті русины!
2. Руська мати нам веліла
Родный край любити,
Русинами заповіла
Нам ся голосити.
Руси сыном я родився,
Русином и буду!
Честный род муй благородный
Ниґда не забуду!

3.Заступи од сарацина
Нас, Небесна Мати.
В своюм домі вбы русинам
Суєты не знати.
Най над Крайом повіває
Застава Свободы
И замореноє племня
Веде до оброды!..
Приспів:
Туй – Отчизна-Прадідизна,
Туй – наша управа.
Земле райська – Подкарпатська,
Розцвітай на славу!..
 ) Співати на мелодію всеславянського
гімна «Гей славяне»

Леся Адамова-Стецович
Бизувно, вже не встигнеш приїхати вечÿр.
Нервозно глипаву зась фурт на свÿй мобіль.
А ясні зорі в небі опять спати кличуть,
Айбо теперь ми не до сна, не до спаня – повірь!
Думкы ми путавуть ся в голові єдна за другу,
Паскудні страхы серце скарідно давлять,
Айбо не мавуть моцы надо мнôв, иде їм туго –
Я молю ся, и спокÿй ми появлять ся опять...
Дораз приїдеш, за собôв закрыєш тихо двері,
Покладеш в угол ноутбук, дорожньôв шмариш ташкôв,
Здôймеш топанкы, докись ищи при силі,
Извержеш из себе куртый кобатчик вонкашный.
Зашепчеш тихо-тихо, вбы дíтий не розбудити:
„Ahoj. Tak už jsem konečně doma! A co děti ? Spí?“(1)
A я иду уже шіковно зась їдý тобі ладити,
Но а точніше – пÿдогріти на плиті.

„Jak jsi dopadl? Jak jsi vše zvladl? A jaká byly cesta?“-(2)
Усьо узвідаву, бо всьо ми интересно:
„Jsem unavený. A cesta dlouhá, nekonečná,(3)
Malem jsem usnul za volantem na začátku města.“
...И так усе: ци вертать ся, а вадь изберать ся в дорогу,
Не є ми міста и неспокÿй дивный на души.
А пак я зась и зась молю ся Пану Богу –
Прошу, вбы ты вернув ся при здоровлю,
обы сьме были всі у рокаши.
25.02.2017 Брно
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Товмацтва
М.Ю.ЛЕРМОТОВ

ПАРУС
Біліє парус крузь туманы
В широкÿм морю голубÿм.
Ги сеґіняшні сирохманы,
Што глядать вÿн в крайи чужÿм?
Габы ся бавлять, вітер свище,
И мачта гне ся наперед.
Айбо... Не глядать вÿн серинчу,
И не уд щастя тіче гет.
Пӱд ним вода шиковно нюрить,
А сонце в шапці золотÿй...
Збонтованый, вӱн просит бурю,
Гибы му в бури супукÿй.

Товмацтво з русского языка
на русинськый С.Тудовші

Русинські фіглі
Михаил Чухран
Мальовані яйця
Скоро Великдень, скоро,
Жоны вже зрана не сплять –
Файным и мудрым узором
Яйця зашором фарблять.
Сині, й чиллині и жôвті
Листикы, рискы, цяткы...
Такі не купив бы у бôвті
Ни за які копійкы.
Мозок якогось китайця
До сього такый, ги пинь,
Што жоны малювуть яйця
У передпразничный динь.
Їхнюй не свойственный вірі
Сись благородный сохташ;
Плюну на їх харакірі,
Хвáлю обычай наш:
Жоны, де яйця увидять,
Нáраз у рукы беруть,
Довго над ними посидять,
Доки красу наведуть.
Я честуву старі законы,
Но й собі я не хочу біду –
Коли яйця малювуть жоны,
Меже них у тот час не иду!
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ПОТОП – 2001
Третьоє тисячолітя Подкарпатська Русь стрічала не так, ги другі: нас затопила небесна стихія уд
карпатськых вершин до притисянськых низовин. У Хусті зарвався автомобілный мӱст через Ріку. И довгый
час, ходячи пішо через тоты розвалины на роботу, я складовав сись текст. Мож казати – образчик из
натуры...
Я задрімав, ги каждый хлоп
Після вечирі,
Коли прийшов на ня потоп
Пӱд самі двері.
Айбо, на щастя, май горі
Вода не была;
Поникав, што є на дворі, –
Аж кров постыла.
Сиділи кури на хліві,
Когут на сливі,
Качкы плыли по керту дві,
Цілком щасливі,
Бо їм потоп курортом быв,
Ги людьом Ялта,
Я так бы нигда не поплыв
(Хыба, ги балта)
Заліз на свою кучу пес,
Зубами лускать,
Давно бы ун з обшаря щез,
Но ланц не пускать.
Свиня в кутцьови так, ги кит,
Габы поднимать;
Мене у череві болить,
Кышкы ми имат.
Скрутило так, што йсе біда!
Ниє ми спасу,
Чекати, ош стече вода
Ни маву часу!
Ни пущу – я ж собі не враг –
У нагавиці...
Рыбацькі чоботы м натяг
Аж до гузиці,
Туды, де ходить пішо й царь
Брыду потоком,
Та чим май близько є бударь,
Тым май глубоко.
Добро, ище до сідака
Ни досігало…
Устиг присісти излегка,
А вже й подало.
Старôв газетôв “Піонер”
Утерся з тылаИще з часу СРСР
Она в ня была.
Теперь намного ся мені
Май легко дыше…
Кой раз лиш, ги в страшному сні,
Бударь колыше!
И перевертать го на бук,
Несе на боці!
Зробили двері ся, ги люк
В пӱдводнӱй лодці.
Из діркы, де м сидів годы,
Лиш буря дула…

Кобы не кукнула туды
Якась акула?
Но в Хустицю не є акул,
Ни крокодилу,
Бо наш из жабами намул
Ни даст їм силу.
А щи ми в тому повезло Не є й пірату…
Подай ми, Господи, весло,
Авать лопату!
Хотя бы довгу тычку дай,
Най нив ся тручну –
Не хочу плысти у Дунай,
Не лишу Кучму!
Якый хосен ми из мадяр,
Тай из румыну,
Кедь ніредьгазькый вже базар
Щи гурше плыне.
Тай щи не маву никус нич
Што їм продати –
Без ґомбиць рехлик маю я
И мокрі ґаті.
На нервнӱй почві свӱй понос
Забыти мушу,
Пора сигнал давати SOS –
“Спасіть ми душу”!
Уздовж по улицях плыву
Водôв заллятых,
Гибы в Венеції жию,
А не в Карпатах.
Айбо кричав пувчаса зря,
Гибы динамік,
Што зараз буде з бударя
Малый “Титанік”.
Не чув, не видів ня нико,
Ушиткі втікли…
Прощай, винце, прощай, пивко –
Йду рыбам в ікла!
Бывало, кулько з їх голôв
Варив уху я,
Теперь їм сам на корм пӱшôв,
Всьо – алилуя!
Я ж не матрос, не водолаз,
Лиш крумплі коплю,
Ни быв на морі ани раз,
Та лиш ся втоплю!
Кобы я днеська не погыб,
Клянуся, Боже,
Не буду ниґда їсти рыб
И ракы тоже.
Навхтема з моста бы м метав
Їм хліба й торту…
Раз кось ся нагле пошкрептав
По лівум борту!
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Потихы никаю в діру:
Ба што принесло?
Ий, вижу, нынікы не вмру,
Житя воскресло!
Молитвы мої Бог учув
И не обідив:
Загнав мені з вином гордув,
Майжинь, сусідӱв.
У ньому было літру сто
(Кидь повный - триста)
Паскудным рыбам є ото
Отрова чиста!
Узяти мож на абордаж
Трофей дубовый,
Хоть ун тяжкый хоть пару маж,
Розмір – корова.
Заліз на палубу повзком,
Як на копицю,
Його швартуву реміньом
Уд нагавицю.
Тай утяг чуп, на бук звернув,
Приклав ся ротом,
И адміралом ся учув
Над цілым флотом.
Гордув штурмуву, ги Берлін
При войні руські,
Уже ми море до колін,
Проливы узькі.
Уже ся й ногы не трясуть,
Лиш мало рукы,
Теперь акулы най плывуть,
Аж бы й три штукы!
Уже ми штормы не страшні,
Ани цунамі…
Щи пачку Бог бы дав мені
Из цігарами!
И туй плыве собі ларьок
Гибы кораблик,
На моє щастя там не змок
Ни єден шваблик.
Йсе ж мого кума! Кум, пробач,
Спиши на бурю;
Бю скло – не треба ми й клепач,
Помалы курю.
А кум из груші, из верьха,
Кричить: «Не кывай!»
Хосна не буде, лиш сміха,
З його призыва.
На суші пряч си, на землі
Товар у скриню,
Я ж капітан на кораблі,
Што хочу – чиню.
Плыву, не знавучи біды,
Єдно ми жалко:
Кобы щи улізла з воды
Якась русалка.
Ото не бай, што в неї хвӱст,
И всьо такоє,
И так теперь великый пӱст,
Не мош мнясноє.
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В каюту сміло бы м занюс
На діло тіло…
Раз – не з кормы, а там, де нус –
Штось загриміло:
Летить мадярськый вертольот
Уздовж по дамбі,
(Бо в нас не є бензину й ґнот
Палити в лампі)
На ня не творять ся нияк
Вті бусурмены –
Бізӱвно, думавуть: рыбак
Поколоченый.
Їм указати треба флаг!
И в быструм ритмі
Я жовту майку з себе стяг,
Гатькы блакитні,
Їх довгі мав для красоты
Аж до коліна,
Най видять добре з высоты
Туй – Україна!
Продали Чорноморськый флот
И розокрали,
А я, державы патріот,
Начну з начала.
И я не бовуся торпед
Из США й Китаю!
Плыву си сміло уперед:
Куды – не знаву.
Раз груба камера до ня
Плыве з КАМАЗа!
На ню солдат, ги на коня,
Заліз, зараза.
Кричить: «Границя! Переход!!!»
Гибы го різав –
– Идеш у гості? В турпоход?
Де паспорт з візôв?”
Таможнику на кымаку
Несе команду:
– Куды попрятав и яку
Ты контрабанду?!
Платити мусиш нараз цло! –
Повіли твердо,
А з-пуд воды сплыло чоло
З мадярськым гербом.
Из аквалангом поліцай
Сокотить “Тіссо”:
Нінч пропуск?! Цурош ембер, айй!
Нем собод, віссо!”
Не є в Європу ми путя,
Ни пущать уряд,
Хотя плыве туды смітя,
Дрыва тай цуря.
Гадаю так: кедь нєт, та нєт,
Тадь перебачте!
За милу душу пуйду гет,
Поклавши мачты.
Я ґеренду собі найшов,
Вірьовок пару,
Наймав широкых будюгов,
Майструю парус…
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Дому попутный вітер гнав
На наші села…
Бударь из боку узирав,
Ги каравела!
А я быв чисто, ги Колумб,
Лиш гурше вбратый,
Біда, не є косиць из клумб
Мене стрічати.
Хоть ун Америку удкрыв,
А я лиш бочку,
Но славу я за сись заплыв
Дустати хочу.

Айбо про орден ци медаль
Не є и мовы,
А дайте ми, кедь вам не жаль,
Вінок лавровый.
Жона у левеш покладе
Такый подарок –
Навряд, ци ліпшых ся дожде
Гуманітарок!

Русинська проза
В.Новак
ЖЕСТОКОСТЬ
Його жестокость отравльовала наші ище такі слабкі душі. Страхы без усякої причины, лем завто, што вӱн
быв уєдно из нами, вісіли у нашому 1-б класі руської зачаткової школы, што ся розмістила у невеликому
строєнию пиля хустського замка.
Наш учитель быв даз сорокарӱчный, высокый, мӱцный чоловік, різкый, быстрый из силным голосом.
Бывший офіцер, вӱн не просто говорив из нами – вӱн командовав. И мы, ище малі діти, його ся бояли и
слухали.
Я дуже слабо памнятаву первый год своєй учобы у школі. Стримить у памняти лем вто страхітя, што стало
ся из донькôв учителя. Вна учила ся у нашому класі. Мала, бліда, худенька дівочка, што усе сиділа на первӱй
парті спроти свого отця. Вӱн єї кликав Олґôв, нигда не хвалив, не погладив, подаколи деревлянôв линійкôв бив
по складеных уєдно перстах. Исе нагоняло страх и на другых. Олґа мусіла учити ся лем ліпше усих, бо отець
так хотів. Мати у неї умерла два годы назад, дівочка рідко говорила и ниґда не бавила ся из нами, держала ся
сама по собі. Была ги затравлена. Видячи сякоє, и мы єї обходили.
Дуже рідко у нашу зачаткову школу забігав єї старший брат, што учив ся у пятому класі руської
десятирічки. Тогды вни из Олґôв двоє прятали ся уд отця и штось своє говорили.
Раз лем узимі брат Олі утік из дому и глядали го дакулько днӱв. За исе говорили и у школі. Пак міліція го
найшла у хліві на сусідськӱй улиці. Слабый, голодный, вӱн не хотів ити дому и упросив ся жити и учити ся у
варошському интернаті, што каммай удкрыв ся у бывшӱй тюрмі. И тко го знає, што ся стало у хыжі нашого
учителя, кой його рӱдный сын такоє учинив.
Ближе уд концьови учебного года Оля на уроці из арифметикы дӱстала тройку. Учитель довго єї звідовав
по темі урока и добавив, аж дома из ньôв поговорить.
Учительова хыжа была на Німецькӱй улиці пиля штації, ити треба было пішо довкола Замкової горы
орсаґом. Діма, її сусіда по парті и по улиці, ишов из ньôв дому уєдно, розказовав пак нам, аж Оля всю дорогу
дому німо плакала.
На слідуючый день учителька паралельного 1-а класа Олена Михайловна повела обадва перві класы на
Замкову гору. Помогала юй піонервожата Катя, бо наш учитель дӱстав бетяг и не прийшов у школу. Идучи
назад, мы ушиткі промокли уд зливы первої майської грозы, пӱд яку утрафили. У школі мусай было ся
обсушити. Наші дівочкы нам пошепкы пак уповіли, аж кой Оля зняла майку, у неї на спині было видко дакулько
кревляных слідӱв уд реміня вадь прута.
Ми порозуміли, аж Оля была бита отцьом за тройку. Дуже мы її шкодовали, а спроти учителя у дітий класа
попри страху став протест. Учитель вто утямив, порозумів, уд чого, и став ище май строго вести ся из донькôв.
Клас, як лем быв годен, заставав за Олю.
Удуйшли канікулы, ситуація из Ольôв мало ся забыла. Айбо на зачатку октовбря стала ся біда, што на усьо
житя дітий нашого класа лягла у души страшнôв, невыказанôв трагедійôв, невиразно тяжкым спомином.
Учитель израна зайшов у клас дуже злый. Мы уже ся навчили упознавати його дяку. На другому уроці
арифметикы ýкликав до дошкы Олю, зачав єї звідати домашньоє завданя. Не чекавучи одвіта, кричав на неї, пак
тричі деревлянôв линійкôв ударив єї по перстах. Дівочка на очах усього класа стояла бліда, ни жива ни мертва,
лем великі густі слызы текли юй из очий. Ни єдного стона ци голосного плачу. Из не
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Жанна, што сиділа на другӱй парті, уповіла учительови, вбы вӱн не бив Олю. Туй увесь клас зачав вто
говорити.
У дітий урвáли ся страхы сперед учителя-садиста. Вӱн вто порозумів, утямив, аж ото дӱйде до
родичӱв дітий, и мало полівив, лем уповів, аж дома поговорить из Ольôв за учобу.
Діти были настрашені за Олю, тривога за сю жертвену дівочку висіла у класі. Была велика перерва.
Заплакана Оля наскоро зобрала ся и пӱшла дому докить отець быв у учительськӱй. Не розумівучи, што робить,
плачучи, у голові держала будучу отцьову розправу, што неотвратимо чекать єї.
И так ги усе у сякому, у тяму прийшла юй мама, што любила Олю и пестила, усе заставала сперед
отцьом. А теперь и брата не є, вбы хоть мало боронив малу сестричку. Отець днеська єї забє за двойку и за то,
што діти класа спроти його волі застали за свою сегіняшну однокласницю, за вто, што вна утікла из школы
дому. Може, вӱн и правый, бо тулько много на нюй вины. Сися мысль не уходила из головы. Вӱн єї забє. Тадь
нашто терпіти його битя и крикы, нашто терпіти болі уд кровавых ран, уд котрых отець ище май звіріє и бє єї?
Оля прийшла дому, вбрала ся в єдиноє парадноє шатя, найшла обращик мамы, на котрому вна держит
малу Олю на руках, довго гладила и цілювала личко мамы. Юй нестерпимо хотіло ся до неї. Лем пиля мамы вна
навічно найде любов и ласку, котрых не знає теперь.
Думавучи лем про скору стрічу из мамôв, зайшла у шпайз, улізла на пӱд, приязала товсту шпаргу на
бруса, стала на колінкы и зачитала молитву до Бога, котру єї научила мама. Оля накинула засылку на шию и з
криком «Мамочка, а-а» кинула ся у пропасть.
Отець увечері пяный прийшов дому. Упив у ларькови из мейрига позад днешньых событий у класі из
донькôв и хотів єї видіти. На його гойканя донька не удзивала ся. Исе го ище май розгнівало. Изглядав усю
хыжу – донькы ниґде не было. Напослід удкрыв двері шпайза. Увидів мертві очи його дітины, котра вісіла на
шпарзі. Очи в очи. Из мукôв и осудом.
Стиснувши голову руками, мовчкы сів на порӱг шпайза и даз годину просидів у страхови. Пак пӱшôв до
телефона, заголосив на міліцію и болницю.
За дакулько дну следствіє скончило ся. Отця у смерти Олі не винили. Дали дозвол на похорон тіла. На
хованю были дві сусідкы, брат, отець и священик.
У школі нич нико не знав. Сын позад хованя уповів отцьови, аж ото вӱн винен у смерти Олі: йому всьо
розказали діти в класі и знати отця бӱлше не хоче.
Сусідкы и священик пӱшли уд гроба не удклонивши ся.
Из школы учителя уверли, вӱн у сусідньому малому вароши робив на почті, розносив новинкы и
письма, спив ся, захворів на нервы и, кой и утсі го уверли из роботы, завісив ся на теметові, на тӱй самӱй шпарзі,
на котру управив свою малу дівочку.
28.10.2016

Илустрация Антоніны Ісак-Дурды
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Анна Меґела

Невыдумані житейські исторії
Красный день заслужити треба
(Свідком сих исторій быв автор або записав из слов свідитилюв)

Мої нянько (най там из Богом спочивавуть) мали приятный силный баритон. Їх двычи запрошовали у
Закарпатськый хор, айбо вни ся одказовали: «Вас у хорі много, и без мене легко ся обыйдете. А я – дяк, и
замінити ня не є кым».
Ищи малым дітваком врізали ся мені в тямку їх слова, які, прийшовши из похорона, они знали казати:
«Такый красный день собі вубрав сиґінь...» Мені тото было дуже чудно, и я їх зазвідала:
– Няньку, то мож собі вубрати красный день на похорон? Треба навперед заказати ци як?
– Мож, дітинко. Айбо то не мы вубераєме, а Бог нам дає. Свойим житьом треба тото заслужити.
Я тогды не дуже розуміла, як ото треба заслужити. Айбо знала м, же кедь челядник сам собі вкоротить вік –
то є великый гріх. И покы го не предадуть земли, то «рогатый» радує ся, свище, ламле дерева, перевертать
навелкы из сіном, а даколи вурывать жупы из стріхы ци зносить цалком покрытя на хыжи. Тямлю, што коли ся
повісила молода жона у Перечині, то пропасник так бісив ся цілу нӱч, што повыбивав облакы на бôвті, де вна
торговала.
... Коли ми позвонили из Ужгорода, же вмерла тютка Ганя и завтра треба йти на похорон, то м ся дуже
зачудовала. Не завто, же єї свічка догоріла (было юй за 80), а завто, же цілый тыждінь погода препаскудна: дує
віхор, паде дождь из снігом, многі дерева пӱд тяжестьôв мокрого сніга поламали ся, на путьови – вода, сніг,
болото, як кажуть, ни пройти ни проїхати. За прогнозом, ищи три дны буде так .
– То несправедливо, – протестовало моє єство. – Тютка Ганя – то праведна душа. Я такых людий у свому
житю бӱлше не стрічала и, може, и не стріну.
Коли м ся учила на філфаці в універзитеті, то много раз была м у неї дома. Виділа м, из якôв любовйôв
ставить ся она до ближньых. Хоть сама жила бідно, айбо пӱдгодововала жебракӱв, які заходили до ниї,
навідовала сирот и бідных у болници, останні гроші могла оддати чужим, кедь од ниї просили на автобус. Из
Біблії знала цитовати цілі стихы и поясньовати їх. Усе говорила тихым, спокӱйным голосом, ни з кым не
гнівала ся и ни на кого не злила ся.
– Тко, тко, а вна заслужила в Бога красну хвилю. То чом так? – звідала м сама себе.
На другый день погода не ýладила ся: небо затягнуло ся хмарами, студеный дождь бив у лице. Не хотіло ся
вуходити из хыжи. Айбо я, нагварявучи ся на місиво из сніга и болота, што чавкало пӱд мокрыма чоботами,
дочекала автобус и щасливо добрала ся до вариша. Перед обідом хмары над Ужгородом розыйшли ся, віхор
перестав дути. А коли вунесли покойницю на двӱр и зачали удспівовати, указало ся сонце. Його лучі были такі
силні, што нараз потепліло. Люде порозкапчовали свої кабаты и курткы. Попозерала м на градусник, што быв
на стіні, коло вонкашных дверий – 19 градусӱв! И так было цілый похорон. А перед тым, як уже почало ся
„послідньоє цюлованіє”, вудкысь появили ся голубы и зачали кружляти над хыжôв и двором, гибы прощали ся
из тюткôв. Люди чудовали ся, перешіптовали ся межи собôв. Як труну закрыли покрышкôв, голубы полетіли
собі. Тіло спеціалнôв машинôв, а процесію автобусом повезли в Горяни на цвинтарь. Коли сьме ся вертали,
зась постуденіло и зачав падати дождь из снігом.
Вечӱр дома учула м у новинах, же над Ужгородом и Горянами зафіксовали аномално высоку про януар
температуру – 19 ºC. яка ся продержала лем три годины!
– Воистину – се была праведна душа, котра и серед зимы заслужила собі красну хвилю в останньый день
перебываня на сюй грішнӱй земли!

Василь Скакандій.
Сонячный день (2007)
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Вызнамні поставы русинського ренесанса
Мӱй нянько прожив тяжкоє, но чесноє и
достойноє житя
Мої онукы фурт ня просять розказати їм дашто про
дідика Прокопа Кирила Юрійовича. На обращиках вӱн
впозірує дуже красно: правильні черты лиця, акуратно
подстрыжено є волося. В ысокоє чоло вказує, што
челядник сесь дуже розумный…
Айбо хоче ся діточкам и внукам розказати не про
красу мого нянька, а про його незламный дух и велику
силу волі, про тоты стражданя, котрі му ся прийшло
пережити. И я розказову, повідаву то, што м затямила из
його скупых слов про рокы, котрі вӱн провюв у решті за
одстойованя православної віры, за МараморошСигетський процес…
Нянько родив ся 1883 рока у селі Иза (днесь
Хустського района). Люде там были домак добрі, благі,
богобойні, нигда ся не вадили и ходили до церьковли. У
первых роках 20 ст. в Изі и у Великых Лучках зачало ся
двиганя за православну віру. Вождьом сього двиганя став
Алексій Кабалюк, якый пӱздніше розділив стражданя

Кирил Прокоп
свойих однодумцюв. Хотіли изяни домак немного: молити ся языком, котрый быв їм материнськым, обы
розуміти, про што йде ся в молитвах.
Айбо мадярська власть провела у 1913-1914 роках другый Мараморош-Сигетськый процес, за приговором
якого из 94 подкарпатцюв было засуджено 32 чоловік до разных срокӱв решта. Мӱй нянько Кирил Прокоп
дустав єден рук и вусям місяцюв тюрьмы и 300 корун штрафа. Наразі сидів у Сигеті (днесь Румуния), дале – у
Дебрецині (Мадярщина), а досиджовав срок у кріпости Комарно (днесь Словакия).
Из няньовых скупых розказӱв взнали сьме, што у тюрьмі арештантӱв страшно мучили: били, держали по
пояс у студенуй воді. Пӱслідна пытка, за його словами, была нестерпна…Коли у Сиготі в 2007 рокови
одкрывали меморіалну таблу на домі, де проходив Мараморош-Сигетськый процес, мала и я честь вповісти
там пару слов. Журналісты из Чехиї не віровали ми, што у нянька могли быти такі малі діти. Завто прийшло ся
розказати, што отець наш у первому бракови не мав діточок нияк. Коли перва його жона одойшла у вічность, то
мав уже 47 рокӱв. Женив ся через два рокы другый раз на сироті - моюй мамці. А коли мав 50, то родив ся у
нього первісток – мӱй старшый брат Кирил. Нянько вчинив величезну гостину на христины, думавучи, што се
єдина його дітина, айбо, дякувучи Богу, нас появило ся аж девятеро. Шкода, айбо другый сын Мефодій умер,
коли мав рочок, а сынок Иванко – через два тыжні по родах.
Мы жили дуже тихо, супукуйно, ходили до церьковли, построєної няньком вєдно из громадôв.
Ищи докедь у нянька не было діточок, то вӱн много часу приділяв сосполному и політичному животови
края. Много раз розказовав, як представителюв Подкарпатя стрів президент Томаш Гарік Масарик: «Но,
хлопці, чого сьте прийшли? Де ваша програма? Што хочете, обы в вас ся розвивало: учоба, медицина? Може,
вам май скорі треба вчителюв?». Нянько казав, што товды первый раз чув слово «програма»…Двычі обирали
мого нянька депутатом Парламента Чехословакиї од Аграрної партії. Робив много про людий, и они му
віровали, цінили го.
Другый раз трафив нянько у тюрьму, коли прийшли на Подкарпатя совітські войська у 1944 році. Из боку
Хуста йшла велика техніка, били з канонӱв по касарнях, коло котрых сьме жили. Нянько, ги опытный
челяднык, взяв великый кендеричаный хліб, солянку и выйшов стрічати «освободителюв». Командир одламав
дарабчик хліба и каже: «У, б… куркуль, на яйцах хлеб печет». У нас ся зачали великі біды: зимôв из бантин на
подови руські солдаты забрали вшитку буженину, забрали вуликы из пчолами, а нянькови вповіли: «Пикнеш –
вся семья взлетит на воздух»,- и бывшый депутат Парламента промовчав…
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хыжу зайшли міліцішты и єден из них вповів: «Попрощайтесь со своим отцом на 10 лет». И гибы вгадав –
нянькови дали руно 10 рокӱв тюрьмы. Хыжу конфісковали, а нас на самый день 40 Святых выгнали из хижі, и
мы три дны прожили на вулиці под одкрытым небом коло огня, не позеравучи на сніг из дождьом. Не
позамерзали сьме лем тому, што старші браты натягали руща и мали сьме ся коло чого гріти.
Нянько сидів у Хусті, пак у Мукачовському замку. Знавучи про вто, што голодуєме, вӱн свою тюремну
пайку зділяв и на нас – діточок. Мы дуже ся радовали и дарабчик чорного тюремного хліба держали в роті, ги
жвачку.
Коли вмер Сталін, нянька одпустили, айбо хыжу ищи нам довго не вертали. Я под диктовку нянька написала
письмо секретарьови ЦК КПРС Маленкову и хыжу нам вернули.
Нянькову церьков сільські комуністы розбили и обы принизити нянька, загнали нам домув хрест. Вӱн
потому довго ся хранив у нашӱй сімї, аж докы повінь не забрала вшитко обыстя и понесла долув Тисов.
Пропали книгы, фотографиї, документы.
Што мене в нянькови чудовало, то його любов до чистоты. Його приказку: «Най буде драноє, лем бы
праноє», - и днесь чуву в вухах. А ищи казав, што треба просити Бога, абы сьме ся розыйшли по світу и были
далеко єден од другого. Мы ся чудовали, ош чому? Казав, што товды ся будеме бӱлше любити. Так ся и стало:
брат Кирил женив ся у Чинадійові, Юрко – у Львові, Василь – у Дніпропетровську, Анька и Маріка в Хусті, я
такой приїхала до брата в Чинадійово, а дома ся обстав май малый брат Михаил, котрого мамка родила, вже
мавучи 42 рокы.
У нашӱй сімї ниґда не было чути лайкы вадь паскудного слова, на неділю йшли сьме до церьковли, я співала
у церковному хорови. Коли м закончила Хустськоє культурно-освітньоє училище, нянько ся сим фест гордив,
казав: «Співайте файно, бо в нас уже є свӱй диригент».
Нянько прожив тяжкоє, но чесноє и достойноє житя и дожив до 94 рокӱв. У марті 1977 рока одыйшов у
вічность.
На днесь из вшиткої нашої родины обстали сьме ся лем дві из сестрôв Марійôв, котра жиє в Хусті и на нюй є
тяжка робота, а може, и місія – позерати за няньовим, мамчиным, сестры Ані и брата Михаила гробиками.
Світла їм памнять…
Дуже бы м хотіла, штобы молоді люде интересовали ся свойима родичами, коріньом свої родины, файты,
знали и честовали минувшину.
Из любовльов Олга Прокоп –донька Кирила Прокопа
Микола Рішко
О. Василь Худа
Родив ся о. Василь Худа 17 сектембра 1918 рока в селі
Драгово Хустського округа теперішньої Закарпатської области.
Зак ӱ нчив Хустську реалну гімназію. Дале учив ся в
Ужгородськӱй богословськӱй семінарії, де ся цілком оддав не
лем богословськ ы м наукам, а и журналістиці. Молодого
богослова призначавуть головôв організації «Месійный фронт
молодежи», замістительом редактора новинкы «Недѣля». Вӱн
редагує журнал «Благовѣстник», «Месійный календарь» и
календарь «Гондя».
У журналі «Літературна недѣля» подкарпатського общества
наук (ПОН) вӱн печатать свої сочіненія, статі церковнорелігіозного характера, які пӱдписує псевдонімом Менчул. Ище
печатать ся у изданіях «Карпатська недѣля», «Недѣля»,
«Месійный календарь» за 1941-1944 годы.
Сопроводжувучи єпископа Александра Стойку пӱд час
візитацій парохій, изучає нелегкоє положеніє селян. Свої
наблюденія печатать у новинках и журналах.
По высвяченю робить священиком у селах Торунь, Драгово,
Требушани, Копашньово. Коли силôв была ліквідована грекокатолицька церков у 1949-м році, вӱн перейшôв до Росії, обы
го не репресовали, переходить из города в город, из міста на місто
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(Кубань, Грузія, Караганда, Иркутськ), робить електриком.
У час хрущовської «оттепелі» вертать ся в Мукачево. Робить у обществі сліпых.
Як душпастирь, тайно робить побожні услугы вірникам у Синевирськуй Поляні, Колочаві, Драгові,
Требушанах, Косувськуй Поляні, Голубинум, Оленьові, Росвигові и Мукачеві. Його убирають депутатом
городської ради. Из помучôв тодишнього мера города Мукачева Николая Роглєва добивать ся, обы вернули
греко-католикам церквы у Подгорянах, Кольчині, Дубині, Обаві, Шелестові.
У 1992 році по ст ав вопро с
організації в Мукачеві духовної
семінарії. З помучôв єпіскопа – ординарія
Ивана Семедія о.Василю Худі се ся
удало. Айбо яка тото нелегка робота –
найти поміщеніє про семінарію,
воздержовати бого словӱв, найти
преподавательôв!
Доброволно взяв на себе
преподавати моральну и пасторальну
теологію, типік.
Коли через два рокы семінарію
перевели до Ужгорода, о. Василя Худу
назначили проректором по учебнӱй
части. Туй вӱн дале преподає моральну и
пасторіальну теологію, типік и філософію.
Наука в семінарії проходить на уровні
заграничных католицькых семінарій.
О. Василь Худа видав для духовных семінарій моральну теологію про принципы, заповіді, Святі Тайны,
типік.
Як голова комітета на защиту єпархії, виступать на симпозіумах, а также у пресі. Боре ся за чистоту
Закарпатського обряда, якый перейшôв до нас од нашых предкӱв. Вӱн є противником усякых автокефалій,
противником тых, ко зажде ліквідовати старый обряд, до якого звыкли наші люде.
Она співать лем тоты співанкы, які родили ся там, де и она
До 80-роча Віры Баганич

Віра Мадяр-Новак

«Понад плаєм, плаєм…» – подкарпатські народні співанкы из репертуара Віры Баганич, первый
одцифрованый пісенный альбом талантливої співачкы, провідної солісткы Державного заслуженого
Закарпатського народного хора. Выданя присвяченоє 80-рочу юбілея вызнамної народом артисткы и
покликаноє закарбовати в исторії основні побіды єї творчеського житя.
Бӱлш ги пӱвстолітя Віра Баганич є май файнôв исполнителкôв балад Подкарпатя. Они войшли до
«золотого фонда» музичної културы края, а єї имня стало легендов. На диску представлені архівні студійні
записы Львовського телебаченя, датовані 1963 роком (днесь выкладені в Интернет); матеріалы многых
грампластинок періода 1960–1970-х рокӱв, звукозаписы касеты «Співає Віра Баганич» (2001), архівні
матеріалы Закарпатського областного радіо и записы концертных выступӱв пуслідных рокӱв. На основі
богатої и разновидної музичної палітры закарпатськых народных співанок, што охватовуть читавый фалат
часу, ярко вымальовує ся творчый портрет Віры Степановної.
В альбомі музичні трекы скомпоновано за принципом контраста. Айбо
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«Под дубиною, под зеленою» и «Гей, плыве кача по Тисині». Перва – визначила долю Віри Баганич: з нив
співачка стала провіднôв солісткôв Державного заслуженого Закарпатського народного хора и утвердила ся ги
неперевершена исполнителниця балад. Друга, што однайдена и всокочена Вірôв Баганич, перечинила ся на
важный символ русинства. Перейнявши «Гей, пливе кача по Тисині» од мамы, співачка первôв исполнила сесю
рідкісну баладу на професійнӱй сцені, у 60–70-х роках ХХ ст. зробила єї знамнôв, а у 1972 рокови записала на
пластинку Всесоюзної фірмы «Мелодія». Потому, як споминала співачка, на святі коломийкы у Воловци сю
співанку занотовав уд ниї керовник рокаша «Піккардійська терція». У новӱй талантливӱй обробци прадавня
балада Подкарпатя перечинила ся у 2014 році на народный Реквієм Небеснӱй Сотни.
Основну часть альбома вчинили два блокы народных співанок, ушореных за хронологійôв звукозаписӱв.
На зачатку предлагавуть ся архівні матеріалы 1960–1970 рокӱв, які включавуть обробкы, вчинені
подкарпатськыма композиторами Іштваном Мартоном, Михаилом Кречком, Миколом Попенком и Петром
Раком у переважнӱй бӱлшости на мелодії, записані од Віры Баганич и призначені на єї выконаня. Основну и
май бӱлшу часть альбома склав другый блок – звукозаписы 2001 рока, які готовали ся про аудіо-касеты «Співає
Віра Баганич». Нотный матеріал до ушиткых звукозаписӱв, опублікованый у зборнику «Співає Віра Баганич»
(Ужгород, 2001).
Географія співанок чотко вызначена: домінувуть народно-музикалні творы Воловеччины и в незначнӱй
кӱлкости стрічавуть ся народнопісенні образцы прилеглої до неї Міжгірщины. Як зазначала сама выконавиця,
она співать лем тоті співанкы, які родили ся там, де и она. Именно у них пані Віра безпомилково чувствовала
народну манеру співа, властиву лем сьому регіону, и природно єї одтворює (основу репертуара складавуть
народні співанкы, які засвойила од мамы и тюткы). З цільôв одображеня автентичної вымовы, назвы співанок
включавуть етнографічну фонему «ы».
Розмаїтя народно-музикалных жанрӱв, зафіксованых на дискови, включавуть лемковські співанкы
(притаманні Воловеччині), «співані» из Міжгірщины (коломийкы, перечинені из танця в ліричну співанку),
колыскові, свальбові и рекрутські співанкы, світські колядкы, церковні колядкы, приспівкы до танцюв
«волошин», «тропоты», народні співанкы из разнонаціоналныма вплывами: румунськым, словацькым,
мадярськым, што про Подкарпатя характерно. Айбо головный позӱр концентрує ся на баладах (за народнôв
термінологійôв – «довгых співанках»). Они разного зміста: міфологічні, историчні, бытові, ліричні и балады
на коломийковӱй основі – так звані балады-новины. Неповторность творчої индивідуалности Віры Баганич
проявлять ся у вірности жанрови балады. Вшитко другоє – оригіналноє, айбо дополнителноє.
Диск «Понад плаєм, плаєм…» представлять Віру Баганич у двох ипостасях: як талантливу выконавицю и
як собирателку фолклора. Она уднайшла рідкісні образцы пісенного фолклора и всокотила про нащадкӱв
пласт народнопісенної културы Подкарпатя первої половины ХХ стороча. Сесь єї поступок, ци май файно бы
вповісти – подвиг, має вызывати честованя у прийдешньых поколінь.
БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ

Віра Степановна Баганич родила ся 5 апріля 1937 рока в с. Воловець на Подкарпатю в многодітнӱй
родині. Из дітинства любила співати. У 16 рокӱв побідила на Закарпатському обласному конкурсі народної
самодіятелности, у 23 рокы – дӱстала диплом І ступеня на Республіканському огляді-конкурсі самодіятелного
искуства Украйины. У 1961 році стала солісткôв Державного заслуженого Закарпатського народного хора.
Головный диригент хора Михайло Кречко высоко оцінив музичноє обдарованя талантливої співачкы. Вӱн
зазначав: «Такі голосы, ги у Віры Баганич... рождавуться раз у 50 років!»
Из Закарпатськым народным хором співачка концертовала по всьому Радянському Союзови и країнах
Європы, заслужила вызнаня, а также здобыла диригентську освіту.
В. Баганич збогатила репертуар хорового колектива музичным фолклором Воловеччины. Пісні,
записані уд Віри Баганич, увыйшли до зборника «Українські народні пісні Закарпаття» Володимира
Гошовського, стали основôв обробок народных співанок многых композиторӱв.
Айбо из удїздом М. Кречка новый керовник хора из репертуара витісняє закарпатську народну баладу и
замінює єї піснями радянської тематикы и російськыми піснями. Се спричинило до творчого конфлікта и
выхода Віры Баганич из Закарпатського народного хора (1979).
1979–1995 рр. – період єї роботы в системі готелю «Інтурист-Закарпаття». У 1980–1990-х роках В.
Баганич вєдно из Марійôв Малильо и Иваном Щербеєм из Воловецького районного дома културы записує на
магнітофон носителюв народної традиції из сел Тишів, Завадка, Розтока, Верхні Ворота, Перехресне та
Кічерний Воловецького району.
У 2001 році выдає зборник «Співає Віра Баганич». До нього вєдно из Леонтійом Ленартом (цимбалы) и
Юрійом Філіпом (басоля) записала и выдала у Кийові одноименну аудіокасету. Позад майже двадцятирӱчної
перервы Віра Баганич вернула ся в музичноє искуство, удновила концертной житя. Она исполняє русинські
балады в Чехії, Словаччині, Польщі, Угорщині и Румунії.
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Віра Баганич – почесный громадянин Воловця и народна любимиця усього Закарпатя. Она дарує
радость уд стрічи из высокым искуством, красотôв русинської народної співанкы Подкарпатя и не дає забыти,
тко мы є, якого мы рода.
Поздоровляєме паню Вірю Баганич, вызнамну, честовану співачку из красным юбілейом. Желаєме юй
довго и щасливо жити и радовати слухачӱв свойим голосом и співаньом наших любимых русинськых
співанок.
А.Духновичу – 214
Марія Федорко, Ужгород
«Домашньый дохтор» А.Духновича
Исторія знає много примірÿв, коли знамениті люде, окрем свої основної роботы, занимали ся
фітотерапійôв. Приміром, наш славный земляк Иван Орлай ищи на зачатку ХІХ ст. первый у Росії поклав
фототерапію на научну основу. Дуже серйозно занимав ся проблемами природного ліченя людий
(фітотерапійôв) німецькый писатель и філозоф Й.В.Гете. На сьому ділі заязало ся великоє цімборство Орлая из
Гете. Айбо и А.Духнович, не позиравучи на велику натерьханость множеством усякої писаної и иншакої
роботы, углядовав час для помочи людьом укріпити и усокотити май головноє богатство – здоровля. Про йсе
ясно свідчать матеріалы под заголовком «Домашньый дохтор», які А.Духнович подготовив и напечатав у
журналі «Місяцеслов» на 1863, 1854 и 1857 рокы. Треба чудовати ся тому, ош «Місяцеслов» печатав ся бÿлше
ги 160 рокÿв назад, а думкы Духновича про здоровля чоловіка и способы ліченя хворот обстали ся актуалными
до днесь.
Наші русины у давніші часы жили в скрутных условіях и за совітами при захворьованю ишли до
священикÿв, у тому числі, и до пана превелебного А.Духновича. Приходило ся йому быти и добрым дохтором.
Из май давнішых часÿв люде зязані из природôв, яку хосновали для свойих нужд. Люде припозіровали
ся до ростинного світа и дознавали ся, ош многі ростины мавуть цілющі свойства. Люде уробили
́
свої правила
збираня
́
хосенных трав и усякого цвітовиня. На практиці они довели, ош май ліпше лічать травы и ростины,
котрі збирали у час цвітіня уночи́ при повному місяцю, а удень – коли у воздусі май бÿлше влагы,
́
дознали ся,
які части ростин треба хосновати для шилиякых хворот (стебло, листя, цвіт, корінь, лупина, плод).
А.Духнович наголошовав на тому, ош здоровля є май дорогый скарб на світі, бо хворого не тішать ни
гроші, ни золото, ни богаті хоромы, ни множество землі. Чоловік, обы мог спокÿйно жити и мати силу для
роботы, мусить сокотити своє здоровля, бо на тото є и воля Господня. Господь сотворив чоловіка, як міркує
Духнович, обы вырощовати на земли плоды як пищу, вселив цілющу силу у травы и дерева, обы захворівшых
исцілити и дати нам ясный розум упознати
́
хосенну силу ростин.
Завто А.Духнович у «Домашньому дохторови» из сердечнôв любезностьôв дає нам совіты про лічебні
свойства ростин. Вӱн пише, што на земли пиля хыжи треба посадити не лем такі ростины, які суть прикрасôв
города,
́ айбо и такі, які мож при потребі изхосновати на оздоровленя. Сесе, приміром, такі, ги чабрик, мнятво
(мнята) лаванда, меліса, рута, майоранка и др.
Дале Духнович дає совіт старателному
ґаздови уліті назбирати, насушити и присокотити в
сухому місті такі ростины: цвіт бузины, цвіт
ромашкы, материнку, цінторію, яловець, цвіт
липы, папороть, мак, цвіт жита, обы пак помочи́
собі при хвороті. Ушиткого нараховано 30 ростин.
Давучи характеристику лічебным свойствам тых
ци другых ростин, автор описує и способы їх
уживаня
́
при конкретных хворотах. Интересно,
што перед тым, як характеризовати кажду из 30
ростин, автор говорить про ліченя од холеры. Діло
у тому, што у ХІХ ст. у Європі лютовала епідемія
сеї заразливої хвороты. Не миновала она и
Подкарпатя. Од холеры умерли тысячі нашых
краян. Для борьбы из сив пошистьôв из Будапешта
загнали молодого дохтора, уродженця села
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Руськоє Поле Тячевського округа Андрія Новака, якый успішно справиви ся из поставленôв задачôв и пак быв
призначеный директором Ужгородської божниці (теперь она носить имня А.Новака). Для ліченя холеры
Духнович радив збирати такі лічебні травы: чабрик, мнятву, руту, ромашку, мелісу. Сесе зіля варять на воді
авадь на вині. Вар давуть пити хворому и прикладавуть мокрі рянды на черево авадь на болячі міста, де є корчі.
Вар втягує горячку, знимать болі у кÿстках.
У «Місяцеслові» за 1854 рÿк А.Духнович у «Домашньому дохторови» описує уживаня
́
лічебных
ростин при зубных болячках, обпіках, гостцю (ревматизмі), кашлі, болях у гыртанках, кровотечах и коли
чоловік дуже змучить ся од тяжкої роботы. Кедь ткось вхопив гостець, Духнович рекомендовав му нарвати у
мішочок свіжого листя березы и прикладати до болячого міста. Знимать ся бӱль и коли березовоє листя
накласти на постіль, закрыти плахтôв и лячи на нього. Ище гостець мож лічити чабриком: настояти чабрик у
палинці авадь поварити у палинці и змащовати болячі міста. При запаленю гыртанкы треба полокати варом из
цвіта ромашкы, бузины и листя мелісы. До гыртанкы мож прикладовати теплі высівкы. При кашлю треба пити
тею (чай) из цвіта липы, теплу воду из медом авадь из цукром. Коли чоловік дуже измучить ся од довгої ходьбы
авадь од тяжкої роботы, треба нарвати листя чорної вÿльхы ци папороти и мочити ногы и рукы. Коли ити у
довгый путь и обы ногы не боліли, треба їсти чеснок, тогды чоловік легше дыхать.
У «Місяцеслові» на 1857 рÿк Будитель дає совіты про хоснованя яловця. Коли пухнуть ногы, треба наварити
яловець, вар остудити и пити місто воды. А ище ліпше, кедь яловець посмажити як кавиль, помолоти и пити.
Для стимулації лактації молока добрый результат дає тея из кмина.
На днешньый день у народнӱй медицині хоснує ся высше 800 ростин, из якых 200 видÿв затвержено
офіційно державнôв фармакологійôв. Нам не пошкодять и рекомендації А.Духновича.
Людвіг Філіп,
голова Ужгородського Общества
им. А.Духновича
Тямлячи великого будителя
Каждый рӱк подкарпатські русины споминавуть свого великого будителя – отця Александера Духновича.
Каждый рӱк на день його уродин приходиме до памнятника Будительови в Ужгороді. И сяк ся повторять фурт.
Айбо быв про нас май памнятный и знаменитый 1997 рук, бо одтворяли сьме товды памнятник
о.Духновичови роботы духновичовця, сохаря (скулптора) Михаила Беленя.
Ищи мож выділити 2003 рӱк, котрый быв провозглашеный ЮНЕСКО роком Духновича. В Ужгороді в
обласному драмтеатрі плановало ся провести великі честованя нашому Будительови. Про сесь трафунок
Народный малярь Украйины Василь Скакандій намальовав великый портрет Будителя, котрый так и не
украсив зал, бо ниякых урочистостей не провели. Я портрет забрав у Народный русинськый дом.
Духновичовцы Ужгорода добили ся встановленя меморіалної дошкы на Народному домі имени
Александера Духновича. При великӱй участи жителюв Ужгорода, священикӱв и семінаристӱв Ужгородської
богословської академії Блаженного Теодора Ромжі єпископ Мілан освятив сю памнятну таблу. У крайському
музею и семинарії было проведено научні конференції. У пресі появило ся фест статей про житя и діятелность
Александера Духновича, а в обласному драмтеатрі пройшла постановка выставы «Покаяніє» (режисер Василь
Шершун).

Встановленя памнятної
таблы Великому
Будительови. 2003 р.
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Многі ужгородци знавуть, што житя А.Духновича поязано
из їх варошом: туй вӱн учив ся, туй робив при єпископах
Алексійови Повчови и Васильови Поповичу. Духнович
зохабив про нас много памняток свої діятелности, котрі
находять ся в крайському музейови и в УжБА. Так у академії
всокочує ся молитовник «Хліб душі», изданый у Перемишлі в
1874 рокови и вірницьôв через духовного отця переданый
академії.
Оброблявучи цілый шор памнятных документӱв исторії
Мукачовської греко-католицької єпархії, найшов им
подготовленый Духновичом, ги нотаріусом канцелярії
Мукачовської єпархії при єпископови Василію Поповичу,
перечень благотворителных пожертвовань священства єпархії
од єпископа до простого сілського пароха. Духнович розробив
сесі обязателні взносы каждого священика на основаниї зборӱв
духовенства и протокола од 3 юлія 1841 р. в Унгварі.
Зачинавучи од 1806 рока, враховувучи часткы доход ӱв,
проходило выділеня субсидій, часть из котрых йшла на помоч
вдовицям и сиротам. Сесь документ ищи єден раз пудтверджує
діятелность А.Духновича в Мукачовськ ӱ й єпархії, єї
матеріалні статкы и фінансові можности каждої парафії.
Духнович любив Ужгород, його цінили єпикопы А.Повчій и В.Попович, айбо за приказом
Пряшовського єпископа Г.Тарковича, котрый быв антипатиком нашого Будителя и пригрозив лишити го
духовного сана, вӱн мусив лишити наш варош и вернути ся на Пряшовщину.
Близить ся день уродин Великого Будителя, и мы наново прийдеме до нього, обы ищи раз оддати йому
честь, ищи раз поклонити ся му, покласти чічкы и заспівати «Подкарпатскіє русины…» и «Я русин был…».
С.Бисага, голова Мукачевського городського
общества им.А.Духновича
Мукачевська ЗОШ І-ІІІ № 20 имени А.Духновича
Школі №20 присвоєно имня А.Духновича не случайно. Туй
здавна пановав дух Духновича, пановала русинська ідея ище коли при
«старых мадярах», а пак «при чехах» туй была Горожанська школа,
спершу дівоча, а пак обща. Учили ся діти на русинському языку и
изучали предметы, зязані из нашим крайом. Коли по 1945 році
открыла ся туй середня школа, першыми учениками были и такі, які
до сього часу учили ся в Мукачевськӱй руськӱй гімназії и уже знали
исторію свого краю, руськый язык и руську литературу. Спершу
вчителі прибыли сюда из Украйины и нич не знали про наш край.
Перші выпускникы школы были старшыми по віку (по 18-19 рокÿв),
Памнятник Александеру
из якыми учителі добрі контактовали и узнавали много нового про
Духновичу в Мукачеві
наш край, културу, про специфіку учебного процеса у гімназії.
роботы Михаила Беленя
Учителя украйинської и російської литературы Салімона В.С. дуже
интересовала русинська литература, Духнович, Павлович и др., а учителя исторії Кривошея – исторія
Закарпатя. Директор школы Бондар А.Д. узвідовав гімназистÿв про учебный процес у гімназії. Они старали ся
говорити из свойима учениками на уровни партнерства. Ци не сеся ситуація опреділила будущоє дакотрых
учителюв заняти ся научнôв роботôв на закарпатську тематику. Учитель фізкултуры Роща И. Ст.
переквалифіковав ся на учителя исторії, директор школы защитив докторську дисертацію на тему розвитку
народної освіти в Закарпаті.
Коли 16 децембра 2013 рока школі присвоєно имня А.Духновича, по-новому оформили інтерєр школы: на
май видному місті повісили портрет А.Духновича, на разных вывісках и стендах выписали цитаты из
педагогікы А.Духновича (правда, у переводі на украйинськый язык), у школнӱй бібліотеці открыв ся одділ
книжок из исторії Закарпатя, публікації про А.Духновича. Учителі пройняли ся
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свідчать и вывіскы из написами цитат из текстÿв А.Духновича: «Виховує все: люди, речі, явища, а передусім –
люди», «Учитель повинен у дітях народолюбіє розбудити и в серцях їхніх закріпляти любов до своєї
народности», «У школі діти мають добру долю. Вчать ся гарно говорити, мудро и чесно жити, як на світі
справовати, оби всюду честь достати». Ученикы ведуть догляд за памнятником А.Духновича.
Робота педколектива в сьому напряму изовсім не шкодить выповненю державної програмы, а наоборот, лем
збогачує роботу школы новым содержанієм. На днешньый день школа им.А.Духновича є єдна из май
передовых у Мукачеві и по успішности и по воспитанности ученикÿв. Каждого рока 84% выпускникÿв
поступавуть учити ся у высші школы.
Літературна критика
Зоря Біловежі

М.Алмашій

Так красно называть ся книжочка, яку береме у рукы, и хоче
ся єї чим скорше прочитати, бо уже сам заголовок чимись
заворожує. Яка тото освітляюча и животворяща зоря, што уже
навперед выкликать у нас загадочні асоціації? Наберім ся
терпіня и скоро порозумієме. Книжка дотыкать ся дакÿлькох
фігурантÿв нашої карпаторусинської исторії и културы.
Зачнеме из май далекої историчної особы, яка уже высше 200
рокÿв, як небесна зоря, світить на историчному небосклоні, и
чим дале, тым булше обертаєме ся до неї и думаєме: у чому єї
світлова и будительська енергетика, яка так притягує нас до
теперь и помагать упознати даякі секреты людської натуры и
тогочасного живота?
Перша особа – сесе прославленый у віках, айбо ищи не
розгаданый до кÿнця Александер Духнович, Дух якого витає
над нами, бо вÿн живый, сповненый невычерпної енергетикы.
Написав книжочку нынішньый поет Василь Густі, якый
ухопив
́
из житя А.Духновича лем єден из май загадочных, не
изученых и май тяжкых моментÿв його біографії, котрым не
дуже интересовали ся другі писателі авадь историкы –
чотырирÿчноє вымушеноє по волі судьбы и волі пряшевського
єпископа Гр.Тарковича перебываня у Біловежі – у Богом забытому селі на Маковици, якоє стало для нього
островом св.Єлены, куда вÿн попав у атмосферу страшных испытань, у повну изоляцію од контактованя из
ученôв интелигенційôв, обреченый на самотность и невыносимі матеріалні нестаткы. Воистину образок силы
Духа и силы волі! Айбо, з другого
́
бока, сесі рокы не пройшли марно и безслідно. А.Духнович до максимума
́
изхосновав їх для самообразованя свої личности. Біловежа стала для Духновича и періодом формованя
світозора, укріпленя націоналної ідеї, познаня живота и потребностей простолюдина русина-селянина. Туй
глубже осознав вÿн и своє общественноє призначеня як чоловіка и творця-патріота.
Каждый прожитый день отцьом Духновичом у Біловежі треба оціньовати из точкы зора психології
ліричного героя драмы, увыйти в його душу, серце и розум, увидіти и почувствовати, што там творило ся, які
житейські бурі проносили ся у його сознанію. Мы не случаймо ужили
́ слово «отець», бо вÿн быв отець у
розуміню віруючых людий «священик», а в май ширшому контексті, для общества - отець русинської
молодежи, отець русинської націоналної ідеї, отець-опікун духовности русинського народа. Не случайно
єпископ Гр.Таркович, «страж Закона Божого и канона», немилосердно карав молодого Александра Духновича
и єдночасно передрікав йому путь широкый и світлый, айбо многотрудный, но тото буде уже «послі», коли його
книжкы стануть настолными про каждого порядного чоловіка, а його націоналні ідеї запанувуть многолюдні
серця новішого часа, часа русинського возроженя. Сесі пророчі слова єпископа прекрасно передав у стихах
третьый фігурант книжкы – переводчик Густійової ліричної драмы Иван Ситар. Послухайме, як тото красно
звучить по-русинськы:
Пока што твоя доля незавидна.
А вытерпиш, то выйдеш ты на путь,
Широкый, світлый, айбо многотрудный,
И славный тым, ож буде вÿн колись,
Уже по нас, на тÿлько многолюдный…
Проляже вÿн через серця и час.
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Автор ліричної драмы В.Густі и переводчик И.Ситар мобілізовали усі лінгвістичні ресурсы, слова-косичкы,
обы максимално точно розкрыти психологичні стресы, усю мішанину гÿрькоты и минутных сладостей од
світлых мрій про земну любов до людий, до женщины, про щасливоє житя у парі из добрôв жÿнкôв («бо добре
тому, кто жонку має» А.Духнович), од проблескÿв первых хоть и невеликых успіхÿв у общественнуй
діятельности мученика и незламного покорителя усякезных бід, од абнормалної гармонії поточного житя,
сурової природы, общественных и личных настроюв Александра Духновича. И сесю солодко-гÿрьку
мішанину прийшло ся йому низашто
́
перетерпіти.
Нашоє желаніє передати стан души Духновича, психологізм його єства было бы неповным, якбы сьме не
познакомили читателя из майстерным изображеньом сеї душевної половины Духновичового єствованя
автором мелодрамы «Зоря Біловежі» Васильом Густійом и переводчиком Иваном Ситаром. Сесі литературні
мужі прослідковали, што Духнович не раз высказовав глубокый смуток, што його живот є лем самотность
монаха, якый ниґда не пережив красоты Любови, сього земного людського щастя. Ідеалом для Духновича была
жÿнка тиха, мирна, спокÿйна, незлобива, из добрым нравом, покорна судьбі и вірна чоловікови. Сесе ушитко
складать велику гармонію красоты людського живота. Личноє щастя не склало ся у Духновича так, як жадала
його душа. Повнокровному людському щастю не судило ся изповнити ся. Целибатство одказало йому у
вшиткому. Духнович оказав ся в пліну безжонства, од якого не было спасенія. А людські жаданя были великі и
глубокі. Ищи бÿлшыми были його страданя од нереалізованої колись реальної любови, котра теперь жила лем
у помыслах, роздумах у безсонні ночи, часто у снах и у самотному слезоточивому серцю. Слезы из
невыспаных очей, як сÿль, розїдали живу рану незбывшої ся любови. Якоє силноє крещендо душевної болі:
обрыдаю самотность, плачу, кричу, прокликаю убігшую свободность». Такоє житя целибата, лишеного права
насоложоватися благородными чувствами, страстями и прелестями молодого житя!
Теперь мы ясно видиме, што у драмі Густія и Ситара вызначили ся дві головні сюжетні линії: перва –
взаємоодносины єпископа пряшевського Гр.Тарковича, стража Закона, айбо и великого патріота русинського
народа, и залежного од нього, но демократично нетерплячого и запалного по характеру А.Духновича, які не
спаровали ся, ги два разнохарактерні медвіді у єднӱй берлозі (читайте часть ІІ мелодрамы). Друга сюжетна
линія – интимні платоничні односины Духновича до молодої жоны віце-жупана Петровая. Сесь сюжет має
интересну заязку и дуже драматичну кульмінацію и розязку (часть І и часть ІІІ мелодрамы). Духнович у домі
Петровая при гостях из Будапешта гуде на гуслях и співать серенаду любви, яка пробудила у нього самого
спомины юности, минуты влюбленности до колишньої Анночкы, а ныні появившого ся нового ище силнішого
чувства до миловидної жоны віце-жупана. Опянілый не од вина, а од чогось май возвышенного, Духнович
незамітно лишать гостей из Будапешта, иде на набережну Ужа и под шелеснатым деревом сповідать ся
природі, ріці, заллятої сіянієм місяця, у своюй «гріховности» – неугасимӱй любови до «маймилішої, од якої
душа огньом горить и нияк огень тот не мож загасити». Из уст Духновича зрывавуть ся слова необычайної
душевної силы, монолог откровенности и сердечної боли:
Вы ніжность, милость, божа доброта…
Для мене Вы – зорничка в небі ясна.
Яка то межи нами дальность! Боже мӱй!
Нич єї не зменшить… и николи.
Вы будете навхтема в моюй доли,
Ги ружа снігова в зимі, Така далека, што не приблизить ся
Моя довічна казка й таємниця,
Житя мойого ранішня зорниця,
Што не загасне в хмарах и роках.
И в сесю минуту до поета приближать ся женська фігура и дотулять ся до його плеча. Тото была Она – панна
Петровайова. Но будьме джентльменами. Не будеме подслуховати
́
интимні признаня
́ двох улюбленых душ.
Най собі читатель прочитать (ци позиратель у театрі послухать) тот задушевный діалог. Наша задача туй – лем
повісти, ош сесь день для обойих быв:
Єднôв из тых житьовых таємниць,
Котру до смерти треба сохранити.
А кульмінацію и розязку найди, честованый читателю, у третюй части ліричної драмы и сам оціни
драматичну ситуацію. Яснôв обстає ся єдна правда: Любов до панны Петровайової – священный храм, у якому
Александер Духнович буде ся молити, а в молитві слезу самотности утирати солену…
Резюме: Такых книжочок, ги «Зоря Біловежі», треба бы побӱлше теперішньому нашому читателю, бо у них
– сама правда, щира доброта, гуманізм. Сякі книжочкы пробужувуть нашу совість, утішавуть душу, учать не
зраджовати, выганяти из себе злобу, міняти світозор у бÿк реалности и справедливости.
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Поезія Саманты

Анна Меґела

Недавно познакомила м ся из Самант ô в РацСтоїлкович, котра приїхала на Закарпатя из Сербії, спершу
жила в Мукачеві, а теперь – у Перечині.
Саманта – русинка. Народила ся 1987 року в Руському
Керестурі, учила ся там в русинськӱй школі. За фахом она
економіст, бухгалтер. Має межинародні сартифікаты
товмача из сербського на англицькый и испанськый языкы,
знає русскый, красно, майже без акцента говорить поукрайинськы. Єї чоловік – серб, розуміє и пробує говорити
по-украйинськы, знає по-русинськы. Діти Саманты –
Вікторія и Ґлорія знавуть сербськый и русинськый. Ходили
в русинськый дітсадок, теперь учать ся у першому класі в
Перечині. Дома говорять по-русинськы.
У Сербії русинськый язык из 1974 року є єдным из
Саманта Рац-Стоїлкович
пятьох урядных (офіціалных) язык ӱ в националных
меншин. Державні основні русинські школы (1-8 кл.) и русинські оводы (дітсадкы) суть у трьох населеных
пунктах: у Руському Керестурі, Дьордьові и Коцурі. У Руському Керестурі є єдина у світі русинська гімназія, а
в Новому Саді при універзитеті – катедра русинського языка и літературы.
Як и каждый язык, русинськый тоже має діалекты, які ся різнять не лем лексикôв (словами) и фонетикôв
(звуками), но и синтаксисом (будовôв речень и словозєднань). Учені выділявуть 4 діалекты русинського языка:
подкарпатськый, пряшовськый, лемковськый и войводинськый (Сербія, Хорватія).
Мушу вповісти, што язык русинӱв Сербії и Хорватії у многому різнить ся од русинського языка
закарпатцюв. У їх словах наголос паде усе на передпослідньый склад, и мы у стихах сербськых русинӱв не
чувствуєме ритм, завто што налоголошуєме слова по-свому. Особенностьôв войводинського діалекта є и
тото, же в ньому май часто стрічавуть ся звукы шиплячі и свистячі – [ш, ч, дз, з, с ц], што є непривычным
про нас, у азбуці не хоснувуть буквы і, ы. Польськым лемкам и словацькым русинам язык русинӱв Сербії и
Хорватії ближий, ги нам, русинам Закарпатя.
Саманта – поетка. Печатала ся у діточому журналі «Заградка», у новинці «Руске слово», у журналі
«Шветлосц». Даякі єї стихы покладені на музику и исполняли ся на фестивалях у Руському Керестурі. У январі
2014 року было напечатано бінарноє выданя єї стихӱв на русинському языку «Дзешкаль блїзко» и на
украйинському «Десь близько». Має ищи єдну книжочку «Чорна русалка», выдану в Новому Саді.
Стихы Саманты – то модерна поезія, яка не пӱдчинять ся нормам класичного стиха. Се білый, свободный
стих без римы. Количество складӱв у рядку инколи не єднакой: єдні рядкы можуть быти курті (из єдного – двох
слов), а другі довгі (из многых слов). Туй головной – дотримовати ся стихотворного розміра (ямб, хорей и т.д.)
и выразити свої чувства ориґінално. У модерных стихах теперішньої молодої ґенерації много симболічного, и
не одразу мож порозуміти, про што тот стих. Читалникам, особенно старшим людьом, котрі звыкли до
класичної поезії, модерністські и постмодерністські стихы видять ся чудными, непоетичныма. Айбо
одмітовати їх не треба. Они суть. А час покаже, ци обстануть ся в исторії літературы на все, ци будуть жити в
недовгому часі и забудуть ся.
Стихам Саманты характерні такі черты: заглыбленя у своє «я», загадочность жӱнської души, самотность,
невызначеность и даже страх перед завтрашньым дньом, страстноє желаніє быти щастливôв и даровати щастя
другым.
У стиху «Питам ше» ліричный герой каже, што не бойить ся ни темноты, ни тіни, ни смерти и т.д. Бойить ся
лем єдного – «завтра», бо не знає, што буде робити, од кого чекати помӱч и кому має помочи. У стихови много
риторичных питань, у якых чувствує ся страх, невызначеность у завтрашньому дньови и в души самої поеткы.
Саманта пише и прозові мініатюри. В єднӱй из них «Гайзибан» (Поїзд) лірична геройиня сіла в нӱчный
поїзд и не годна спознати свою остановку. На посліднюй остановці кондуктор попросив зыйти из поїзда. Айбо
и то не єї остановка, и вна не знає, што робити, куды йти.
Саманта гибы предвіділа, же и она окаже ся у такӱй ситуації, ги єї геройиня. Ци буде про ню конечнôв
остановкôй Украйина, ци ньит, ище не знати – час укаже.
Хочу од души пожелати сюй молодӱй русинці, на долю якої выпало много переживань, доброго здоровля,
оптимізму, якый бы чувствовав ся в каждому прожитому дньови и в новых стихах, єдным словом, щастя, бо
вна го заслужила.
Обы читалникам легше было порозуміти стихы Саманты, подаєме не лем оригінал, но и їх тлумаченя понашому.
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Нєпохопени
Ти ту... Я ту ...
А нас, заж лєм, нєт.
Бешедуєш ясно, слова розумни.
Я це слухам, а нїч ше нє розумиме.
На хвильку думам же чуєм
цошка цо ше ми нє пачи.
Питам ше, чи ши озбильни?
Ти так патриш, нєясно, нєвино,
прешвечел мнє, саму, же нє озбильна я.
Похопела сом же ми, так, покус нєсвидомо,
обидвойо пошли на „гевтот бок”.
Двойо нєозбильни. Двойо нєрозумни.
Єдно при другому,
а заш лєм – нє вєдно ...
Глєданє нєможлївого
Под шивим каменьом,
у густих конарох,
у далєких лєсом.
У шветлосци дня,
по цмих улїчкох,
под ясним нєбом,
у циню нєпознатого чловека,
тебе сом глєдала ...
Бул ши ми нєобходни
як мац дзецку,
як лїк хорому,
як кридла птици.
Хибели ми твойо слова,
жадала сом твойо ґамби,
глєдала руки твойо,
цело, и тей ноци.
Алє гваря же ше часто опущим,
жадам барз вельо,
и жадам нєможлїве.
Нє мушим буц икона же бим плакала
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Непорозумілі
Ты туй ... Я туй ...
А нас зась лем не є.
Бесідуєш ясно, слова розумні.
Я то слухаву, а нич не розуміву.
На хвильку думаву, же чуву
тото, што мі ся не любить.
Звідаву, ци ты серйозный?
Ты так позераш неясно, невинно,
Докажи мені самӱй, же то я несерйозна.
Порозуміла м, же мы так докус несвідомо
обоє пӱшли на „антот бӱк”.
Двоє несерйозні. Двоє нерозумні.
Єдно коло другого,
а зась лем – не вєдно ...
Гляданя невозможного
Пӱд сивым каміньом,
у густых конарях
у далекых лісах.
у світлости дня,
по темных уличках,
пӱд ясным небом,
у тіні незнакомого чоловіка
тебе я глядала...
Мені тя было треба,
ги мати – дітині,
ги лікы – хворому,
ги крыла – пôтяти.
Хыбіли ми твої слова,
жадала м твої губы,
глядала м рукы твої,
тіло, и тоту нӱч.
Айбо кажуть правду, же я часто
жадаву май много,
жадаву невозможного.
Не мушу быти иконôв, жебы м плакала

Я нє чудотворна икона.
Нє пресвята Богородица
котра виплакує слизи
на иконостасу познатого храму.
Чи бистри, чи кирвави ...

Я не чудотворна икона.
Не Пресвята Богородиця,
котра выплакує слызы
на иконостаси знамого храму.
Ци швыдкі, ци кроваві ...

А слизи мойо, тиж кирвави.
А дзе крев, там и боль.
Уж кед ше плакац муши,
най плачем у цихосци.
Так. Так будзе лєгчейше,
без питаня, без анализи,
без толкованя.

А слызы мої тоже кроваві.
А де кров, там бӱль.
Уже кедь плакати мушу,
най плачу у тишині.
Так. Так буде май легко,
без питаня, без аналіза,
без толкованя.

Кирвава слиза за слизу,
кирвави очи, кирвавосц на твари.
А там дзе крев, там и боль.
Гварели ми, виплакац ше вше до конца мушим!
Чувствуєм – помали ше сушим.
Чи я то можем, чи я то знам

Кровава слыза за слызу,
кроваві очи, кровавость на твари.
А там, де кров, там и бӱль!
Казали ми, выплакати ся до кӱнця мушу!
Чувствуву – помалы вже сушу.
Ци я то можу, ци я то знаву

Пошептай ми яку шпиванку любиш,
най научим слова, будзем ци шпивац.

Пошепчи ми, яку співанку любиш,
най ся навчу слова й заспіваву тобі.
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Поведз ми яке квеце пахаш,
зоз слизами го будзем залївац.
Пошептай ми, чи ше од дачого боїш,
тото страшне, будзем од це скривац.
Намалюєм нас двоїх, наш портрет цали,
у златним рамику, малюнок ци дам.
Поробим шицко алє ... най роздумам сама,
чи я то можем, чи я то знам ...

Лем повіч, яку квітку ты пахаш,
из слызами я пӱллю єї.
Пошепчи ми, ци дачого бойиш ся,
тото страшноє спрячу кудась.
На портреті нас двох намалюву,
в позолоченӱй рамці малюнок ти дам.
Я то зроблю ушиткой ... лем подумати треба,
ци я то можу, ци я то знаву ...

Языкова конзултація

Лінгвістика
Анна Меґела

Позначеня мнягкости звукӱв на писмі.
Писаня мнягкого знака
В русинському языкови суть тверді и мнягкі согласні. Пары по твердости и мнягкости утворювуть такі
звукы: [д]-[дʹ], [т]-[тʹ], [з]-[зʹ], [с]-[сʹ], [ц]-[цʹ], [л]-[лʹ], [н]-[нʹ], [р]-[рʹ].
На позначеня мнягкых согласных звукӱв у русинському языкови хоснувуть ся такі буквы: ь, і, я, ю:
дань, осінь, нянько, дідо, ліс, дяка, дяплув, нявкати, люди, ллють.
Мнягкый знак пише ся позад буквы д, т, з, с, н, ц, л, р у такых позиціях:
– у конци слов: Русь, тінь, мідь, памнять, князь, місяць, учитель, букварь;
– перед гласным о: трьох, дзьобати, мальовати;
– у суфіксах -ськ-, -еньк-, -оньк-: закарпатськый, русинськый, чорненькый, тихенько,
росошонька;
– у приложниках, утвореных при помочи суфіксах -к- од назывникӱв из основôв на з, к, ц: француз –
французькый, моряк – моряцькый, німець – німецькый;
– у конци глаголӱв позад т: сидить, пишуть, просить, люблять, дихавуть, малювуть;
– у назывниках на –ость: старость, радость, жестокость;
– позад буквы л, коли она позначає мнягкый [лʹ], в тому числі и в позиції перед другыма мнягкыма
согласными: Олька, лялька, кулька, польськый, сільськый, пальці.
Айбо у суфіксі -алн- мнягкый знак не пишеме: матеріалный, вербалный, интелектуалный;
– у конци слов позад буквы р, што позначає мнягкый [рʹ]: махлярь, звонарь, букварь, царь.
Айбо коли буква р позначає твердый [р], то ь не пишеме: трактор, бар, дохтор;
– у позыченых словах перед я, ю, є на позначеня розділної вымовы: Ньютон, Нью-Йорк, ательє,
Афанасьєв, Д'Артаньянь.
Мнягкый знак не пише ся:
– у власных русинськых словах позад букв б, п, в и позад префікса на согласный перед я, ю, є, ї и там,
де чує ся розділна вымова: пять, пє, бють, вють, розязати, обїхати, зюдити.
Гратулуєме
Мадярські русины почестовали
подкарпатцюв преміями Антонія Годинкы
10 фебруара премійôв имени А.Годинкы «За вызнамну
діятелность у ділі захраненя русинської културы» быв
награжденый выдаватель Роман Повч, котрый подовж
пуслідных рокӱв издав бӱлш ги 140 книжок на русинськӱм
языкови.
Романа Михайловича префайно спознавуть многі русинські
писателі и публіцисты, котрі пишуть на русинськӱм языкови на
Украйині и за йиї гатаром. У печатні сього издателя выдає ся и
наш културно-белетристичный часопис «Отцюзнина».
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Олга Прокоп (друга справа)
презентує свою награду
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У издателстві Романа Повча издано
булш ги 140 русинськых книжок

11 фебруара медальов А.Годинкы была награждена вызнамна русинська подкарпатська співачка Олга
Прокоп. Собор Вседержавного Русинського самооправованя Олгу Кириловну наградив « За значні досягненя
у сфері русинської културы, традіцій, материнського языка и греко католицькуй віры»
Редакція журнала «Отцюзнина» дякує п.Роману и п.Олзі за фуртошну подпору на пути
русинського розвоя и желає йим здоровля и серенчи на многая и благая літ!

Русинскоє народноє сокачество
Пасуля колочена з печеныма на шпорі кромплями
(рецепты народных страв, записані русинськôв
співачкôв Олґôв Прокоп од єї мамкы Терезії)
Пӱвлітрову банку пасулі файно перебрати и
перемыти. Залляти водôв и варити до готовности на
тихому огньови. Солити пасулю, коли она вже добре
„сміє ся” (ото, коли возьмеме недоварену пасулю,
подуєме на неї, а на нюй шкурка загинать ся у всі
бокы). Сесе вшитко робить ся деревлянôв ложкôв.
Коли пасуля варена повностюв, треба єї процідити,
лем не у помої, а у чистый горниць, бо тоту воду мож
ищи ухосновати.
Пасулю добре потовчи деревлянôв товкачкôв, абы
она побіліла. Окремо робиме запражку: єдну читаву
цибулю, посічену надрубно, кладеме у гарячый олай,
добрі было бы, у домашньый, и смажеме до
золотавого цвіта. Кладеме у сесе ложку білої мукы,
пӱдсмажуєме, заливаєме тôв водичкôв, што сьме
процідили (немного – бы сьме не порідили) и додаєме
чорный попирь (перець) и потовченый сырый чеснок.
Розмішуєме вшиткой деревлян ô в ложк ô в до
єднородної масы. Пасуля колочена готова.
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Почистити пару кромплюв (6-8), порізкати на
скибкы, файно перемыти, на чистому ручникови
посушити, посолити. На накалену плиту шпора (кедь
не є шпора, мож покласти на газову плиту желізный
лист 50x50) и добрі го нагріти. Посолити кромплі и з
другого боку. Коли ся спечуть, поолайити, мачати у
колочену пасулю и їсти.
Смачного!
Полудникуйте на здоровля!

Образцы керамічных робот, надані Олгов Гал

