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Дорогі читателі!
Поздоровляву вас з первыма роковинами журнала «Отцюзнина».
За сесь рÿк, дякувучи Богови, мы поберовали зобрати у єден рокаш
цілый шор порядної челяди, истинных цінителюв нашого културного
наслідства, котра из нетерпіньом чекать выхода шорового номера, котра
залюбкы перечитує передні номера, котра из любовльôв дописує у
журналі и фурт заганять нам интересні матеріалы.
Наразі нами зроблено електронный варіант нашої новинкы
https://pit-rpg.wixsite.com/otcuznina, де в ы можете прочитати чи
познакомити ся из усіма передньыма номерами часописа.
Літо - пора одпусток и вакаций. Тому авторськый колектив журнала
предлагає вам вшиткым у свободный час, при возможности, совмістити
приятный отдых из изглядатовськôв роботôв по гляданю ищи не
опублікованых мервішÿв усної народної творчости рÿдного краю
(казок, легенд и тд.), які просиме надсилати на ел. пошту yrscyll@i.ua.
Се добре подпорує не лем нас из матеріалом, ай збагатить културно вас,
дорогі читателі, самых. Бо русинськый фолклор є єд ным из
майбагатшых у світі: вÿн сокотить у собі не лем християнськый
културный сохташ нашого народа, а и язычницькый. Так, до приміра,
централнôв темôв сього номера стали Зелені Свята, котрі тісно поязані
из поганством. А Ивангля – аналогічно, из язычницькым святом Ивана
Купала. И се вшитко наша многогранна, разноцвітна и неординарна
русинська култура, котру мусай лем розвивати.
А теперь, желаву файного вам оддыха из шоровым номером
рÿдного вшиткым русинам журнала «Отцюзнина».
Юрій Продан, голова областного научно-културологичного
общества им. Александера Духновича

Михаил Чухран
Русинія
Поле жовтоє, небо синьоє,
Тихо Тиса у берег бє...
Ніт, майфайного, ги Русинія,
Краю в світі ніґде ниє.
Полонины горі подняли ся,
З них бы сонце досяг рукôв;
Под воротами в бабкы лавиця,
Де спочине, тко довго йшôв.
Білі хмары, ги крыла ангела,
Посокотят му супукÿй…
Де не пÿйду, навхтема тягне ня
В край русинськый, предвічно мÿй.
Небо синьоє, поле жовтоє,
Воду Тиса несе в Дунай…
Докедь серце у грудьох ковтає,
Не забуду свÿй рÿдный край!
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Хліб душі
Протоиєрей Свято-Михайловської церьковли
с.Поляна Иоан Игнатюк
Слово в день Святої Тройци
Во имня Отця и Сына, и Святого Духа!
История не знає май знамного дійства ги то, што ся трафило через пятдесят
днюв по Преславному Воскресіньови из мертвых Христа Спасителя.
В день Пятидесятниці, яка такой святкувала ся стародавньым єврейськым
народом, в Єрусалим ся сходили множество людий на торжество. Туда
привандровали и Апостолы Христа, и його Пречиста Матірь. Они вшиткы у
Сіонськӱй горници зобрали ся діла молитвы. Се были ищи фест спужені люде,
котрі не мали ясного розуміня того, што ся трафило под час Вознесіня. А
выйшли они выдтить другыма: смілыма, твердыма у вірі и из ясным розуміньом
того, што ся чинить. Їм хотіло ся нараз идти и учити вшиткых людий Слову
Божому и говорити всягды, што розпятый Иисус є Месійôв.
Схоженя Святого Духа на Апостолӱв стало ся у виді огняных языкӱв над
головами. А именно, вчинив ся великый гул (в оригіналі звучить «подняла ся велика буря»). Дух Святый почив
на Апостолӱв, и коли выйшли они од народови, то зачали говорити чужыма языками. Вчора благі и тихі
галілеяны стали смілыма и твердыма у вірі. Всі ся чудовали такӱй метаморфозі: «Што ся трафило, може они
напили ся (солодкого вина) (Діяння. Гл. 2.13)». Апостол Петро вповів: «Се не так, бо теперь лем третя година
пополудню (Діяння. Гл. 2.14) (авт. се лем девять годин рана)». Так, як меже Апостолами май старшым быв
Петро, вӱн выйшôв на проповідь (будучи до того неграмотным). Айбо його слова проштромили сердця трьох
тисяч челяди и они вшиткы увіровали у Христа и хрестили ся.
Про Апостолӱв говорять файні шорикы: «Во всю землю изийде віщаниє їх и в конци вселенія глаголы їх
(Прокімен Апостола. Глас 8)». И се истенно так: знаня языкӱв дало ся Апостолам, штобы каждому
челядникови стало понятно їх слово, понятно Святоє Письмо.
А языкы людий были змішані ищи товды, коли стройили Вавілонську турню. Люди мали дяку постройити ї
до неба, штобы было куда ся прятати, коли буде Вселенськый Потоп. Айбо Господь не допустив се: помішав
людські языкы, жебы ся не розуміли и не поберовали постройити турню. Тому змішаня языкӱв – се такой кара
Божа.
Днесь Свята Матірь Церькôв такой святкує свӱй День рожденя, тому мы всі маєме быти в храмі. Бо коли мы
святкуєме наш день рожденя, то приглашаєме вшиткых рӱдных нам людий. Они суть нашыма близькыма и
єсьме їм фест раді. Тому и Бог кличе нас на праздник и нащива наша церькôвли говорить про то, што мы про
Господа – свої, рӱдні.
Мы у сесі святкові дны припараджуєме вшитко в хыжи зеленыма галузками, што є символом житя, и про то,
штобы каждый из нас йшôв зеленым пішняком у Царство Небесноє.
Амінь!
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Новинкы житя подкарпатськых русинÿв
Олга Прокоп
У Мукачові пройшов шоровый День
русина
23 апріля у Мукачовському драмтеатрі
пройшôв шоровый День русина, присвяченый
2 1 4 р о ко в и н а м р ож д е н я А . Д у х н о в и ч а .
Святковоє дійство зачало ся покладаньом косиць
пиля памнятника Великому Будительови у
вариши Мукачові.
На праздвованя были закликані русинські
сосполні, културні діятелі и фолклорні рокаші из
Словакиї, Мадярщины, Сербиї, Румуниї, а такой
музикалні колективы из Подкарпатя.
Из поздравителным словом до позерачӱв обратив ся член Світової Рады русинӱв од Украйины Микола
Бобинець, а такой Дюра Папуга – член Світової рады од Сербиї, Мартін Караш - член Світової Рады од
Словакиї и Юрій Продан - голова областного научно-културологичного общества им. Александера
Духновича.
Из фолклорно-музикалныма програмами выступили фолк-колективы «Буштинські газдынькы»
(Тячовщина), «Оноські ластӱвочкы» (Виноградовщина), «Бабчина співаночка» (Мукачовщина) и тд.
Чинадьовськый самодіятелный колектив «Чинадіївка» зограв на сцені комедійну выставу «Подкарпатська
ворожіля», написану Михаилом Чухраном. Гості из Словакиї такой зограли невеличку сценку - русинську
свальбу. Выступила перед позерачами и солістка Закарпатського народного хора Мирослава Копинець гордость нашого края.
Из сцены фурт звучали стихы Володимира Рошка, Ивана Туряниці и Михаила Чухрана.

На фестивалі была вручена сьогорӱчна премия им. Ивана Петровція, лауреатом котрої став Володимир
Новак - русинськый поет, прозайик, публіцист. Такой на дійстві почеснôв грамотôв почестовали молодого
русинського поета Михаила Чикивдю, а русинськый товмач Иван Ситарь дӱстав награду од старосты
словацького села Біловежа Петра Мікулы за товмацтво на русинськый язык твору В.Густія "Зоря Біловежі",
присвяченого А.Духновичу.
Святковоє дійство было організовано Крайовым обществом подкарпатськых русинов и ГО «Русинськый
край».
3

Âûïóñê ¹5

þë³é 2017

Русины за гатаром
День Русинӱв Словакиї пройшов у Пряшові и Кошыцях

Юрій Шипович

Сесь День святкує ся на Словаках
після того, як у 2009 рокови Світовый
конґре с Русин ӱ в на пропозицию
Русинӱв Словакиї приняв рішеня, же 12є юнія буде Дньом Русинӱв на Словакиї.
Тот день собі словацькі русины выбрали
завто, же в кӱнцьови двадцятых рокӱв
минулого стороча проходило се масовоє
свято – Дн ы русинс ь кой културы в
Пряшові, про што говорять мног і
документы и подобенкы.
Кроме того 2017 рӱк в Словакиї признаный роком Адольфа Добрянського – русинського сосполного и
політичного діятеля, тому у рамках святкованя было рішено максимално приділити позӱр сюй вызнамнӱй
поставі.
Свято словацькых русинӱв нащивили єдноплеміникы из Украйины и Сіверної Америкы.
Праздничні дійства зачали ся в суботу 10 юнія в Mузейови русинської културы в Пряшові, де ся одбыли
Святочні церемониї з нагоды 10-ї рочниці основаня Музея русинської културы. На святкованю выступила
директорка музея др. Олґа Ґлосікова, котра розказала про 10-рӱчноє діятелство сьої русинської инштитуциї. На
святкованю доброє слово про Музей вповіли академік П.Р.Магочі - Почесний голова Світової Рады Русинӱв
(Канада), представник у Світовӱй Раді од Украйины М.Бобинець, а такой голова РОС (Русинська Оброда
Словенська) и ґазда дійства Мартін Караш.
Из концертныма програмами на святковому дійстві выступили фолклорні рокаші из Подкарпатя и
Словакиї. Особливо тепло прийняли позерачі знамну співачку из Мукачовщины Олгу Прокоп и єї колектив.
Туй же в примішеню Музея одбыли ся звіты и презентациї про пророблену роботу русинськых
організаций и масмедій Словакиї, а такой презентациї новых книг русинськых писателюв сьої державы.
Вечӱр участникы свята перебрали ся до театра им. Александера Духновича, де одбыла ся бесіда на тему
«200 рокӱв од рожденя вызнамної особности Адольфа Ивановича Добрянського». Про Добрянського
розказали ґреко-католицькый священник o. Ивaн Барна из Общества св. Йоана Крестителя и православный
священник o. Mихал Савчак. Завершеньом суботньых дійств став спектакль артистӱв театра из пєсов «Адолф
Івановіч Добряньскый – Зоря на небі, над головов штранґ» на пряшовському варіанті русинського языка.
Неділна програма свята зачала ся стрічôв участникӱв пиля памнятника єдного из майвызначнішых
русиньскых будителюв – Александера Духновича в Пряшові, де ся одбыв урочистый акт. Потому вшыткі
участникы сполочнôв процесійôв через вариш перейшли до театра им. Йонаша Заборского (ТЙЗ) на
Святочный ґала-концерт з нагоды свята Дня Русинӱв. В програмі выступили коллективы: ПУЛС, ФК Хемлон
из Гуменного, фолклорні групы Барвінок из Камюнкы и Кечера з Якубян, солісткы русиньскых народных
співанок Aннa Порачова, Aннa Сервіцька, Maріаннa Железна, рокаш «Лабірьскы бетярі» из Меджілаборець и
др.
У понеділок, 12-го юнія у театрі им. Александера Духновича одбыв ся конкурс декламациї русинської
поезії, прозы, власної творчости, малых сценічных форм и людового розповіданя – Духновичӱв Пряшов 2017.
Oфіціална програма свята была пополудню продовжена в Кошыцях, де в ареалі розгласу на Мойзесовӱй улици
ся одбыв День одкрытых дверий. Конець свята завершив концерт русинськых співакӱв и гудакӱв.
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Микола Бобинець
Віра Ґіріц про права и перспектикы
розвоя русинÿв Мадяршины
Недавно, дякувучи сосполному русинському
діятельви, націоналному посланикови русинÿв у
мадярському Парламентови Вірі Ґіріц, мали сьме
велику честь и серенчу нащивити законодавчый уряд
сьої європейської державы.
Пані Ґіріц провела діла нас дуже интересну и
хосенну екскурсію, а такой познакомила из
структурôв й роботôв Парламента,
Хоснувучи трафунок, мы взяли од Віры Ґіріц
интервю.
(По просьбі самої В.Ґ. и из цільов ознакомленя русинÿв Подкарпатя из карпаторусинськыма
языковыма нормами другых держав, отвіты націоналного посланника суть написані за мадярськыма
нормами русинського літературного языка)
- Пані Віро, русины многых держав світа мавуть широкі права и читаву матеріалну пÿдпору у
свойих державах. И, ги знаєме, Мадярщина у сьому плані, є єднôв из май прогресивных. Што можете
про се розказати?
- Русины Мадярщины мавуть шырокі права. Не лем Русины, айбо и инші 12 націоналных меншын. Од
2011. рока, коли модіфіковали Закон за права нацменшын, у нас они ся стали называти націоналностями.
- Кажда держава, де проживавуть русины, пройшла свÿй путь возрождения, мала свÿй ренесанс. Як
сесь процес зачинав ся у вас?
- У Мадярщинї од 1993. рока зачали ся орґанізововати меншынові самосправованя. Первым
предсїдателём Вседержавного Русинського Меншынового Самосправованя 1999. рока став Ґабрієль
Гаттінґер-Клебашко, котрый уже днесь спочивать у покої. Гаттінґер пробыв на сюй должности до 2003. рока,
дале замінила-м го я до 2007. рока. Потому предсїдателём Вседержавного Русинського Самосправованя став
Андрій Манайло. Од 2011. до 2014. рока назад я была предсїдателём. У 2011. роцї процес выборув змінив ся.
Наші люде, котрі реґістровали ся на русинську націоналну лішту, могли голосовати за депутатув у
Вседержавноє Русинськоє Самосправованя, у містні и у реґіоналнї (областнї) самосправованя.
- Як проходить сесь процес?
- Выборцї голосувуть за лішту, котру кладуть цівілнї орґанізаціі, зареґістрованї у Централнуй Выборнуй
Комісії и каждый голосує за вту лішту кандідатув, котрым бізує представляти свої інтересы. Депутатськый
корпус из 15 депутатув выберать предсїдателя самосправованя и замістителюв. У 2014. рокови первый раз на
выборох мож было класти лішту на націоналного посланика у Парламент. Значить, депутаты самосправованя
на зобраню мавуть вызначити мінімум - трёх, максімум - пятёх кандідатув на посланика у Парламент. Теперь
предсїдателём Вседержавного Русинського Самосправованя є Віктор Крамаренко, замістителями – Олґа
Сілцер-Ликович и Янош-мл. Соноцькый.
- На Украйині фунгує фест русинськых, окремішных єдна од другої, організацій, котрі не все и не
дуже меже собôв комунікувуть. Тому нас интересує, яка структура русинського самосправованя туй, у
Мадярщині?
- У нас вшыткого 44 самосправованя: два реґіоналнї, из них єдно – столичноє, єдно Вседержавноє
Русинськоє Самосправованя, инші у варошох и селох.
Самосправованя мавуть право представляти люди на высшых уровнёх, давати стіпендії, орґанізововати
міроприятя. Ибо на йсе мавуть дотації державы. Пудпорованя складать ся з двох части: перва – буджетна, друга
– на конкурснуй основі за активность и ефективность проведеня акцій – чым орґанізація булше набере балув –
тым булша сума пудпоры, сесї сумы майвеликі, ги буджетнї, третёє жерело – ґранты.
- У многых державах, де проживавуть русины, фунгувуть рокаші так званых русинÿв-украйинцюв,
котрі доказовуть, што русины суть не чим другым ги субетносом украйинцюв. Тому, пані Віро, як вы до
сього ставите ся и як на се позеравуть другі русины Мадярщины?
- Мож много говорити, но не мож фалсіфіковати історію. Русины – се окрема
нація и списованя обывательства у Мадярщинї 2001. рока указало, же Русинами
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признали ся 1074 чоловік, а 2011. рока ‒ 3884 чоловік. Сесе резултат дїятельства нашых самосправовань, котрі
суть дуже активныма. Напримір, каждый рук про дїти орґанізуєме лїтнї таборы, де мож учити русинськый
язык, спознавати народнї и духовнї традіцїї. У сёму аспектї робиме из Пудкарпатём, де у тому роцї одпочивали
дві наші ґрупы, а дві ґрупы из Пудкарпатя были у нас. Были наші дїточкы и у таборі у Словакії. Мадярська
держава пудпорує сесї таборы, обы русинські дїти из рузных держав спознавали ся.
У двох русинськых школох, Мучонї и Комловшцї, дїти учать материнськый язык. Про них выдали сьме
„Читанку про 1-2. класы“, ку ним „Робочі зошыты“ и „Народопис про 1-4. класы“, котрі мавуть велику
популарность. На се выграли сьме ґрант Европськуй Унії.
За історію и културу Русинув мож ся інформовати на нашум сайтї http://www.rusin.com Позад сёго не мож
казати, же Русины суть Украинцями, бо сесї два народы префайно жыють у мирі и честованю у Мадярщинї.
- У Пряшові, напримір, фунгувуть русинськый музей, університет. Як из сим у Мадярщині?
- У будовлї Вседержавного Русинського Самосправованя є музей, котрый од 1. януара носить имня
Атаназа Фединця, бо вун первым подав у нёго експонаты, зобранї ищи на Пудкарпатю, богата колекція образув
мадярськых и загатарных русинськых малярюв, зобраных на ініціативу бывшого предсїдателя ВРС, маляря
Андрія Манайла, потомка знамої пудкарпатської дінастії малярюв из матеріалув умілськых пленерув,
орґанізованых ВРС у Мадярщинї. Бібліотека Русинув Мадярщины носить имня Іштвана Удварі, котрый много
зробив, обы історію, културу и традіцїї Русинув спознавали у Мадярщинї. 1. януара сёго рока у Будапештї
зачав фунґовати „Научно-изглядователный Інстітут имени Антонія Годинкы“. Выдаєме журнал „Русинськый
Світ”, котрый появлять ся раз на два місяцї, тыжднёву радіорелацію и раз на місяць телерелацію. Про нас дуже
важным є захраненя ґрекокатолицькых традіцій, ушыткі наші сята зачинавуть ся Сятов Літурґійов на
церькувно-славянськум языкови, котрі служать митрополіт Фюлёп Кочіш, єпископ Др. Атаназ Орос и
апостолськый адміністратор Абел А. Сочка и многі сященикы. Дякувучы пудпорованю нашого уряда днесь
Русины Мадярщины годнї молити ся на традіційных службох, а у Будапештї на площі Рожак кажду недїлю у
13.30 европського часа ґрекокатолицькый сященик Михаил Тіводор откончать службу на церькувнославянськум языкови.
- Які планы на будущоє? Як вы видите сотрудничество русинÿв Подкарпатя и Мадярщины у
футурушному?
- Плануєме основати дїточый русинськый ансамбл співанкы и танця, будуєме у Дебреценї Дом РусинувҐрекокатоликув, котрый буде центером духовного жывота нашої сполности и містом захраненя реліґійных и
народных традіцій. Дебрецен – центер Гайдудороґськуй Ґрекокатолицькуй Митрополії и про нас велика честь
создавати цїнности довєдна. У цїлёх захраненя материнського языка дустали сьме стіпендії на повышеня
кваліфікації про нашых учителюв русинського языка у Пряшовськый Універзітет. Научно-изглядователный
Інстітут имени Антонія Годинкы пуд руководством Др. Михаила Капраля завершає написаня Ортоґрафічного
словаря и Мадярсько-русинського словаря, планує созданя Русинсько-мадярського словаря и Ґраматикы.
Маєме изробити ищи много хосенного, обы Русины у нашуй державі чуствовали ся увірено и комфортно, и я ся
надію, же Русины усягды у світї будуть мати общу будучность.
Юрій Шипович
Можность про діточок Подкарпатя
вчити ся у вышах Словакиї
11-12 мая представителі Института русинського языка и
културы Пряшовського універзитета у складі професора
Кветославы Копорової и аспіранта Зденкы Цітріакової
нащивили школы Полянської територіалної громады на
Подкарпатю из цільôв пропагованя штудиї карпаторусиністикы
на Пряшовському універзитеті.
Школаші Плосковської и Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. вчули интересну и хосенну информацию, про то, што на
Пряшовськӱм універзитеті студенты мавуть можность штудийовати карпаторусиністику у комбінациї из
англійськым, німецькым и др. языками, а такой у комбінациї из етикôв, естетикôв, музикознавством и тд. на
філозофському факультеті, мож такой дӱстати высшу педагогійну освіту біолога, еколога, географа и тд. на
факултеті гуманітарных и природничых наук.
При тому штудийованя в універзитетах Словакиї є домак безплатным, а дипломы суть вызнаныма у
вшиткых державах світа.
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Творчеськый вечӱр Віры Баганич

3 мая в Ужгороді, у Закарпатському малярському музеї им.Йосифа Бокшая, одбыв ся творчеськый вечӱр,
присвяченый 80-рочу Віры Баганич - легендарної русинської співачкы, исполнитилниці русинськых "довгых
співанок" – балад, и презентация єї пісенного альбома «Понад Плаєм, Плаєм…».
На честованя, організовані зберачкôв нашых співанок Вірôв Мадяр-Новак, зойшло ся фест честувалникӱв
таланта знамної співачкы. На святковому дійстві выступили фолклорно-музикалні рокашы из Воловця Народноє вокалноє тріо ««Едельсейс» под керованьом Марії Більської, Тетяни Шопы; Мукачова –
русинськый дует «Червена Ружа»; Ужгорода - Заслуженый Академічный Закарпатськый народный хор,
народный фолклорно-етнографічный ансамбль «Ужгород», вокалный ансамбль УжДМУ им. Д.Є. Задора,
народный артист Украйины Петро Матій, Академічный Камерный хор «Кантус».
Репертуар Віры Баганич включив великоє число рідкісных и неординарных балад, котрі войшли до
«золотого фонда» музикалної културы Подкарпатя, айбо дві из них в єї судьбі явили ся особыма. Перва – «Під
дубиною, під зеленою» стала майуспішнішôв баладôв співачкы. З нив она войшла в Закарпатськый народный
хор и утвердила ся ги проводна солістка. Именно за сесь спів у колективі єї любовно и надовго назвали
Голубкôв. Друга балада, перейнята од мамы и всокочена од забытя Вірôв Баганич, днесь перечинила ся на
важный символ Майдана. Співачка первôв на професійнӱй сцені зачала исполняти «Гей, пливе кача по Тисині»
и у 60-70-х роках ХХ ст., активно єї популяризовала, а у 1972 роци записала на пластинку Всесоюзної фірмы
«Мелодія» у Москві.
Зачало ся праздничноє дійство обробкôв закарпатської народної співанкы «Ой на плаю» Д.Задора.
Исполнив співанку вокальный ансамбль Ужгородського державного музикалного училища имени Д.Є.Задора
(керовник – заслужена артистка Украйины Світлана Глеба). Потому сын співачкы Тарас Гамага проспівав
знамный реквієм Небеснӱй Сотні «Гей, пливе кача по Тисині» (супровод на цимбалах Леонтія Ленарта).
Гості из Воловця на вечорі исполнили язанку русинськых народных співанок «Доле моя, доле», «Попід
береженькы плавала» , «Ой піду я, піду», «Вчора рік» и «Василю, Василю».
Русинськый дует «Червена Ружа» из Мукачовщины у составі Олгы Прокоп и Лілії Немеш порадовав
ювілярку співанкôв «Отцюзнина».
Заслуженый Академічный Закарпатськый народный хор проспівав баладу из репертуара Віры Баганич –
«Бескидом ишла» (солістка Яна Садварій). Після чого честувалникы таланта Віры Баганич вчули колядку «Ци
дома, дома» в исполнениї народного фолклорно-етнографічного ансамбля «Ужгород».
Тетяна Яшвілі и вокалный ансамбль УжДМУ им. Д.Є. Задора (кер. Світлана Глеба) проспівали
«Богородице Діво» и се стало своєрӱднôв молитвôв за здоровля Віры Баганич.
Приєднав ся до честовань и Петро Матій из знамнôв народнôв співанкôв «Вівці мої, вівці».
Академічний Камерний хор «Кантус» (художньый керовник и диригент - народный артист Украйины Еміл
Сокач) исполнив співанку «Ой на плаю», в обробці Михаила Кречка, и «Многая літ» ювілярци.
Меже співанками перед позерачами цілый час
прокручовали ся одрывкы передач, філмӱв, слайдшоу из подобенками про житя Віры Баганич,
выступали єї близькі, колегы по роботі, цімборы. Од
русинської сосполности выступили лауреат премиї
им. Ивана Петровція Володимир Новак, народный
малярь Украйины В.Микита, знамный русинськый
писатель и етнограф Ю.Чорі й , заслуженный
учительУкрайины М.Алмашій.
Закрыла веч ӱ р сама Віра Баганич, котра
закликала русин ӱ в не ганьбити ся свого рода,
гордити ся свойôв културôв и не давати дяпловы
керованя свойôв земльôв чужинцьом.
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Актуалноє интервю
Мило ми, што тямлять ня, честувуть
Юлія Шипович
Почала я интервю из стартового, доста баналного, айбо дійсно
необходимого звіданя: «Коли Вы, пані Віро, зачали занимати ся
співом?»
-

Та, видав, ги вшиткі другі - з дітвацтва.

-

У Вас мама співала, се правда? Она занимала ся сьым

професіонално?
-

Ньит, не професіонално, айбо співала дуже файно и нянько

співав. Мамка была сопрано, нянько – бас. У нас вся сімя была музикална,
Портрет Віры Баганич
роботы В.Микиты

всі танцьовали, співали, на мандоліні грали. Мама, коли за нянька
выходила, неписемна была, вӱн ї навчив. Нянько из заможної родины
быв, а она бідна, айбо красна дуже. Вчити ся любила, читала много.

-

Она навчила Вас співу?

-

Она. Та й не лем: конкурсы, вшилякі кружкы, самодіятелность – се всьо учило. Я у самодіятелности до

24 рокӱв была.
-

Были у Вас у тот період якісь награды?

-

Грамоты были. А потому дӱстала диплом первого ступеня за співанку «Під дубиною, під зеленою». Се

была моя перва велика награда.
-

Любила ся Вам ся самодіятелность?

-

Та я якось и не думала про се, любила ся не любила ся, треба было - ходила. Родина така была, всі сьым

занимали ся, то и я.
-

Вы нараз врозуміли, што спів – се Вашоє, то, чому хочете присвятити вшиткоє своє житя?

-

Та як вам казати, но не быває такого, штоби нараз вшитко мож было рішити, были и сумнівы … та й

коли так жиєш: буденность, постоянні клопоти, якось николи не задумовуєш ся над такыма звіданями, просто
робиш, стараєш ся. У нас керовником хора была така Катерина Мадяр, то она фурт говорила, што не є в мене
ниякого таланта и співати я не можу. От в мене и комплексы появили ся з сього приводу.
-

А коли позбыли сьте ся їх?

-

Коли попала м в Закарпатськый хор, а мені товды было вже 24 рокы. Лем там ня убідили в тому, што м

валовшна співати. Хоть, иппен, як убідили… сама м собі вже довела – можу, валовшна м!
-

А балады, коли їх зачали сьте исполняти? Вже в хорі?

-

Ай, вже там. Мы, коли у одпуск ишли, то Михайло Михайлович Кричко фурт наказовав, штобы

принесли сьме штось староє-новоє из свого села. И я фурт приносила. Так принесла м «Під дубиною, під
зеленою», «Та піду я, піду», «Не рубай ліщину!».
-

А од кого записовали сьте співанкы?

-

Од мамкы, то вшитко од мамкы. Она дуже много знала старых и вже майже втраченых співанок.

- То Вы серйозно занимали ся и фолклором?
- Занимала ся м. Айбо коли в хорі робила м, то часу якось не выстачало из тим робити, я то все
записовала и одкладала. А потому, коли пӱшла м, то вже 90-ті рокы были, то зачала м ті всі «скарбы»
обробляти. Такый у нас быв Габорець, началник управліня културы, то я до нього на стрічу пӱшла, коли м вже
на пензиї была, у 1996, то вӱн мені предложив то всьо издати. Лем дуже пӱдло, што се всьо я мусила записовати
добрых 20 рокӱв. Фурт мені ткось мішав. Коли у хорі была м, то не давали їх співати. А «Гей, пливе кача по
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Тисині» записала вже у 70-х роках московська фірма «Мелодія» на грамзаписі. Записовали мы ї у Кийиві, рӱно
в пӱвнӱч. Николи сього не забуду: записали ї из єдного дубля. Другі співанкы такой записовала «Мелодія», но
вже у Москві. А хоть не всі, «Та піду я, піду» записали у Львові, видить ми ся.
-

Коли записовали сі співанкы од мамкы, окремо «Гей, пливе кача по Тисині», то ци знали сьте,

што колись они стануть такыма знамныма?
-

Я чомусь вірила у се! Прекрасно знала, што кажда из них є шедевром. У 2001 роци я записала диск, там

не є співанкы «Гей, пливе кача по Тисині», она в мене была на грамзаписі, і я думала, што они просто
перепишуть ї на диск, а они не переписали, так и лишило ся.
-

Є у Вас любима балада ци співанка, котра Вам май мила?

-

Та ньит, они вшиткы мені милі. Всі кругом фурт казали, што «Та піду я, піду» - моя майфайна балада.

Єї и «Бескідом ишла» мені Степан Мартон обробив. Я йому «Та піду я, піду» заспівала, вӱн послухав и на
другый день она вже была готова. Мы коли на гастролі ходили, а они и три місяці могли тягнути ся, то
приходило ся фест свят одмічати в дорозі. Єден раз, на 8 березня, Михайло Михайлович присвятив мені такый
куплет: «Тост за Віру, що прекрасну голубку родила, сама ходить - не знаходить, кого полюбила», - мы на Уралі
товды, видить ми ся , были.
-

Бизунь, дуже много гастрольовали?

-

Дуже. Нас зимôв «грузили» у два величезні вагоны, а приїжджали сьме домӱв вже веснôв. И так мы по

три місяці їздили.
-

Не тяжко было, так много часу проводити не дома?

-

Та тяжко, доки м из чоловіком їздила, то ищи не так, а потому, коли сын родив ся, треба было на ткогось

го лишати. Так рішили, што діла хора буде ліпше, кедь я продовжу гастрольовати, но а чоловік лишить ся дома.
А коли я лишила хор, Тарас вже у семому класі быв. Я хор мусила лишити, мені просто не давали співати. Коли
святковали 25-роча хора, то я вже не співала соло, лем так - з усіма. Хотіли мене уволити у 1972 роци, у мене
даже акты є записані, як мене уволити хотіли. От лем мої цімборашкы не допустили сього. Повставали всі,
казали: «Но кого вы уволняти зобрали ся, но кого?...». Дуже тяжко мені было, дуже, я за 18 рокӱв ани раз рота
не одкрыла. До мене приходили и з телевізиї. Такый быв Фаркаш, покойный вже, вӱн мене просив: «Віро, в
тебе дуже хорошый матеріал, треба записати!», кажу: «Корчі, и не подходь од мені! Не треба мене было товды,
не треба и теперь!».
-

Вы співали в готелі «Интурист-Закарпатя», ай?

-

Співала, айбо то лем такоє, нитко там и не знав, што я балады співаву.

-

Як Вам робило ся в Интуристі-Закарпатя?

-

Я повностюв оддала себе тӱй роботі. Завідуючôв была там.

-

Вы много вандровали, была якась країна, яка майбӱлше полюбила ся?

-

Та всягды добре принимали. Я дуже много вандровала. И якраз од Интуриста. В Индії была, в Китаї, в

Німечині, се кроме всіх тих держав, што ищи в СРСР входили, там по дакӱлко раз была.
-

Недавно Вы святковали ювілей, зобрало ся фест людий, котрі Вас честувуть, одбыв ся,

присвяченый Вам, концерт. Вшитко ся полюбило?
-

Полюбило ся, само собôв. Мило ми, што тямлять ня, честувуть. Была м серенчлива ищи раз заспівати,

увидіти очи позерачӱв, вчути плесканя…
Под конець бесіды я перепозерала всі сімейні фотоальбомы пані Віры и величезну памнятну книгу из
подобенками Закарпатського хора. Порозпозіровала м картины на стінах: портрет матері пані Віры и самої
газдыні, якӱй хоче ся повінчовати моцного здоровля и щи довгых и серенчливых рокӱв житя. На многая и
благая літ!
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Етнографія
Кераміка – єден из видӱв
народного творчества
(продôвженя, начало позерайте у предидущому номерови)

Олга Гал

Майстарым видом керамікы є посуда чорного кольора – „задимльованый”. Майдовго такый способ
продержав ся у селі Гудя. На зачатку ХХ стороча кроме, задымльованої, майстры зачинавуть изготовляти
поливану и розписану посуду.
Штобы дустати задымлену посуду, перед кӱнцьом выпальованя в пец подмітувуть смолистого пального и
нараз замащовуть глинôв всі отворы горна.
Юрій Полянський из Дубовинкы розказує, што такой діла задымленя хосновали липову кору. Вчинена
среда безкислородного пламени позволять дуже активным в сюй температурі молекулам окиса углеця
одбирати кислород од окисӱв желіза, якыма замальовані всі червені глины. Лишать ся желізо, якоє й надає
черепкови попелно-сірого цвіта.
Задымльованя не допускать розписа цвітныма глинами, тому сиві виробы припаражовали ся фурт
ритованьом, штампованьом, ліпленьом , а такой гладженьом. Гладженя давало блискучі полосы на матовому
фоні стінок. Робили гладженя выпаленым черепком.
Задымльованя робило черепок твердішым и фест зменшовало просочованя рідины сквозь стінкы. Тому
оно широко хосновало ся до того часа, доки його не витіснило скловидноє покритя – поливо.
Поливо спростило процес выпальованя (при задымльованю треба моцный пец и фест прикласти роботы,
штобы заліпити отворы горна), ліпше сокотити черепок од просочуваня, одкрыти необмежені можности в
галузи цвітных парад. На зачатку поливати лем всередині, а извонку писати чорнôв краскôв
Поливо (маль вадь покошт) – се окис свинця в суміші из білôв глинкôв вадь піском, перемеленыма на
жорнах и розведеныма, як и обливка, на воді до рідкої масы. В середині ХХ стороча майчастіше майстры
хосновали прозороє поливо.
Довгый час свинцьовый сурик про оздобленя привозили из Бая-Маре (Румунія), а потому – из Київського
завода керамічных фарб.
Формованьом выробӱв занимали ся чоловікы, а розписом, як правило, їх жоны.
Розпис посуды вчиняв ся за помочôв пензлика, який называвуть такой щоточкôв вадь квачиком, жебного
ножика и рожка (гургулькы). Пензликы изготовляли из баранячої шерсти и пера гускы. Рожок – се коровлячый
вадь из козы рӱг из встромленым в нього курячым пером. При нахиленьови рожка, из його узенького отвора
выливать ся рӱный поточок фарбы. Рӱг може замінити выліплена из глины гургулька, в яку такой встромленоє
перо.
Розписы роблять ся на сырых стінках судины як по черепку природного цвіта, так и по вкрытому обливкôв
(ангобом) чорного, рідше червеного вадь зеленого цвітӱв. Ангоб – глиняна фарба. Єї готувуть так, як и глиняну
масу, лем консистенция має быти близькôв до рідкої сметаны. Цвіт ангоба зависить од наявности в глині
разных органічных речовин и окисӱв металӱв. Майстры изготовляли ангоб самі.
Кроме розписа пензликом и рожком, обливані выробы оформлявуть ся урізом, вырізованьом жолобкӱв и
невеликых площин ножиком, штобы зняти шар обливкы из подсушеного черепка.
Обливаня (ангобованя) одбывать ся так: гончарь бере за выступ (утор) предмет, перевертавучи, обливать
рідинôв, яку черпає горнятком. Подсушеный черепок активно приймає воду, а тверді складникы приставуть до
його верьха.
„Покоштованя” зсередины здійснюється переливаньом полива из єдної посудины до другої, звонку –
обливаня предмета над великов мискôв.
Майдавнішым є декорованя черепка природного цвіта
рожком. На сю техніку могли мати вплив розписы
фаянсовых выробӱв. Завто орнаментика складала ся на
основі гончарськых традиций.
Давньым мотивом, характерным про довжану,
широкодинець є вертикалні полосы прутикӱв и кривуль из
крапками меже нима. Розвивавучи ся и збагачувучи ся, они
помалы переростали у выдовжені рослинні полосы, які,
чергувучи ся из великыма „ружами”, стали неодємнôв
прикрас ô в дубовинськ ы х выроб ӱ в. Сесі орнамент ы
выводять и горизонтално, товды они вчинявуть великі
галузы, на якых инколи видиме зображеня потят.
Поширеным мотивом, што закрывать тулубы рябунӱв,
корчаг, широкодинець и черепӱв діла косиць, а такой берегы
мисок и стінкы цідил, стало шорованя руж, листкӱв и
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фарбôв двох кольорӱв (білôв и чорнôв). По осі симетрії боками ростуть листкы. Це 5 – 9 перстикӱв, вчиненых
гургулькôв. Часто орнаменталну полосу доповнювуть чотыри великых крапкы – „звіздачкы”. Листкы чинять
ся двома цвітами, перстикы – лем білôв фарбôв.
Майліпшыма в розписі посуды были жоны гончарӱв Ивана и Тимоша Малетӱв, Ивана Сідея. Смілыма,
широкыма мазками пензлика они чинили великі ружі, звоночкы, косиці-болянкы.
В Дубовинці, яка мала червені глины, доміновав розпис білôв и чорнôв фарбами за помочôв рожка и
пензлика.
Выпальованя выробӱв одбывало ся в пецови, якый называвуть горном. Подкарпатськоє горно архаїчноє ,
оно майже не поміняло ся за послідны пӱвторы тисячі рокӱв. Се типовоє ранньославянськоє горно: пец з
вертикалным огньом, з двома огнищами, без черіня, має форму урізаного конуса, 100 – 130 сантиметрӱв
высоты, ширина основы 140 – 200 сантиметрӱв.
Стіны горна выліплені из глиняных валькӱв способом наліпа, инколы звонку поязані двома-трьома
шорами дрота.
В двох протилежных боках основы пеца розположені отворы. Третьый, великый верхньый отвор, якым
выходить дим и огень и через якый загружавуть пец, називавуть „ротом”.
Частина майстрӱв має окремішню хыжу, в якӱй находить ся горно. Айбо бӱлшость пецӱв стойить вонка,
близь хыжи, под дахом на чотирьох стовпах вадь накрывать ся плоскым дашком, якый знимавуть под час
випальованя.
Штобы загрузити горно, гончарь стає на падаменті, ставлячи боком судину пиля судины (мискы кладе
ребром), кругом себе складать выробы доти, докы може кивати ся. Потому вылазить и свободный простор
цілком заповнють зверьха. Роблять двоє. Єден подносить выробы, другый їх складать. Закладавучи посуду,
гончарь чинить проти отворӱв каналы, штобы было місто на дрова.
У даякых гончарӱв горна, сокотячи традиційну конструкцию, мавуть удосконаленя.
Заклавши пец посудôв, гончарь вкривать всьо зверьху битым черепом и розкладать огень, помалы
подвищувучи температуру. Діла палива хоснувуть ся тонкі сухі дрова из дерев листяных пород (букові и тд.).
Наявность в полумнї водяної пары вчинять на поливляному червеному черепкови зеленкуваті плямы, які часто
портять колоритный ефект выробӱв; майчастіше се трафлять ся зимôв и на яри, коли тяжко сушити дрова.
Выпаленя проходить 5 – 12 годин, після чого горно легко затикавуть и залишавуть холонути. Качество
выпалу періодично перевірявуть по забарвленю битых черепкӱв, што находили ся зверьху. Температура
первого выпалу до 1000*С, другого – до 1300*С.
За призначеньом всі выробы мож поділити на такі групы: посуда про варіня, посуда про їдіння й всокоченя
продуктӱв и выробы декоративного призначеня.
Великый горщик называвуть „горниць”, „горшок”, „варільник” вадь „горниця”. Менші звуть ся „сілка”,
„рябун”; майменші – „горнятко”, „горничок”.
„Бутошкы” – корчагы на вино, воду. Она має особливу конструкцию шиї и вуха. Шия долӱв перегороджена
пластинкôв из 5-7 дірочками – цідилом, якоє задержує всьо лишньоє, коли набиравуть воду в річци ци кирниці.
Частины горщикӱв (й иншых судин) мавуть такі назвы: „дно” вадь „дӱнце”, из якого выростає маленькый
карниз – „рубець”, „выступ”. Од рубця знимать ся горі „черево”, „тулуб”, што завершуєся вінцями, які звуть ся
„крисôв”.
Форма „горщика” – широкый выпуклый „тулуб”, порӱняно невеликоє дно и отвор, якый закривав ся
покришкôв – „черепанькôв”, штобы зверьху не падали остаткы палива.
Запровадженя в быт плиты, в якӱй полумня прогріває горщик здолы, заставило гончарӱв розширити його
дно, зробити стінкы вертикалныма, увеличити верьхньый отвор. Так возникла посуда циліндричної формы,
яка днесь ищи всокочує традиційноє профільованя крисы. Мав назву „горничка”.
Особливов формов переходу горщика в „широкоденце”.
В горщиках не лем варять, а й носять страву в поле.
Гончарну посуду в порӱняні из металевôв народ раховав ліпшôв, бо она дає їдінню приятный смак.
Діла питя воды хоснувуть горнятка – невеликі судины круглої формы из вухом и специфічно
профілованыма вінцями.
Важноє місто занимать выробництво довбанок (купаней), про держаня молока (од 1,5 до 3 літрӱв
завбӱлшкы) и вазонӱв, які звуть ся черепами про косиці из подчерепками – подставками.
Миску в Дубовинках называвуть „блюдо”. Основні виды мисок в пропорціях майже єднакі. Под впливом
фабричної посуды появлять ся миска из вертикалнов крысов и мискы, похожі до тарілок, – из широкыма
вінцями. Ширша крыса дозволять єї рясніше припарадити.
Горщикы, обзеравучи ся на величину, дашто мінявуть свої формы. В Дубовинци пук (черево) великых
горщикӱв меншый од їх висоты, дно рӱноє верьхові. В менших горщиках „пук” бӱлшый од высоты, а верьх – од
дна. В бӱлшых горщиках майширшоє місто черева припадать ниже середины предмета, в меншых – по самӱй
середині.
Переходнôв формôв од горщика до довжанкы є пивник, што хосновав ся діла перевезеня воды.
Характерноє выпуклоє черево, якоє завершує ся высокôв шийкôв, дзьобиком и
11
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Давні великі пивникы мали маленьку и узьку шийку, закривали ся покришкôв. У них квасили огӱркы вадь
держали крупы, горох.
У довжанкы (глечика) од доста широкої основы выростать мало выпуклоє „черево”, якоє незамітно
переходить в коротеньку шийку, што заканчує ся вінцями традиційної формы. Майширшоє місто припадать на
середню и нижню части черева. Од шийкы горизонтално одходить вухо, якоє, круто заломлюючи ся, скапчує
ся из черевом.
Майстры села Комят и виноградовськый майстер Федор Черницький, што очольовав керамічный цех артілі
инвалідӱв (середина ХХ стороча), перейняли стиль розписа села Вӱльховка Иршавського району, сокотячи
класичні народні формы розписувати выроби орнаментом, вчиненым технікôв - „урізом”. Черепок покривали
„борщаєм” и орнаментовали лем „урізом”. Після сього предмет випальовали. Прикрасы были графічні,
тоналні, из незначным вкрапленьом цвіта. Они были намного густіші, мали рясні геометричні и рослинні
мотивы. Выробы Ф. Черницького читаво прикрашені: густа орнаментика вкрыває нижню часть корчаг,
довжанок. Має фест геометризованых елементӱв.
У 1965 роци быв одтвореный промкомбінат (робило 1400 людий) из керамічным цехом. Керовником
товарні быв Розентал Герман Зельманович. Первыма гончарями были закликані самодіялні майстры из
Виноградова – Степан Чернецький, Иван Драгун. Чернецький полюбляв изготовляти пивникы, Драгун –
высокі вазы. Прикрашали выробы неприбагливыма узорами. На основі їх изделий, дякувучи їх майстерности и
виробленым традиціям зачали изготовляти предметы посуды, сувеніры, свічникы, вазы, а потому и
декоративні панно, скулптуры, бокалы. Дале прийшли робити гончарями Иван Пішпекі, Йосиф Марушка. В
новому цеху (робило бӱлш ги 600 людий) вже робили учні сьых майстрӱв – Адалберт Баник, Иван Бобик. Такой
радо принимали на роботу выпускникӱв профучилищ и инштитутӱв. Началником керамічного цеха быв Петро
Гершкович, потому – Василь Макар.
В малярськӱй майстерни робили Ковальчук Марія, Новікова Ніна, Гецко Иван, Кейкеші Зіта, Тимофій
Марія, Ярема Тетяна, Дешко Михайло, Горват Ганна, Жодані Єва, Славка Чловечко. Головным технологом
была Матій Катерина.
У 1978 роци промкомбінат переименовали в керамічный завод. Чисельность робочых вже налічовала близь
1800 чоловік.
А дале вже готовый матеріал подавали в цех діла формованя выробӱв.
Первый выпал – 800-850 *С
Другый выпал – від 850 до 1000 *С
Глину хосновали из Онока, Копані, Дружковкы, Мідяниці. Фарбникы - из Вишневого (Украйина), Дулєво
(Росія). Такой у роботі хосновали и шамотну масу, бо се зменшовало деформацию, стабілізовало осадку.
Шамот здебӱлшого робили самі – після первого выпалу браковані выробы перемольовали, добавляли до
обычної глиняної масы. Або привозили из Доробратова. Из 1993 рока завод перестав выробляти продукцию.
З 1989 по 2006 роки фунговала АПС „Королювська кераміка”, яку возглавляв Андрусь Павло.
Робили 3 пецы, 3 гончарӱв, 5 заливалникӱв. Изготовляли предметы посуды, кашпо, корчагы, сувеніры.
На даный час у районі не фунгує ани єдна фабрика вадь цех по выробництву керамічної посуды, айбо
обзеравучи ся на востребованость сьої прекрасної продукції и традиції нашого края по єї выготовленю, є надія,
што выробництво керамікы у нас обновить ся у любый час.

Фолклор

12

ОД РУСАЛЯ ДО ИВАНГЛЯ ЗІЛЯ МАЄ МАГІЧНУ СИЛУ

Юрій Шипович

Русинськый фолклор переповненый
босорканськыма историями про чаровну силу трав и
одварӱв из рослин. Се и приворот-зіля, и розлюбизіля, и вшилякі травы по одбераню молока од корӱв, и
лікарські рослины. Но хоть-котра рослина не стане
магічнôв, кедь ї не зорвати у трібный час. Тому про
збераня зіля суть конкретні часові рамкы и свята. Май
знамні дны – се Юря, Русаля, Ивангля. Из сьыма
святами и «травяныма» традициями, поязаныма из
нима, по Подкарпатю вандрує фест историй и
ритуалӱв.
У давнину на збераня трав и магічного зіля
зберачі одправляли ся фурт вночи, при тому не мали
права когось стріти: бо травы втрачали свою силу.
Добравши ся на місто, зберач ночовав без огня, абы не
стривожити босоркань, при тому мальовав кругом
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себе магічноє коло. На рано зачинав збор зіля из словами: «Беру зіля незнанноє, абы стало хосенноє». По пути
домӱв зберач не говорив никому, што несе.
В старі часы, як и теперь, на Зелені свята русины пиля хыж клали липу, березу, ясеня, явора, обвішовали
галузами образы, двері, геренды и тд. Падамент устеляли пахнячов мнятôв. Сесь праздник за язычницькôв
традицийôв быв честованьом «Духа дерев».
На сесі свята (май бурш – на Ивангля) дівкы йшли на рано купати ся у росах трав, майскорі – у пшеницю,
приговорьовучи: «Жито, жито – не пшениця, а я перва одданиця». При тому, май ефективным было цілющоє
зіля, кедь дівка зберала го голôв.
Айбо май честованым дньом про зберачӱв зіля у верховинцюв и долинян была Русална Пятниця. Сама
назва вже говорить про вто, што поязана она из словом «русалка», котроє на Подкарпатю мало другоє
лексичноє значеня ги десь- инде. Туй русалкы – се душі померлых дітий. Хоть из мертвыма Русаля такой не має
нич общого.
На сесь день збирали зіля и босоркані, айбо лем шкодноє, то, што людьом робить біду. Тому добре было
відьму у тот день стріти и єї зіля втрачало свою магічну силу. Но босоркані у сесі дны ходили рокашами и
стріча из нима могла быти опаснôв.
За народныма вірованями, од Русаля и до Ивангля у вшиткі дны зіля має магічну силу. Похожі звыкы были
и суть у сербӱв, индійцюв, швабӱв.
На Гуцульщині Ивангля мало ту саму значимость, што у верховинцюв и долинян Русаля.
На Ивангля, за вірованями, цвіте папоротник, и тко го найде, буде знати вшиткі тайны рослин, розуміти
бесіду марги и лісовых звірюв. Се свято поязано такой из свальбовым сохташом: дівкы у сесь день глядали
королицю (atropa belladona). Коли находили: мастили ї медом, поливали палинкôв. Єдна из дівок розберала ся
догола, ходила кругом королиці, гладила ї, лягала пиля неї, а коли ї укопала, у ту ямку клала 9 монет, кусок
медяника, шовдаря, хліба, дору, мед, пшеницю и говорила: «Як я не можу быти без хліба, так мӱй суженый - без
мене; якый мед солодкый, така бы м и я была солодка; які гроші славні, так бы м и я была славна. Я тобі даву
хосну, а ты мені платню». По тому ритуалови прижимала зіля до грудий и йшла домӱв, ниткого не стрічавучи, и
обовязково треба было встигнути до співаня когутӱв. Дома дівчина скликала цімборашок и имитовала
свальбу. Молодого заміщала королиця. Після ритуала дівка десь прятала росток вадь садила го на загороді.
На Ивангля дівкы зберали такой липтицю (розмарія). Процедура была такôв, як из королицьôв. Після
ритуала дівка носила липтицю на тілі, одвар из неї давала пити легіньови, котрого любила.
Се лем мала часть того нашого сохташа, поязаного из збераньом зіля. Вшиткі сесі звыкы и днесь, у час
машин и компюторӱв, живуть у окремых селах и родинах на Подкарпатю. Хоснувуть ся нима и зберачі зіля, и
окремі дівкы, котрі мавуть дяку наладити своє житя не при помочи спознаня на сайті ци у ночному клубі, а
мавучи надію на старі методы: любовні зіля, босорканські привороты.
Театралноє дійство «Трôйця святками иде»
(Выходять дівчата, співавучи співанку-латканку
«Ой, Сята неділя!», у руках держать зеленоє галузя).
1. Ой, Сята неділя ( 2 разы)
Породила зіля. ( 2 разы)
2. Ой, зілечко моє, ( 2 разы)
Чи не єсть глухоє? ( 2 разы)
3. Коли я тя рвала, ( 2 разы)
Землиця ся радовала. ( 2 разы)
4. Зіля зеленоє,
( 2 разы)
дітям веселоє.
( 2 разы)
5. Ой, Сята неділя ( 2 разы)
Породила зіля. ( 2 разы)

Школаші Плосковської школы І-ІІІ ст. на Зелені свята

Ведучый. Днешні дны знамні у народі ги Зелені свята. До нашых днюв, кроме релігійных канонӱв,
дойшли народні перекази про виникненя сьых свят. Чому они называвуть ся Зеленыма? Бизунь, не всі про се
знавуть. У народі є дакӱлко легенд и переказӱв, які пояснювуть назву свята. В єдному из переказӱв говорить ся,
што в сесь день Бог вчинив землю и засіяв єї зеленьôв.
13
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У нашому селі тоже всокотив ся сохташ проведеня сього свята.
Дівчина 1. Дівочкы, а ци знаєте вы, што из давньых-давен є сохташ вінкоплетіня. Рано, як лем розвиднить
ся, йшли дівочкы у рокаши в ліс и поле зберати чічкы діла вінка. Вінок из живых чічок означав дівочу долю,
молодость, чистоту. Вӱн говорив про любов. Тому дівочкы дуже кіношно подберали косиці для вінка, бо кажда
чічка штось означала, была символом. Любисток – любов, лілея – красу, материнка – здоровля, чебрець –
супукӱй родины, барвінок – розвой дівочої красы, фіалка – скромность, незабудка – памнять, мак – втіха.
Липник дівкы вплітали, штобы легіні «липли», а полин сокотив од нечистых сил. Сплітавучи вінкы, дівчата
співали співанкы, водили хороводы.
Дівчина 2. А сплетеме, дівочкы, и мы собі віночкы!
(Дівчата сідавуть и зачинавуть плести вінкы, співавучи співанку «Ой на Сятую , та й на Неділю»)
(Выходить тютка Олена из кошаром трав)
Тютка Олена. А йдіть лем до мене, дівочкы, дам зілячка вам красного, што м зобрала и в себе дома, и в
лісі. Беріть го, яжіть го у пучкы, та й в добрый час даруйте людьом, розкладіть го по вбыйстю. Бо зеленоє зіля,
казали старі люде, сохранить хижу од грому, худобину – од злого ока. А сяченоє зіля й чічкы – покладьте за
образы.
А ищи, дівочкы, научу вас штось мармулити (авт. ворожити), най му фрас буде, а чинь од ня не одпаде:
затяміть собі: давно казали так: «Кедь на саму Русалну Пятницю зачати ушивати газдови сорочку – та не буде
ся обзерати за чужыма жонами, доки буде жити. Але м побзирайте, сесю сорочку я свому газдови ушила
(вказує вышиту сорочку, хрестить ся).
Айбо вернім ся од нашым сятам. В суботу, перед Трôйцьôв, треба унести ушыткый пôпіль из пеца, а ищи
приказовати: «Най иде из сив попільôв ушитка біда из хыжи, што ся назберала за цілый рӱк». А в Сяту Неділю,
як лем зôйде сонечко, возьміть червену мисочку и біжіть збирати росу – бо та роса має велику силу: добре нив и
хворі очі протерати, и мыти ся, абы сьте были красні, а й ищи та роса шілякі черякы лічить.
А любисток, якый нарвали сьте в неділку – кладіть го в купіль, та будуть вас вшиткі хлопці любити. А ищи,
дівочкы, коли м была молода, та ня старі жоны нарадили, абы м назберала до сходу сонця у неділю травутанцьовник, а як будете йти вечӱр у клуба – та лем покладьте ї у топанку - ни єден танець не будете сидіти.
Дівчина 1. Дівочкы, а ци чули вы, што наші хлопці пӱшли на другый бӱк села?
Дівчина 2. Як? Та не може сього быти.
Дівчина 1.Та я сама виділа . Штоб мені на сьому місті провалитися, кедь я брешу. Вы чули, што про них
кажуть?
На тому кутку, дівкы-чарӱвниці,
Закопали гончик каші
Посеред вулиці.
Їхні дівкы вшиткых нашых хлопцюв поприворожовали. Треба нам їх назад одворожити .
Всі. Правилно!
Дівчина 2. А я знаву, як то робити. Мене баба навчила. Діла сього треба кашу.
Всі. Ой, несіть скоро тоту кашу. Та скорше несіть… ( Єдна из дівчат біжить й несе гончик из кашôв)
Всі. А де го закопати?
Дівчина 2. Мені баба казала, што треба найти сятоє місто. Робіть лем вы наскоро то, што я буду казати
(дівчина говорить текст и чинить ритуалні дійства. Инші дівчата повторювуть всьо за нив).
Дівчина 2. Треба стати лицьом до сходу сонця…далше робити три крокы вліво… пак два крокы вперед…
далше три крокы вправо. Туй є вно – отото сятоє місто… Теперь поплюйме 3 разы через лівоє плече…, три раз
через правоє, абы одогнати нечисту силу, тай походім на сьому місті. А теперь закопуйме кашу, тай кажім
(дівчата окружавуть гончик каші, всі рухавуть ся по колу, приговорювучи заклинаня и роблячи магічні рухы
руками):
Каша, наша каша,
В тобі сила велика наша (повторювуть 3 разы)
Закопали гончик каші,
Щи й колом прибили,
А вбы на нашу вулицю
Та й хлопці ходили.
Гончик каші, гончик каші,
Гончик смородины,
Закопайме гончик каші,
Бы хлопці ходили.
(На сцену вибігавуть хлопці и за помочôв
зеленых галузок пужавуть дівчат)
Дівчина. Хлопці, та вы што, так исьте нас напудили!
Дівчина. Хлопці, та не страште нас, а поможіть нам майліпшу молодичку убрати, яка бы была Кустом.
Бо нашоє сято йде, а Куста в нас ищи и до теперь не є.
14
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Дівчина. А тко буде Кустом?
Дівчина. А та, котра красше загадкы розгадать.
(Хлопці за шором загадувуть загадкы)
Хлопець . А што грає – голос має?
Хлопець. А што біжить без пригону?
Хлопець. А што плаче – слез не має?
Хлопець. А што світить в ясну пору?
Хлопець. А што вє ся кругом деревця?
Хлопець. А што горить без пламени?
(Дівчата, одказовучи на кожну загадку, роблять крок вперед)
Дівчина 1 . Скрипка грає – голос має,
Сокол плаче – слез не має.
Вода біжить без пригону,
Місяць світить в ясну пору.
Дівчина 2. А хміль вє ся круг деревця,
Сонце горить без пламени,
А камінь росте без коріня.
Дівчина. Доста, дівочкы, доста. И так видко, што наша Юлішка и Морішка будуть Кустами, бо они май
розумні и красні.
Дівчина- Куст 1
Прийди, прийди до мене, Неділько Зелена,
Зелененькôв травичкôв двӱр ми устели.
Веселкôв яснôв, веснянкôв краснôв,
Моє дівоче серденько й душу звесели.
Дівчина- Куст 2
Подай, подай для мене
Найліпшу зірку з неба.
И де май файна чічка – най найду ї в гаю,
Най мӱй віночок красный гойдає ся на воді,
А я го заворожу на доленьку свою!
(Подходять дівчата и вберавуть Кусты, співавучи «Наш Куст» и прикрашавуть їх)
- Даруєме вам монисто – абы жито колосило ся чисто!
- Даруєме вам сі красні стрічкы – абы сьте были файні молодичкы!
- Даруєме вам сесі віночкы – абы сьте мали красні голосочкы!
Куст. Кличу вас, дівчата, до кривого танцю, бо тко из Кустом потанцює, тот буде цілый рӱк у злагоді, у мирі
та в здоровлю жити.
(Кривый танець)
Куст. Люде добрі! Позвольте землю благословити,
Землю благословити, урожай напросити.
(Дівчата виносять землю, стелять
ручникы и высыпавуть землю на ручник)
Куст. Орел поле изорав?
Всі. Изорав
Куст. Ячмінь посіяв?
Всі. Посіяв.
Куст. Роди, земльо, тот ячмінь!
Всі. Тот ячмінь.
Куст. Тай дівочкам на коровай!
Всі. На коровай.
Куст. Старым людьом на пиво!
Всі. На пиво.
Куст. А молодым на диво!
Всі. На диво!
(Стає на коліна и говорить до землі)
Куст. Земле-матінко, мы прийшли до тебе просити серенчи й долі. Абы ты пойила и кормила нас ищи довгі
рокы, абысь была щедра, красна и добра до своїх дітий. Прийми од нас низькый поклон.
(Всі низько кланявуть ся землі)
Куст. Трôйця, Трôйця, Пресятая Богородиця!
Посіяли сьме жито, най зародить ся,
Посіяли сьме, жито, посіяли пшеницю,
15
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Всі. Трôйця, Трôйця, Пресятая Богородиця!
Посіяли сьме жито, най зародить ся,
И густоє, и золотистоє,
Щи й до того - и яристоє!
Куст. Куст вам даруву, абы в вашӱй хыжи помӱг зберегти любôв, тепло, і всякоє добро, абы жито родило
ся, штобы в вас гроші водили ся, абы худоба вела ся. Дай вам, Боже, чести од дітий и честованя од людий!
(Дівчина-Куст дарує присутнім трôйицькі оберегы).
Куст 1. Чистых вам рос!
Куст 2. Пречистої думкы!
Куст 1.Красы и вроды!
Куст 2. Файної погоды!
Куст 1. Сонця розмай! Приміть од нас пахнячый коровай!
Дівчина. А мы йдеме из Кустами дале,
Абы и там не было біды и печали.
Поведеме Кусты на другі села,
Абы и там звучала співанка весела.
(Выходять под співанку « Збором идеме»)
Записала,
обробила и ушорила Инна Туряниця
( с.Плоскоє Полянської сілської рады
Свалявського района)
Вызнамні поставы русинського світа
Малярь Тисы

Олга Гал

Каждый великый майстер – се неповторность. Вӱн формує ся ги
особность у исклучителных умовах. Вӱн фурт робить над собôв,
самовдосконалює ся, и, ги правило, глядать засобы діла самовираженя,
тягне ся фурт до новых и новых вершин.
Степан Кутлан из села Фанчиково єден из так ы х… В ӱ н и
спортсмен. Вӱн и малярь. Вӱн и талантливый педагог.
У періодици зачатка ХХ стороча час од часа являли ся заміткы, што
разнобоко высвітльовали сю колоритну поставу. Спортсмены писали
про нього ги про спортсмена, искуствописцы – про маляря, а педагоги
восхищали ся уміньом го учити дітий.
Днесь вырізкы из сьых газет, як и вшиткы инші документы, што тыкавуть ся житя и творчости
знамного художника, вчителя, спортсмена Степана Кутлана бережно сокотять ся у родинному архіві його
внучкы Ельвіри Гудак.
Степан Кутлан родив ся 6 януара 1894 р. в родині невеликого газды. Кроме нього в сімї были ищи два браты
и три сестры. Початковоє ошколованя дӱстав у с. Фанчиково (днешньый Виноградовськый район).
Педагогійноє - в Сігеті (днесь Румунія).
Любов до спортивної борьбы поділяли такой його браты Антон и Андрій. Брати Кутланы подовж 20-х
рокӱв минулого стороча были настоящыма кумирами болєлщикӱв и героями фуртошных спортивных
публікаций.
От, напримір, 1 октовбра 1919 рока газета "Гірек" дала знати, што "знамный по всюй державі Степан
Кутлан вказав всю красу борьбы, уміня мобілізовати вшиткы части тіла, мнязи нӱг и рӱк, регульовати дыханя,
забезпечовати самоконтроль".
Именно Кутланы стали на Подкарпатю фундаторами стиля спортивної борьби джіу-джитсу, як основы
дзюдо. Їм приналежить такой идея вчиненя в Ужгороді спеціалізованої школы из спортивної борьбы про дітий
віком од 5 до 12 рокӱв (у тому числі й дівчаток). Ошколованя у сюй школі, за информацийôв новинкы "Спорт
ревю" од 21 децембра 1919 рока, было безплатным. Потому такі секциї были и в иншых варишах
Подкарпатської Руси.
За товдышньôв практикôв тренувалні зборы, показові выступы борцюв проводили ся у ходь-якому
містови, де збирали ся позерачі. Се могло быти и в антрактах меже театралныма выставами, и в ресторанах, на
одкрытых спортивных майданчиках, даже на варишськых пляжах.
От интересна новинка в газеті за 25 новембра 1919 р. про тренувалный выступ
16
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моментом став поєдинок Иштвана Кутлана из професійным борцьом з Прагы, товдышньым чемпіоном світа,
чехом Йозефом Вондрачеком. Товды Иштван Кутлан зробив вто, на што не сподівав ся й сам: Вондрачек не
встояв перед могутньым захватом його рук и мусив вызнати поразку.
Ся ж газета у публікациях 20-х рокӱв, захоплювучи ся силôв й борецькôв майстерностьôв братӱв
Кутланӱв, называть їх "левами" и "тиграми", які не знавуть усталости и є желаныма гостями публікы у всьому
крайи.
А от в газеті "Хоторселі Уйшаг" за 1 януара 1920 рока под рубрикôв "Театер" написано: "У вівторок, середу
и четвер быв показаный спектакль, написаный Кутланом. Дві ролі файно зограли браты Кутланы". У сьых
выставах Кутлан исполняв роль жебрака из величезнôв силôв, якый заробляв собі на хліб, демонструвучи
прийомы из бокса, джіу-джітсу и класичної борьбы.
А в газеті "Карпат футар" из Мукачова за 17 фебруара того же рока містить ся замітка про Степана Кутлана
ги актора кіно.
Афішы того часа розказувуть, што його из нетерпіньом чекали в Мукачові, Ужгороді, Севлюші. Білеты
закуповували ся позерачами наперед.
Діла пропаганды спортивної борьбы Иштван Кутлан неоднократно виїжджав у населені пункты края и
вчиняв показові выступы. При сьому спаринг-парнерамы го были брати Андрій и Антон.
Вызнамным рахує ся и тот факт, што в 1924 рокови Степан Кутлан быв єдным из кандидатӱв до склада
зборної команды Чехословакиї діла участи в олімпіаді у Парижі.
Починавучи з 1927 рока, газеты все менше пишуть про спортивну діятелность Степана Кутлана. Се не
тому, што зникла заинтересованость в його спортивнӱй діятелності, просто вӱн бӱлше позӱра приділяв
иншому занятю – малярству. И про нього вже в новинках споминать ся ги про "маляря Тисы".
У 9 рокӱв Степан Кутлан намальовав свою перву картину – "Рибакы".
А в кӱнци 40-х рокӱв ХХ ст. два його етюды были куплені до колекциї Третьяковської галереї.
Перед широкôв публікôв первый раз С.В.Кутлан демонстровав свої картины в Ужгороді у 1923 роци.
Спеціалісты высоко оцінили роботы молодого маляря. Одтоды вӱн неоднократно принимать участиє у
выставках и конкурсах.
А коли зайняв первоє місто в конкурсі молодых талантӱв у Празі, дӱстав премію – поїздку в Париж у
художню академію "Жуліен".
Новинка "Полгар" за 20 септембра 1927р. писала: "Иштван Кутлан, молодый, енергійный и талантливый
малярь из Подкарпатської Руси быв посланый на ошколованя у Париж. Вӱн первый, кого нагородив "школный
референт Гражданського управления Подкарпатской Руси" такôв великôв премійôв, штобы штудийовати ся у
Франциї, нащивляти музеї и выставкы". Вӱн там много малює, знакомить ся из архітектурныма шедеврами
центра искуства. Там веде денник "Мої роздумы про Париж". В сімейному архіві сокотять ся привезені из
Парижа илюстровані каталоги "Салон", листовкы, журналы, газеты, словникы.
А на тямку, перед одїздом, на знак дружбы и честованя, вчитель-скульптор Кутлана выліпив його бюст из
гіпса.
Після наверненя из Парижа Степан Кутлан быв закликаный вызнамным мадярськым майстром пензля
Ивані Грюнвальді-Белом из Будапешта про організацию персоналної выставкы. Вӱн раховав за трібноє
познакомити жителюв Будапешта из молодым, талантливым малярьом Подкарпатської Руси, якый одображав
у свойих картинах не лем Карпаты в разні поры рока, айбо и быт людий того часа.
Малярь Кутлан такой малює икони про разні церьковли района и области. Много картин было подарено и
присвячено цімборам, членам родины.
Вӱн много їздив, стрічав ся из свойими цімборами. Малював Чорну гору, Тису, околиці Фанчикова,
Хустський замок, сніжані горы близь Рахова. Не мож вповісти, што му ся вдавало бӱлше: пейзажі, интерєры,
натюрморты ци букеты чічок?
Майпервым свойим учительом и наставником Степан Кутлан раховав Шимона Холоші – знамного
мадярського живописця, організатора и беззмінного керовника великої малярської школы, што войшла у
світовоє искуство под широко знамôв назвôв "Надьбанської школы". Доста великый філіал сьої школы
находив ся у Тячові.
Великый вплив на маляря мали Арнолд Беклін – представник швабської школы художникӱв, Иван
Соломко – представник руської школы, які в 1910 рокови жили и творили в Парижі. Под впливом Бекліна
Кутлан намальовав цикл романтично-фантастичних полотен "Русалка на скалах", "Золотый ліс", "Вороназлодійка" и др.
"Дашто наївні, айбо чистосердечні и по-людськы обєктивні портреты Кутлана, які носять жанровый
характер и строять ся на выразности позы и жесту и, як колись казав про особенность портретної майстерности
А. Коцка, "на красноязычности позӱра". Правда, рисунок и модельованя формы у Кутлана даколы мінливі и
приблизні, а живопису не выстачає багатства и широкої градациї одтінкӱв. Айбо се в даякӱй мірі компенсує ся
енергійнôв манерôв письма, смілым єднаньом фарб, декоративныма контрастами кольора. Пейзаж захватує
потужнôв пластикôв фактурного рішеня", – так пише про роботы С. Кутлана искуствописець, член Союза
малярюв Украйины Олена Чернега-Балла.
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Талантливый малярь робить двома способами – мастихіном
и пензликом. Частина картин написана на фанері. В творчому
доробкови Кутлана много акварельок и графічных робот. И што
характерно, вӱн не готовив свої роботы на продаж. Вӱн
пристрасно захопльовав ся образотворчым искуством и быв
радый, коли його творчость давала людьом радость.
У 30-х роках у його двоемелетовӱй хыжи в Фанчикові на
незаплановані малярські пленер ы и диспуты збирали ся
вызнамні метры європейського живописа Дюла Рудної, Петер
Сюле, Шандор Котоно, Янош Торно, Герман Липот, Бейла
Ивані-Грюнвалд. Вєдно из малярями з Будапешта туй
прибывали акторы и поеты, добре знамі в Мадярщині на тот час.
Наші уявленя про значеня творчого доробка будуть неповні,
кедь обминути педагогійну діятелность. Степан Кутлан фест
рокӱв оддав ошколованю и воспитанию дітий. Быв учительом
началных класӱв.
У 1925 році выйшла у світ в печатні "Свобода" в. Ужгорода
перва читанка про русинськых дітий – "Зорниця". У сюй книжци
є азбука русинська, азбука церьковна и молитвы.
Єї автором быв Александер Маркуш, а илустратором Степан Кутлан. Книжка містила чудні малюнкы. Они
одтворювуть быт и житя сілськых жителюв того часа. Се и
дитяча колыска, деревляный коник, корыто діла купаня дітий,
разноманітны играшкы. Красиві илустрациї помагали діточкам
май файно засвойити матеріал из читаня и письма.
У 1937 р. Кутлан оформлює румунську азбуку "Лучефарул".
В 1945 р. оформлює мадярськый букварик, де є автором
текстӱв и илустраций. Роботы чинили ся пиля керосинової
лампы. Днесь се не лем учебник, айбо й културно-историчный
документ. З нього мож зачерпнути информацию про перві
трактор, літадло, комбайн и др. Оновльовав вӱн сесь букварик
кажді 5 рокӱв. Помагали му в сьому самі школаші первого
класа, од якых Кутлан у первӱм шорі змӱг дознати ся, што
любить ся їм, а што ньит.
З Александером Маркушом они двоє ушорили учебникы
"Географія" и "Наша околиця".
Варвара Ивановна до кӱнця житя была помощницьôв маляря Кутлана, добрôв, благôв матірьôв свойих
дітий. Числені нащивителі обыстя Кутланӱв фурт споминали єї добрым словом и неєдноразово присвячовали
юй свої творы. Она дуже любила косиці, робила з них префайні букеты, які потому просила свого чоловіка
мальовати. Так родив ся малярськый цикл " Букеты нашого сада".
У 1970 р. С.В.Кутлан быв нагороженый значком "Одмінник педагогійної освіты".
Умер Кутлан у 1969 р. в рӱдному му селі Фанчиково.
Днесь памняті го присвячені турніры из греко-римської борьбы у Виноградові (первый пройшов у
септемброви 2007 рока). Из рока в рӱк число учасникӱв и команд турніра росте. На даный момент турнір має
статус межинародного.
Тому, изглядавучи житьовый и творчеськый путь маляря Степана Кутлана, одмітиме разнобокость даної
поставы и внутрішньоє його желаниє быти трібным людьом.
Знамні подкарпатци
ЖИТЄВЫЙ И ТВОРЧЕСЬКЫЙ ПУТЬ
НÁНДОРА ПЛÓТЕНІ

Вікторія Кумгир-Новак

Подкарпатська земля подаровала світови вызнамного гусляря-віртуоза и композитора епохы романтизма –
Нáндора (Фердінанда, Фрідеріка) Плóтені (1844-1933).
В исторію європейської културы вӱн зайшôв, ги вызнамный гуслярь-віртуоз, піаніст, композитор, педагог
и музикално-сосполный діятель. Нандор Плотені односив ся до числа майфайных ученикӱв Еде Ременьи и
Ференца Ліста. Айбо на сцені вӱн на рӱных выступав из свойима учителями. Його талантови поклоняла ся
вшитка Європа. Плотені став великым подвижником розвоя гуслярського искуства.
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В памнять про Нандора Плотені його именем
названа єдна из Будапештськых консерваторий.
Информацию про нього включавуть мадярські,
словацькі, німецькі, французькі и американські
жерела (довідникы, словникы, енциклопедиї,
спомины, монографиї про современникӱв Н.Плотені).
В Парижі, Лейпцигу, Берліні и Будапешті публіковали
ся май файні його музичні творы: ті, котрі фурт
хосновали ся великым успіхом у слухачӱв.
Як не чудно, на днесь у мадярськӱй довідниковӱй
літературі фігурувуть дві даты рожденя Н.Плотені
(1843 і 1844) и три міста, де ся вӱн родив (Мукачово,
Ужгород и Великі Лазы). Айбо на його могилнӱй плиті
є надпись, што Нандор Плотені родив ся у 1844 роци у
селі Великі Лазы, што входило до Ужанської жупы
товдышнього Королювства Мадярського. Судячи з Каштыль Н.Плотені у Великих Лазах (фото1914 рока)
информациї архіва родины Гошовських, матеріалы
якого оприлюднила журналістка Тетяна Літераті,
дньом родженя Н.Плотені было 29 августа.
Нянько футурушного великого гусляря – Йоганн
(Johann) Плотені быв гӱрничым инженером; мати –
Емілія, походила из рода Вінтер. Ищи перед
рожденьом сына сімя Плотені проживала в Мукачові.
Айбо нянька направили робити на залізорудні
розкопкы, што проводили ся на околиці села Великі
Лазы и вӱн из родинов переїхав у се село.
Из сьим населеным пунктом поязовала ся єдна из
ліній родовода отця Нандора. У ХVII сторочи єден из
предкӱв Плотені быв талантливым воєначалником и
брав участь у походах на стороні мадярського князя
Ракоці ІІ. За свої войськові заслуги вӱн дӱстав в
награду с. В.Лазы и прилеглі до нього землі.
Дітвацтво Нандора проходило меже файної
природы Подкарпатя, а в часі совпало из періодом,
коли завойованя «руської автономії» 1849 року
помалы были вытіснені и чутно посилила ся політика
мадяризациї. Школы перейшли на мадярськый язык
навчаня, дома из хлопчиком общали ся на товдôшнюм
державнӱм языкови.
Коли прийшôв час визначати ся з освітôв сына,
отець, будучи челядником світської професиї, оддав
Нандора в єдиный нецерковный навчалный уряд
Ужгорода – централну міську гімназию. Хлопчик
освойовав додаткові иноземні языкы – німецькый и
французькый, робив великі успіхы в музиці. В кӱнци
1850 – на зачатку 1860-х рокӱв в Ужгородськӱй
гімназиї выкладав єден из вызнамных музикантӱв
Подкарпатя – Михаил Лихварчик. Вӱн пренадлежав
до числа майталантливішых ученикӱв Костянтина
Мате зонського, а після смерти вызнамного
реформатора музикалного житя края замінив
К.Матезонського. Йому довірили керованя єдным из
ліпшых хоровых рокашӱв Мадярщины
– хором
«Гармонія» и выкладаня «гармоничнаго
сладкопения» в Ужгородськӱй духовнӱй семінариї.
Продовжувучи традициї К.Матезонського,
М.Лихварчик вєдно из хоровым співом в музичноє
выхованя включать обовязкову гру на гусльох. Як
споминать Вільям Плотені, первыми учителями

Ф.Ліст, Н.Плотені и Е.Ременьи (графіка 1865 рока)

Ф.Ліст, Н.Плотені и Е.Ременьи (фото 1878 рока)
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Нандора были батькы. Нянько грав на гуслях, а мама – непӱдло володіла фортепіано. Од них хлопчик
успадковав валовшность до музикы, а подалшоє одшліфованя музичного таланта проходило под
керовництвом М.Лихварчика.
Айбо, не обзеравучи ся на великі успіхи и безмежный захват музикôв, Нандор не плановав стати
музикантом, бо для навчання в консерваториї треба было мати таку суму гроший, якої його родителі на тот
момент не мали.
Але всьо змінив трафунок. На Подкарпатя из концертнôв програмôв приїхав майліпшый гуслярь
Мадярщины, соліст императора Франца Йосипа – Еде Ременьи. Про сього музиканта, кроме славы віртуоза,
закріпив ся имідж патріота, котрый поддержовав усьо мадярськоє, а одтак грӱшми од благочиных концертӱв
вӱн подпоровав розвой музичної освіты и музично-културного житя Мадярщины. Сімя, видячи неординарні
таланты сына, рішила ся схосновати приїзд вызнамного маестро и організувати знакомство Еде Ременьи из
Нандором. Після концерта 28 септембра 1862 рока, што одбив ся в Мукачові, котроє в мадярськый період было
ліпшым варишом Подкарпатя, вызнамный музикант послухав гру вӱсямнадцятирӱчного Н.Плотені и одкрив
про себе такый талант, што рішив помочи легіньови.
Еде Ременьи приняв рішеня стати вчительом Нандора, предложив му поїхати вєдно из ним у Європу, а сам
взяв на себе усі матеріалні вытраты. Сесь трафунок натӱлко вразив усіх присутньых, што май пӱздно они не
утримали ся и написали одкритоє письмо Еде: «Вы подали справжньый урок багатым у тому, як треба
поддержовати свӱй народ»
28 септембра1862 рока став поворотным дньом у судьбі обдарованого легіня. Нандор лишив Ужгород и на
сьому первый етап його житя закончив ся.
Перед Нандором Плотені одкрили ся широкі перспективы футурушного, про котрі вӱн и не
мечтав. Легінь дӱстав унікалну можность учити ся у великого маестро, вандрувучи из ним Європôв.
Еде Ременьи опіковав ся Нандором и став йому, як няньо. Хлопець из свого боку оддячовав учителю
щиростьов и великôв вдячностьôв. Вӱн мав дяку чим скорше включити ся у концертноє житя и пиля Е.Ременьи
заробляти на своє проживаня.
Їх занятя были фест интенсивныма. Мадярськый гуслярь мав фундаменталну музикалну освіту, володів
методикôв выкладаня гры на гусльох. В минулому Еде Ременьи закончив єдну из майпрестижнішых в Європі
консерваторий у Відні и став представником віденської гуслярської школы (учив ся у фундатора сьої школы и
ректора консерваториї – Йозефа Бьома). Отож, Нандор засвойовав од Е.Ременьи традициї віденської
гуслярської школы.
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Єдночасно, мадярськый гуслярь добре володів
грôв на фортепіано. Як свідчать біографічні факты, у
1853 роци (у Веймарі) вӱн вже быв учньом Ференца
Ліст а и потому ст ав його файным другом и
єднодумцьом.
Обзеравучи ся на разностороность обдаровань
Н.Плотені, Е.Ременьи рішив розвивати хлопця у двох
напрямах: в совершенствованьови гры на гусльох и на
фортепіано. Причому, на зачатковому етапі пріоритет
оддав фортепіано.
Успіхы Нандора виявилися натӱлко читавыма, што
дуже скоро маестро зм ӱ г одпустити переднього
акомпаніатора и цілком замінити го свойим школашом.
Менш, ги за місяць была подготовлена складна
концертмейстерська програма: ІІ-ІІІ частины
гуслярського концерту мі-мінор Ф.Мендельсона,
«Венецианськый карнавал» Н.Паганіні, а такой
гусльові транскрипциї Е.Ременьи творӱв Ф.Ліста
(«Мадярської рапсодиї» и «Ракоці-маршу»), Ф.Шопена
(шора мазурок) и ременьивські обробкы мадярськых
народных співанок.
Перві общі концерты вызнамного гусляря из
Нандором пройшли в невеликых варишах Мадярщины
и се вже через два місяці після їх знакомства. Як
зазначать ся в монографиї Ф.Ременьи, дебют
Н.Плотені-концертмейстера одбыв ся в Егері. Сесь
вариш явив ся майбӱлш благодатным про перві пробы
молодого музиканта. Еде Ременьи туй стрічали фурт
тепло, честовали як бывшого выпускника місної
гімназиї и щедрого мецената. З 30 новембра до 2
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децембра Е.Ременьи провюв у вариши співацькі конкурсы и межи нима включив два свої концертных выступы
вєдно из Н.Плотені. Концерты пройшли на высокому емоційному подйомі. Публіка была у захваті од высокої
майстерности маестро. Што ж до концертмейстера, то вӱн віртуозно справив ся из свойим завданьом и
позерачі обернули позӱр на високу техніку гры молодого гудака. Причому Нандор не лем акомпановав, айбо и
выступав самостоятелно. Первый успіх принюс увереность у свойих силах. И буквално через дакӱлко днюв
вже из новôв програмôв вӱн успішно выступать из Е.Ременьи в Мішкольци (6.ХІІ.1862), де прозвучали
исключително мадярські творы (авторські композициї, гусльові транскрипциї и обробкы мадярськых
народних співанок). Вызнамный гуслярь и Н.Плотені досягли повної образної гармониї меже партиями гусель
и фортепіано. Они складали єдиноє цілоє. Концертмейстер моментально хапав усі нюансы и чинив из
гуслярьом префайный дует.
Рӱздвяні свята и Новый рӱк они стріли в Пешті. Нандор знакомить ся из мадярськôв столицьôв: из єї
музикалным житьом и старовиннôв готичнôв архітектурôв. Каждый день много грає, занимать ся.
Е.Ременьи наблюдав у свого школаша колосалный професійный рост: такый, якого и сам не чекав. Успіхы
Нандора його окрильовуть и вже на зачаток фебруара1863 рока вӱн планує великоє концертноє турне по
музикалным центрам сіверної Италиї. Так од маленькых мадярськых варишӱв Еде Ременьи зачинать
вандровати знамныма музикалныма очагами Європы и се лем після чотырьох місяцюв занять!
Товчком до сьої поїздкы послужило желаниє Е.Ременьи выступити у всесвітньознамых театрах Италиї,
познакомити ся из странôв, а такой велика дяка стріти ся из Ф. Лістом, котрый у тот час перебывав у Римі.
Гуслярьови хотіло ся поддержати друга, поділити ся свойима новинами.
Концертна поїздка в сіверну Италию тягла ся близь пять місяцюв. Єї маршрут пролюг через Венецію,
Падую, Віченцо, Моден, Мілан, Турін, Александрію, Геную, Парму, Пьянченцу, Реджо, Болонью, Фереру,
Ніццу. Мадярськым музикантам – Е.Ременьи и Н.Плотені аплодовуть переповнені залы міланського оперного
театра «La Scala», венеціанськых оперных театрӱв «San Cassiano», «La Fenice» «San Benedetti», «San Luca»,
«Malibran», Корольовського театра в Турині, театра «Carlo Felice» в Генуї и многых другых театрӱв.
Концертні выступы супроводжовали ся яркыма враженями и дійствами. Из читавым поднесеньом
Е.Ременьи и Н.Плотені выступили на малӱй Отцюзнині Ніколо Паганіні – в вариши Генуя. Концерт
мадярськых музикантӱв натӱлко вразив италійцюв, што їх дякованьом гуслярьови став унікалный подарок.
Варишська рада поднесла Еде Ременьи майбӱлшу цінность Генуї – гуслі Н.Паганіні, штобы вӱн мӱг густи на
концерті.
Италия запамнятала ся Нандору ищи з єдної причины. Именно туй, под теплым южным небом, одбыло ся
його знакомство из корифейом мадярської музикы – Ференцом Лістом. Под час стрічі Еде Ременьи представив
легіня, як свого нового концертмейстера и май файного школаша, и попросив великого мадярського піаніста
помочи одточити фортепіанноє майстерство Нандора. Ф.Ліст и Е.Ременьи были цімборами, єднодумцями,
музикантами єдного уровня и палкыма патріотами Мадярщины. Тому до прозьбы Еде Ременьи Ференц Ліст
однюсся из великôв серйозностьôв.
И молодый музикант стає ищи й учеником вызнамного мадярського піаніста и композитора. Занятя
проходять дуже интересно – в ансамблі и окремо. На зачатку Н.Плотені и Ф.Ліст грали из Е.Ременьи по
очереди. Легінь нараз хапав на слух головні прийоми гры, образность, нюансы одчутя партнера, а Ф.Ліст вміло
направляв Нандора в трібному напрямі. А потому Ф.Ліст робив из легіньом окремо.
Молодый музикант быв у захваті од таланта вызнамного мадярського піаніста и безмірно радовав ся
серенчливӱй можности войти в круг його ученикӱв. Подовж трьох рокӱв: из 1863 по 1865 рӱк, систематично
приїжджавучи у Рим, Нандор интенсивно удоскональовав свою піаністичну техніку. Без сьых занять вӱн бы не
став тим високопрофесійным піаністом и концертмейстером, в якого перечинив ся под впливом Ф.Ліста.
В процесі навчання и фуртушных комунікацій, вызнамный усюй Європі піаніст стає про Н.Плотені не лем
вчительом, айбо й майліпшым старшым цімбором. В легіньови сам Ференц Ліст увидів неординарный
музикалный талант, «одкрытость до познаня» и колосалноє трудолюбиє. Хотя Нандору было товды лем близь
двадцяти рокӱв, а вызнамному маестро – за пятдесят. Вік молодого гусляря не заважав видіти в ньому зрілого
музиканта. Из иншого боку, Ф.Ліст однюс ся до Нандора, як до музикалного футурушного мадярської
културы. Вӱн не мӱг не обернути позӱр, што сесь легінь, як и Еде Ременьи фурт ходили в мадярськӱй
націоналнӱй ноші, были одданыма націоналнӱй идеї и до мадярської музикы односили ся по особому.
Занятя из Ф.Лістом стали резултативныма. Теперь Нандор под час концертӱв діла наданя куртого оддыха
гуслярьови выступає из сольныма фортепіаныма творами, такого уровня, як «Фантазия-експромт» Ф.Шопена
ци «Мадярська рапсодия» Ф.Ліста, про што свідчать концертні Програмы.
Поїздка в Италию дала Н.Плотеньи великый импульс про подалшоє удосконаленя исполнителської
майстерности в грі на фортепіано и гусльох.
В середині літа 1863 рока музиканты вернули ся в Пешт. Они включавуть ся у музикалноє житя столиці.
Туй одбывать ся знакомство хлопця из вызнамным музикантом Ріхардом Вагнером, котрый в сесь час дустає в
Мадярщині блискучый успіх и затягнув у свої концертні проекты Е.Ременьи из Н.Плотені.
Восени 1863 року, коли в Мадярщині розгорів ся великый голод, музиканты помагали людьом у біді и
давали великоє число доброчинных концертӱв на спасіня нужденных.
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У 1863-1865 роках гастролноє житя Е.Ременьи и Н.Плотені набывать новых оборотӱв. Фест розширює ся
география концертных выступӱв. Е.Ременьи вєдно из Н.Плотені выїжджавуть у трирӱчноє концертноє турне
странами Європы: Испания – Голандия – Бельгия – Німечина – Франция. В процесі концертувань
майстерность Н.Плотеньи все бӱлше удосконалює ся, вӱн збагачує ся новыма враженями, стрічами из яркыма
європейськыма музикантами и все ближе наближать ся до свої старої мечты – стати великым гуслярьом.
Так на зачатковому етапі «європейського періода» в житі Н.Плотені позерать ся стрімкый и яркый творчый
злет. Музикант розвивать себе у двох напрямах: як піаніст и як гуслярь. Успішно реалізує ся як піаністакомпаніатор, што одповідав высокому исполнителському уровню Еде Ременьи. Штодо гуслярської
майстерности, то сесь час став важным етапом накопиченя необходимых умінь и навыкӱв про футурушный
розцвіт.
1863-1865 рокы заповнили ся яркыма гастролныма поїздками.
Для Н.Плотені сесі рокы стали періодом учобы у двох великых майстрӱв – у Еде Ременьи и Ференца.
Мавучи унікалну можность слухати и перенимати перфектноє гудацтво свойих вчителюв, вӱн засвойив
головні настановы Ф.Ліста штодо фортепіанної гры и фест читаво зачерпнув од Еде Ременьи навикы штодо
гусльвої гры.
Интенсивность занять в обох напрямах была читавôв, а позитивом у музикалному розвою молодого
музиканта выявило ся вто, што весь гусльовый репертуар Нандор освойив и як гуслярь, и як піаніст.
И хоть вӱн вже утвердив ся в ролі концертмейстера, айбо не спер ся на досягнутому. Його заповітнôв
мечтôв лишать ся карєра гусляря-віртуоза. До сьої цілі вӱн вперто йде и фурт учить ся, творчо освоювучи
прийомы гры на гусльох. Ключовôв фігурôв в житю Н.Плотені лишать ся дале Е.Ременьи.
(Дале буде)
История нашої землі
Дмитрій Поп, Ужгород
Мала исторія Подкарпатської Руси: истина у фактах
Друга часть: Кониць 9-го віку (приход угрӱв в Карпатськый реґіон) – 19-й вік.
В кӱнци 9-го віку в Централнӱй Європі появили ся племена угрӱв (мадярӱв), и в подкарпатськых русинӱв
зачала ся друга - дуже важна - часть їх исторії.. Стало ся тото у яри 896 року, коли головні силы мадярӱв, ведені
вождьом Арпадом, через Верецькый переход на Подкарпатськӱй Руси (Porta Rusciae - Ворота Руські – лат.)
перейшли з позволенія моравськых князюв Карпаты. Чому моравани позволили мадярам перейти Карпаты?
Велика Моравія была послаблена враждôв меже сынами князя Святоплука, а окрем того, на ниї фурт нападали
восточні франкы и болґары. Моравські князі глядали собі силного союзника, зато и уклали из мадярськыма
вождями договор, котрый позволяв мадярам перейти Карпаты и засісти свободні землі Потисянської низины
меже Тисов и Дунайом. Согласно договора, мадяре были федератами (союзниками) мораван, зато и ни было
нияких конфліктӱв меже нима и містныма словянськыма обыватилями, будущыма словаками и русинами.
Земледілці-словяне и кочовики-угры зачали меже собôв активно контактовати, што было на хосен обом
народам (мадяре поповнили свӱй словарный запас многыма словянськыма словами, поязаныма из
земледілством, а словяне и собі брали уд мадяр слова, яких у їх словарнӱм запасі не было). На жаль, конець 9-го
віку принюс у Центральну Європу великі зміны - перва словянська держава Велика Моравія розпала ся. Бӱлша
єї часть удойшла до Чеської державы, котра тым часом зачала ся форміровати, а другу часть поділили меже
собôв полякы и угры. Розпала ся и Біла Хорватія, пӱд політичнôв владôв котрої из 6 в. находила ся
южнокарпатська територія, т.є. Подкарпатська Русь. Русинськый край стає частьôв новосформірованої
мадярської державы – Мадярського королевства. Из сього часу и до кӱнця первої світової войны русинськый
край быв составнôв частьôв лем Мадярського королевства и не входив, як и до сього часу, ни до якых другых
держав.
Первым корольом Мадярщины (и русинськым тоже) став у 1001 р. Иштван I Cвятый (Штефан I Святый).
У 1001-1003 рр. король Штефан I присоєденив до Мадярського королевства майбогату часть русинського края
– Потисянську низину. По иніціативі короля была проведена адміністративна реформа – королевські землі
были поділені на комітаты (жупы). Майпӱздніше были создані жупы на териториї русинського краю – в кӱнци
12 – на зачатку13 в. в западнӱй части краю быв вчиненый комітат Унґ (Ung), у юго-восточнӱй – комітат Боршоа
(comes de Borsova, Borsua, Borsoha). Пӱздніше сесь комітат быв поділеный на три нові комітаты – Уґоча
(Ugoca), Берег (Bereg) и Мараморош (Marmaroš). А до середины 13 в. Подкарпатська Русь цілком (у т.ч. и
Верьховина) політично и адміністративно зробила ся интеґралнôв частьôв Мадярської державы. Дакотрі
приграничні области королевства, котрым угрожала вонкашня опасность, управляли ся по франкськӱй системі
як марки – то были приграничні округи из воєнным управліньом. Якраз на Притисянськых землях была создана т.н. Руська марка (marchia Rutenorum). Управляв Руськôв маркôв сын короля
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Штефана, наслідник трона Имре. Принц мав и титул dux Ruizorum (руський воєвода). На жаль, принц у 1031 р.
загиб на вадасци, но Руська марка екзістовала и надале – майже аж до создания комітатӱв на територій
Подкарпатської Руси у 13 в..
Штефан I Святый быв розумный, побожный король. При нюм у каждӱм селі была церьков, а у варишах
были и 4-5. Правда, у нашӱм крайи, як доказувуть историкы церквы, ищи в 9 в. появилися перві церьковли. Їх
правили майстры, котрі прийшли на Моравію из святыма братами Константином и Методійом, а вадь ученикы
святых братӱв, котрых по смерти Методія князь моравськый угнав из Моравії и они пӱшли в Словакію, на
Подкарпатську Русь и на Балканы. Зато мож предположити, ош уже у ті далекі часы у русинськӱм крайи мала
быти и якась церьковна система. (Правда, первым владыком Мукачовської єпархії изглядателі называвуть
священнослужителя Луку по тӱй причині, што сесе имня стрічаться у ґрамоті короля Мадярщины Матяша
Корвіна – 14.08.1458). Штефан I Cвятый думав не лем за церьков, а за державу уцілому, за єї розвой и за просту
челядь. У 1027 р. написав «Наставленія (Admonitiones)» свому сынови Имрійови, котрі увойшли в «Кодекс
Законӱв Гунґарії» («Corpus Juris Hungaraci»). Закон рахує ся єдным из майзначных літературных трудӱв того
часу. Має 10 глав. У 6-в главі Штефан I Святый говорить: «Держава єдного языка и єдної традиції слаба. Зато я
ти и наказуву, сыне мӱй, чужинцям (прийшлым) покровителствуй доброжелательно и честуй їх достойинство,
обы они хотіли жити у тебе, а не у другого дакого. И кедь ты захочеш розрушити то, што я справив, вадь
розсіяти изобраноє мнôв, сесе принесе велику шкоду державі». У такӱй атмосфері жили подкарпатські русины
из момента присоєдиненія краю до Мадярського королевства. Такым образом, историчні событія, котрі мали
місто в Централнӱй Європі в стародавню историчну епоху и в пӱзднішый період указувуть на то, ош
словянська челядь Подкарпатської Руси твердо ся придіржовала прозападноєвропейського напряму.
Романтична исторіоґрафія и публіцистика 19 в., майспершу руська, розробили «теорію» якоїсь
особенної «словянської взаємности», «всесловянської общности». Но треба ся чесно признати, ош ниякої
«словянської взаємности» ниґда ни было. У каждої словянської державы были свõї, иншакі ги у других, даже
майблизькых сусідӱв, державні интересы. Зато и вступали словянські державы в союзы, коли из того мали
якийись хосен, но и войовали меже собôв. Тото годни сьме видіти на примірі Болґарії, Польшы, Сербії, Чехії,
но майліпше тото видко на примірі Росії, котра практично войовала цілый 20-й вік и не перестає войовати и
теперь.
В кӱнци 12 – зачатку 13 в. в Мадярськӱм королевстві зачали ся династичні вады за престол. Новый король
Ендре II, обы задобрити ся перед великыма панами, зачав роздавати їм королевські маєткы. Так ся создала
структура феодальных маєткӱв (доміній), котра фактично, была перевзята из Западної Європы. На
Подкарпатськӱй Руси тото были домінії Унґ (Ужгород), Мункач (Мукачево), Нялаб (Королево), Сентмікловш
(Чинядьово) и Довгоє. Созданіє великых доміній укликало протест малых независимых землевладільцьӱв,
котрі примусили короля издати т.н. Золоту буллу (1222 р.), ґрамоту, котра уравньовала права и привілеґії
ушиткых рокашӱв мадярської шляхты. Но діла бӱлшої части подкарпатськых русинӱв, котрі до сього часу
были свободні, но не привілеґовані, Золота булла была явленійом неґативным, бо они оказали ся на землях
«приватных» и исключали ся из-под королевського суда, котрый теперь вершили самі великі паны.
Ушитко ся нарушило в королевстві в марті 1241 р., коли через Верецькый переход на Подкарпатськӱй
Руси (Porta Rusciae - Ворота Руські – лат.) у Центральну Європу уворвали ся монґолы, котрых в Європі
называли татарами (доправды тото были татарські племена, котрі примусили монґолӱв идти за нима). Сеся
«татарська» орда за 17 рокӱв (1223-1240) розбила усі восточнословянські княжества на величезнӱм
пространстві од Волґи до передгор Карпат и фактично захватила цілу Восточну Європу. 11 апріля 1241 р. на
березі ріки Слана у сіверо-восточнӱй части королевства стрітило ся слабинькоє войсько мадярського короля из
«татарами» и было розбито на нич. Туй загиб цвіт мадярської державы и общества. Короля спасла група
молодых рыцарюв, котрым ся вдало прорвати монґольськоє окруженіє. Король утік аж до Далмації. Монґолы
цілый рӱк рабловали Централну Європу, а коли вже вшитко было спустошено и обезлюднено, вернулися у свої
степы. Король Бийла IV став перед проблемôв, як заселити спустошеный край. Так на Подкарпатськӱй Руси,
котра ци не майбӱлше была спустошена татарами, зачала ся колонізація. У русинськӱм крайи появилося много
«гостюв» (hospes), главным образом німецькых, котрі поселяли ся не лем у низиннӱй части краю коло
Мукачова (Паланок, Павшино, В.Коропиць, Барбово и др.), но и у горах (Німецька Мокра, Усть-Чорна и др.).
Королевство помалы забывало за «татарськый» страх. А коли корольом убрали Матяша Корвіна восокообразованого, из широкым кругозором, правитіля – вӱн поддержав не лем новый строителный бум, у
т.ч. и нову габу Ренесанса (Возрожденія), но и засновав перві універзитеты (1467 Academika Istropolitana в
Братіславі и 1480 Academia Corvina в Будині) - королевство зачало возрождати ся и економічно, и політично.
Не забывав король Матяш и за церьков – церьковні историкы
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называвуть первым владыком Мукачовської
єпархії (diecezie) Луку (Lukas) по тӱй причині,
што сесе имня споминать ся у ґрамоті короля
Мадярщины Матяша Корвіна так: «Videlicet
plebaniam ipse Lukas», што у сьому случайи треба
розуміти, як «предстоятель помісної церквы
Лука». Интересным є факт, што владыку Луку
благословив кардинал И с и дор ( Isidoros ) –
бывшый митрополит восточных словян, котрого
угнали из Москвы за вто, што Исидор уд имени
свої митрополії як учасник Вселенського Собора
1439 р. уєдно из патріархом Константинопольськым и другыма иєрархами восточных
христ и ян, прияв доґматы Єдиної, С в ят о ї,
Соборної и Апостольської Церьковли и признав
примат наслідника святого Петра. Сесе є ищи
єдным доказом того, што подкарпатська церьков
усе была частьôв Єдиної Святої Соборної и
Апостолської Церьковли.
Ищи за житя Матяша Корвіна складали ся
за нього леґенды як за справедливого правителя
(єдна из леґенд поязує короля из нашым селом
Оріховиця, де король ги бы служив у богатого
селянина, обы увидіти, як ся богачі ставлять до
біднякӱв). На жаль, Матяш Корвін законного
наслідника трона не мав, зато династія Корвінӱв
и не склала ся.
По смерти Корвіна ситуація в Мадярщині кардинально змінилася на гӱршоє. По довгых дебатах
мадярськый сейм 15 юлія 1490 р. избрав мадярськым корольом чеського короля Владислава из литовськополського роду Яґеллонӱв. Королевство зачало помалы занепадати. И коли 24 апріля 1514 р. в Будині папськôв
буллôв (ґрамотôв) быв уголошеный хрестовый поход против язычникӱв-туркӱв, поход перерӱс у повстаня,
котроє возглавив Дьордь Довжа. Повстанци не добили ся нич, были розбиті 15 юлія 1514 р. Довжа быв
пліненый и фактично спіченый на горячӱм желізнӱм троні, мнясо из нього мали изїсти його ближайші
побратимы.
Но сесе нияк не поліпшило ситуацію в державі, а по смерти короля Владислава II (13.03.1516) ищи ся
погӱршила. Сим часом в Централнӱй Європі появлявуть ся турецькі завойоватилі, конфлікт из якыма перерӱс у
Мадярщині в битву коло Могача. Тото ся стало в авґусті 1526 р. Слабоє войсько мадярського короля было за
пару годин розбито. Загиб у битві майже ушиток цвіт мадярської нації, бо у тоті часы знатні люди раховали за
честь идти войовати уєдно из корольом. Сам король, утікавучи од туркӱв, утопив ся у могачськых болотах - у
Мадярщині перестала фунґовати централна власть. Катастрофа коло Могача стала зачатком розпаду
королевства на три части. Перва часть, котра обхватовала лем западні и сіверні реґіоны, сохранила назву
Гунґарія; центральный реґіон став частьôв Османської (Турецької) имперії, а на восточных територіях было
создано Трансільванськоє княжество. Власть на територіях, котрі ся обстали в королевстві Гунґарія, перейшла
до могучої європейської династії – австрійськых Габсбурґӱв. Представитіль династії Фердинанд (Ференц) из
1526 р. стає корольом и урізаної державы. Но мадярська шляхта не мирилася из такôв ситуаційôв, и у 1703 р.
подняла против Габсбурґӱв повстаня, котроє возглавив Ференц II Раковці, и в якӱм участвовало много селянрусинӱв, котрых вождь повстаня за смілость и вірность назвав «Gens delissima» - майпреданый народ. Селяне
чекали од повстаня поліпшеня житя. Не дочекалися. У 1711 р. остатки повстанцюв были розбиті – 30 апріля
1711 р. в Сатмарі (мадярськый вариш на граници из Словакійôв) быв подписаный мирный договор, котрый
поставив послідню точку за повстаньом Раковція.
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Михаил Чикивдя
ЗА ГАТАР
Я часто чуву фест историй про вто, як у період меже
анексийов Подкарпатя мадярами и зачатком войны
німцюв и руськых подкарпатські русины тікали за
гатар. Про се добре тямить моя бабка и фурт розказує…
У 1939-1941 роках из села Березникы, як и другых
сел Подкарпатя, люди утікали у Совітськый Союз. Ото
быв май бÿлшый міграційный поток на зачатку Другої
мировой войны. Причин было много. Серед челяди
вели комуністичну пропаґанду про Союз, де твердили,
ш т о о т о н е д е р ж а в а , а « р а й » , д е ц а р с т ву є
справедливость и достаток.
Многым приходили повісткы у мадярську армію.
Мобілізовали и старшых людий, айбо мало тко хотів
служити в армії. Часть дизертирÿв прятала ся у хащах,
а часть тікала за гатар, де їх «файно» стрічали.
Ищи єдна причина: то дискримінация русинського
народа. Чилядь розказує, што за русинську співанку,
авать дашто другое у сьому роді, людий брали
жандармы. Розказують, што єден чоловік пÿсля робÿт у
хащи пÿшов у жидÿвську корчму. Там из цімборами
неслабо выпив и зачав по-нашому співати. Уже через
пять минут жандармы были у корчмі. И за се побили го
так, што через пÿврока умер.
Но май главна причина заключала ся в тому, што русины считали, ош за гатарами руські братя, у якых
похожа бесіда и май близька до нашої култура. Завто многі чекали їхнього прихода и думали, ош стане жити
легше.
Из Березникÿв тікали через полонину на Верховину, дале перетинали границю. Май бÿлше ишла молодеж,
а старші рідко, бо не хотіли лишати своє ґаздÿвство, над якым всьо житя трудили ся. Ишли невеликыма групами
по три – сім чоловік…
Май часто гатары переходили уночи, обы не попасти ся жандармам. Коли хотіли тікати, шифровано казали
«йдеме на тыча», обы мадяре не догадали ся. Тікали из села у тот час масово. Розказувуть, што была свальба, и
десь коло пÿвночи почти уся молодеж по-секрету зобралася и утікла у горы. Дуже часто не доходили, бо не
было поводаря и тратили ся. И было тяжко, бо у каждому селі посилено дежурили жандармы.
Вшиткі, тко перейшов гатары, были засужені за статьов 80 КК УРСР и дÿстали од трьох до пять рокÿв
лагерюв ГУЛАГА, гибы за шпіонаж. Бог знає, яка бы была у них дале судьба, кедь бы не чехословацькый
генерал Людвік Свобода, якый сформіровав легіон из граждан Чехословакиї, што и помогло вытягнути многых
русинÿв из сталінськых лагерÿв.
Русинська проза
Иван Бинячовськый
Гурькый живот
Коли Микулу изтерзаного до смерти привезли из
поля на возі домӱв, Гафія не розуміла ся, що ся из нив
діє. В голові ся крутило, серце ковтало, боліло и ныло,
у очох помутніло и од того упала ид земли гій плаха.
Баба Циля довго ї приводила до тямы, а коли
привегла, тогды першôв мысльôв Гафії было: «Боже,
Боже, що я буду чинити без нього? Як буду жити?
Четверо піціцькых діточок, такых як потятка, ще й
пяте на пӱдході. Та пак тко тым діточкам їсти даст?
Куй няня уже ни мают…». Гафія была удданичкôв
ладнôв на ціле село.
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Чорнявка, косы як два праникы, очи грубі но дуже добрі, сама порядна и добродушна. Файна як ружа
косиця. Так и утопив ся у єї очох Микула. Як ї ввидів - нараз сватове заслав. Вӱн тоже быв леґінище красный на
усьо село. Здоровый як дуб, ни єдна молодиця за ним збановала, но вӱн полюбив Гафію. Тай она му утвітила
тым самым. А як сарака чекала оту днину, коли сватове од Микулы мали прийти, у оболокови лиш сиділа,
вызирала сюды-туды, молила ся, абы, не дай Бог, ни передумав. А коли увиділа, што идут, из радости аж
пӱдскаковала, бо так читаво хотіла за Микулу ся уддати.
Такой справили свальбу, и пӱшли жити на сусідньоє село, там мали нанашчину стариньку хыжку, нанашка
давно тамкы ни жила, митарила ся по манастырях, бо ни любила мирської суєты.
Микула - чоловік добрый, супукӱйный, роботящый, и діточкы у них файні здорові и рузумні удали ся.
Гафія до роботы як огинь: и в хыжи, и коло хыжи порядок, так як подабат ипнӱй ґаздыні. Усьо як у людий, як
приказуют: жий-поживай и добра наживай.
Лиш ни довго было того добра. Так нагле й умер саракый на польови, годы мав ни Бог зна які великі.
Чилядь ходила и пошіптовала ся межи собôв: «Серце бітіжноє, ни удержав». Но Гафія того уже не чула.
Похоронила Микулу, айбо діточкам раду якусь давати гія. Закотила рукавы и до роботы. Бо тко вмісто ниї
робити буде? Ой, Боже, мӱй Боже! Тко вбы віщовав, што така біда ся стане?
Пӱд весну уродила дівочку, сірооку, біляву, на Микулу похожу. Роботы ся прибавило, ище й дітину бавити
гія. Правді быти, оно малинькоє супукӱйноє, лежит у колысці пӱдязанӱй на бантинах и тихинько угукає, щось
собі приказує из ангеликами. А як до ниї заприказовати, нараз удкрыват оту малиньку папулку и вшкіряє ся.
Весна уже вовсю запахла ворґонôв на цілу улицю. Усьо ожило, од того всього аж дух запирало. Діти бігали
на стернянці коло хыжи бавили лопту. Аж ткось из дітий закричав : «Мамко, мамко, наш нянько иде!» Гафія
бігом до капуры, боса убігла на улицю. Йой, Господи, ба ци направду? Перехрестила ся раз, у другый, пак у
тритьый раз, приникала ся и увиділа высокого, стройного чоловіка. Чистый Микула! Гафії серце забило ся,
заковтало од страху.
Но ото быв ни єї Микула. Зайшов у двӱр:
Слава Исусу Христу!
Володимир Новак
НА ПУТИ
Илустрация А.Дурды-Ісак
У нашому днешному гамішному житю, придавленому тяжкôв громадôв обмана, несправедливости,
каждоденных непобированых проб ужиты у світі, люде ся зовсім поколотили и часто не тямлять, што роблять.
У сьому нищать ся віковічні моралні законы нашої челяди, люде ставут принижені, черстві и далекі уд
розуміня чужої болі и біды. У сякому егоїзмові чоловікови помочи не є кому. Каждый лем за себе. Треба, обы
став ся якыйсь острый критичный случай, котрый зможе розбудити нашу доброту и честованя межи людий.
Иппен исе ся стало и зо мнôв.
Я йшов долÿв берега розбитым асфальтовым путьом из свої дачи до автобусної остановкы. Зачинало ся
меркнути. За поворотом виджу малого дітвака, што бреде вверх попри шанца грацькы. Малому 5-6 годÿв,
вбраный у файноє чистоє шатя, из великым и тяжкым гатіжаком на плечах. Метав ся в око його якыйсь сумный
вид, понуреный пóзÿр очей, што дивлять лем собі попÿд ногы, не пÿднимавучи ся на прохожых людий. Пÿд
тягостьôв гатіжака изгорбленый, сумный дітвак дуже тяжко ишов горі путьом.
Из-за поворота показав ся чоловік, што явно мав штось сполноє до дітвака. Пяный ги мотыка, высокый, у
ярко-черленому цифрованому спортивному шатьови, зачесаный назад у тонку косичку. Малый, идучи, усе ся
обертав на нього.
Избоку стояла хыжа, из капуры котрої усе убігав великый гамішный
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кешелистый пес и гавкав на машины, што проїзджали, и на одинокых прохожых. Не
пропустив пес и сього пяного чоловіка. Я недалеко зыйшов униз, кой учув злоє
гавканя пса, а пак голосный, тривожный крик дітвака. Виджу, аж пес гавкать на
пяного чоловіка, тот из страху упав, а дітвак кричить не свойим голосом и просить
помочи.
Лем убіг я наверх до дітвака, пес забіг у капуру, выглядує удти и мирно махать
хвостом. Вÿн зробив своє чорноє діло и быв уже благый и кунтетный.
Дітвак стояв попри лежачого чоловіка и заходив ся уд плачу. Плечі, рукы
хлопчика трясли ся, плач перейшов у истерику. Уже не было чути голоса дітины,
быв якыйсь нелюдськый голосный стон. Што было чинити? Я обыйняв го за плечи,
притиснув силôв ид собі, повторьовав му, аж уже усьо добре, пес утік и не треба ся
нич бояти.
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Так ми простояли, доки малый ся не заспокойив, перестав трясти ся, упив воды, што была у мене у ташці и,
схлипувучи, пояснив на мої звіданя, аж сись чоловік – його няньо и вни идуть домÿв. Вÿн знає путь, лем теперь
не знати як дÿйде из отцьом, котрый упав и поснув на дорозі. Я пробовав утямити чоловіка – нич не уйшло.
Казав хлопчикови, аж най иде домÿв и когось покличе на помÿч, на што дітвак твердо уповів, аж отця не може
лишити. У нього ответствености за отця было намного бÿлше, ги у отця за пятирÿчного дітвака.
Попри нас проходили люде, обертали ся на сисю ситуацію и мовчкы проходили, гибы нич не виділи. Я
пробовав просити помочи доставити дітвака из отцьом людий из машинами, айбо нитко не согласив ся и за
гроши. Чесно кажучи, я не знав, што робити. Лишити на нÿч дітвака из пяным отцьом, доки тот ся проспить?
Шкода было малого, котрый дÿстав уд мене помÿч и у нього уже была слаба надія на мене. Я не змÿг єї
изгирити, лишити го у біді было мені уже не по силі.
Може, у сись миг до мене повернуло ся вто, што было естествено челядникови – дôвг помочи слабому. Так
має быти усе.
Я тряс пяного чоловіка, лляв му на тварь воду, та нич з того.
Уже м ся змирив из тым, што не лишу дітину саму из пяным отцьом на путьови, послідный автобус уже
вернув ся у вариш, чекати было уже ништо. На нашоє щастя, туй зазвонив мобілный телефон у куртці
чоловіка, за котрый ни я, ни дітвак не утямили.
Звонила жона сього пяниці. Я накурто пояснив ситуацію, и через 15 минут вна была уже пиля нас. Сухо
мені подяковала за помÿч, лем уповіла, аж чоловік не годен ся лишити пити, хоть має дуже хвору
пÿджелудочну железу, што може привести го до смерти. Я на вто нич не уповів, обыйняв напослід дітвака,
котрого мені было дуже шкода, и пÿшôв добирати ся домÿв.
Довго м переживав за вто, што ся стало на путьови. А може, ото моє переживаня было для мене самого
благом? Я нáзад учив ся переживати не лем за себе.
Ни до сього случая, ани послі нього я уже не видів сього дітвака у нас на дачах. Раз лем у вариши, у
маршрутному автобусі, стрітив го из мамôв, што была вбрана у траурноє шатя, из чорнôв ширінкôв. Я нараз
порозумів – єї чоловіка не стало. Малый ня упознав и через усі нещастя и біды, што на нього упали, просвітлів
у лицьови и слабо, айбо щиро засміяв ся мені. Исе было про мене великôв нагородôв, котру я дуже цінуву и
памнятаву.
24.10.2016
Прінцеса

Анна Мегела

Илустрация Лесі Стецович-Адамової
Сю дітинку уже в роддомі нарекли Прінцесôв. Перед годованьом новорождені пӱднімали такый плач, што
чуло ся, же їх там не семеро, а двадцятеро. Сестричка приносила Олені дівочку остатньôв и та ся зазвідала:
– А чом мою несете усе на остаток?
– Бо ваша Прінцеса знає порядок: лежить собі спокӱйно, не плаче, ги другі, – усміхавучи ся одповіла
медсестра.
А дівочка доправды была, ги прінцеса: на личко біла-біленька, оченята голубі, кучерикы на голові тоже білі
и довгі аж до плечий. Дохторка на обході шепнула на вухо Олені:
– Таку м красну дітинку не виділа, хоть роблю туй бӱлше десять годӱв. Нювроку, нювроку, най росте
здорова и буде щастлива.
Олена бояла ся, бы дівочку не врекли, и приязала юй на ручку червеный пантличок, якым была переязана
плитка чоколады, што юй принесла кума. Поки не покрестили дітинку, никому чужому єї не вказовала, лем
сусідци Василині, котра каждый день приходила до неї в роддом. Василина
купила собі єднокомнатный квартіль и жила уже рӱк по-сусідству из Оленôв,
без чоловіка, из дворӱчнôв дівочкôв. Они поцімборили ся, помагали єдна
другӱй. Олена взяла єї за кресну. И хоть дітинці дали имня Маріянка, далше
называла єї Прінцесôв, а пак так єї кликали и другі.
Туй недалеко од нас жили Шніцеры. Їх дівочка тоже была дуже красна, и
домашні кликали єї Ляльôв. Юй теперь уже за 50, айбо знакомі и дале поза очі
называвуть єї Ляльôв, а не Олґôв Ивановнôв, хоть она давно началниця в
области.
Кажуть, ож дітинку не мож стрычи до рока, а позад рока мусай пострычи
догола, вбы волосічко росло густой и силной. Олена шкодовала стрычи
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кучерикы малої, бо бояла ся, же помінять ся їх цвіт и не будуть кучерявити ся. Маріянку повезли у фотоателє и
зробили великый красный обрашик, якый повісили дома на стіну перед діточôв постілкôв. Мала вказовала
пальчиком на обрашик и, сміючи ся, говорила: «То я... то я...»
Дівочка, слава Богу, не хворіла. Волосічко одросло, было кучерявой, айбо уже не білоє, а жовтавоє. Она
любила співати, радовати ся. На єї личкови усе світила ся мила усмішка, и виділо ся, же дітина не знає сердити
ся, плакати и хмурити ся.
На день рожденя у шість рокӱв и мама, и кресна, не зговорювучи ся, купили юй шатічка. Кресна – біла,
пышна, бы было на выпускный у садик, на Первый звонок у школу и на Первоє причастя. Мама – голубенькоє
из фодричками здолы и на рукавчиках. Маріянка обадва дуже полюбила и похвалила ся Лесі – дівочці кресної.
Леся, як увиділа, зачала нагваряти ся:
То моя мама купила, и шатя мало быти мені, а не тобі, – а потому додала: – Но най ти буде, бо вно мені малоє
и зовсім ся не любить, и завто оддали сьме тобі.
Маріянка нараз зверла из себе шатічко и зачала плакати, аж не мож єї было успокойити. Ледва умовили
одіти го на выпускный у садик, де на ранкови была ведучôв, бо нитко из дітий так красно не мӱг декламовати
стихы, ги она. Многі радовали ся за дівочку, а дахто завидовав, особенно Леся, котра из матірьôв тоже была на
ранкови.
Позад урочистого дітий и мам запросили у групу на солодкый стӱл. На ґарадічох Маріянка запутала ся у
своє довгоє шатя, впала, розбила коліно, од болю дуже плакала, и вже было не до гостины – мусили йти на
скору помӱч. Там рану обробили, забінтовали, уповіли, што нич страшного не є, и пустили їх домӱв. По обіді,
храмавучи, Маріянка выйшла на двӱр, де бавили ся діти. Леся загôйкала:
– Позерай лем, наш нянько иде! – и показала на вулицю.
– То иде не твӱй нянько, а мӱй, – сердито удповіла Маріянка.
– Ты мою маму кличеш и нанашкôй, и креснôв мамôв, а я буду твому няньови казати тоже «няньо», бо и вӱн
быв из мойôв мамôв у церьковли, коли тебе крестили, – удказала Леся.
– Но и што? Мӱй няньо – то лем мӱй, и ты не смієш так го кликати!
– Айбо ты моє шатя носиш и думаш, же то твоє шатя! – кривлячи ся, закричала Леся.
– Через тото шатя я впала, можеш го взяти собі. Выпереме, бо вно од крôвли, и верну тобі – я го бӱлше не
вызьму на себе, – плачучи удповіла Маріянка.
На тот гôйк матері выбігли на двӱр и ледва розборонили дівочок, котрі уже зачинали бити ся. Цілоє літо они
вєдно не бавили ся и не мож їх было помирити.
На Первый школный звоник Маріянка не хотіла брати білоє шатя. А коли мама зазвідала, чом не хоче, то
одповіла, што бойить ся знову у довгому запутати ся. Рано дівочка капризовала, не хотіла вставати, хоть
Первый звоник давно чекала, навчила ся два стишкы и мала співати из другыма першачками.
Айбо стала ся велика біда.
Коли переходили путь до школы, из-за поворота выскочила машина и обох їх збила: мала так и не прийшла
до свідомости у реанімації, а матір спасли. Лем рано юй повіли сю страшну новину – и вна знову впала в
обморок. Коли прийшла уд собі, накололи єї успокойителныма инекціями и повезли домӱв.
Маріянку уже вбрали, она лежала у труні, вся у цвітках, на голові мала білый вінчик, ги молода. Из того
горя мати впала на коліна и зачала голосно плакати. Ушиткі тоже плакали, бо нитко не мӱг здержати слызы. И
туй ся матери привиділо, што єї дітина стойить коло неї, плаче и просить:
– Здойміть из мене тото шатя, я го не люблю!
Мати прочуняла ся и увиділа, як ся змінила на вид єї дітинка: нахмурила ся, губкы скривили ся, ги на плач.
Малый хлопчик, што быв на руках у бабкы, голосно загôйкав:
– А Прінцеса сердита, хоче плакати!
Матері зась учув ся голос:
– Здойміть из мене тото шатя!
Уже мав ся зачинати похорон, айбо мати взяла ся у руки и попросила переодіти дівочку у голубенькой
шатя...
– А тепер Прінцеса уже сміє ся, – знову загôйкав хлопчик.
И доправды, сердитость на личкови дівочкы змінила ся на радость, на губках появила ся мила, знакома
ушиткым усмішка Прінцесы.
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Русинська поезія
Володимир Рошко
МИЛЫЙ – РІНҐІШПІЛ
Мавуть
́
нись наші
́ дівкы
Розум,
́
не на їх рокы.
Дораз
́
кажда
́
молодичка
́
–
Хитра, иппен,
́
гі лисичка.
́
Хоть по правді
́ – дітвачина,
́
Думать
́
та гі чилядина,
́
Што прожила
́ заз сто роќ ӱв.
Упозірує,
́
нівроку.
́
Як ся каже
́ – одданиця,
́
Про голодного
́
– пекниця.
́
Нись фрайира
́ уберавуть,
́
Не гі давно,
́
бо капчавуть
́
Розум,
́
а не серце
́
своє.
́
А ты кажеш
́
– молодоє.
́
Леґінь гроші
́ мусить
́
мати,
́
Твердо
́
на ногах
́ стояти.
́
Не скупый, бы даровав,
́
Шіфон
́
цурьом
́
набивав.
́
Не убадовав,
́
што їсти,
́
Бы не смів у вочі
́ лізти.
́
И служив,
́ гі на ланцови,
́
Коли́ розказ
́
даєш
́ псови.
́

Яна́ із тих молодичок,
́
Што гі хижа
́ без дверичок.
́
Позад
́
школы,
́
одданиця,
́
Бігала
́
бы, гі телиця.
́
Такуй
́
рве́ ся пӱд вінець,
́
Закипів́ юй чий горниць.
́
З цімборками
́ ся шептала,
́
Леґінюв́ перебирала.
́
За котрого
́ оддати́ ся?
Бы быв лавор,
́
а не мися.
́
До ворожки
́
пушла́ жабка,
́
Приняла
́
ї стара
́ бабка,
́
Што ворожить
́
у селі.́
Знавуть
́
за ню щи й малі.́
Верла
́
карты,
́
сушениця,
́
На сесе́ юй молодиця:
́
«Бабко,
́
ти пувіч
́ мені,́
Межи
́ вшиткі
́ леґіні,́
Ко бы муг ми ся любити?
́
И на собі
́ ня носити,
́
Бы робив,
́ бы ся крутив,
́
Давав́ гроші
́ и не пив».
На тото́ ворожка
́
каже:
́
«Ану,́ як ти карта
́
ляже?»
́
Надняла,́ упулять
́
вочі,
́
Так, гібы не спала
́ сночі:
́
«Рінґішпіл́ тубі́ суджєный,
́
Вӱн хоть докус
́
не ученый,
́
Крутить
́
ся за файні
́
гроші.
́

И носити
́ тя, гі ноші,
́
Буде́ зрана
́ и до ночі,
́
Нич не вумиче
́
у вочі.
́
А кіть тинґіль
́
помастити,
́
Буде́ тихо
́ вӱн робити.
́
Не буде́ і доганяти,
́
Пела нього
́ годна сь спати.
́
Ни копати,
́ ни варити,
́
Сесь ся має ти любити».
То учула,
́ што хотіла,
́
Дівка
́
онь позеленіла.
́
Рінґішпіл́ – то каждий
́
знав,
́
В сятки
́
чилядь
́
убертав.
́
Діти
́ ся на нюм крутили,
́
Онь квіліли,
́
так любили.
́
Мусай
́
міру,
́ дівко,
́
мати
́ –
З рінґішпілом
́
не обстати.
́
Баба
́ лопнула
́
на сміх,
́
Фрайир́ – желіза то міх.
́

Василь Матола
ЗЕЛЕНІ СЯТКЫ
Прийшло літо , літочко,
З липы - квіт сятами
Из легинькым вітриком
Теплыма ночами.
Боже милостивый наш,
Світла блок – постами,
Триєдиный мира Страж,
Стань меже братами.
08. 06.2014.
Леся Стецович-Адамова
Трôйця
Просиме тя, Свята Трôйцьо,
Отцю , Сыне й Святый Дух,
Обы ниґда в нашӱм сердцю
Огень віры не затух.
Поможи нам, Свята Трôйцьо,
Діла Твойи розуміти,
В вірі, правді, и любови
Житя пережити.
04.06.2017 Брно
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С.Тудовшi
НЯНЮ, ПЕРЕБАЧ
Перебач ми, няню, свого сына,
Через годы лиш до ня дӱйшло...
Быв им не послушна я дiтина,
Фурт робив им про вто, тай на зло.
Уд словам твойым не прислухав ся,
Бо любив тогды лиш своє "Я!".
Ты почти кричав, почти покляв ся:
«Всьо ся верне на кругы своя».
Правду пише сама главна книга:
«Почитай и матірь, и вутця...»,
И товды розтане в душах крига,
И помнякнут камнянi сердця.
ПРАВДА
Правда была? Ци вто ми ся снило, Правду нашу не дати стоптати ...».
Ги кой сонце, світила на нас, Брат ми каже: «Не вірь чудесам»!
А теперь юй корінє изгнило Пак сусіда м закликав : «Сусіде!
Кажут ныні настав такый час. Подь, бо видиш, яка в нас біда,
Я ся дивлю уперто по стінах, Учорашні малесенькі біды
Часуник, де ун быв, там ся пстав, Прут на нас гикой чорна орда».
А при чому туй "нынішні ціны" ? Не “учув” ня сусід… тай не треба.
Світ ся вд сього ще й раз не міняв. Здойму рукы вд сятым небесам,
Я закликав на брата: «Подь, брате, Та попрошу всевышнього з неба
Поможи, бо не годен им сам Обы правду вернув РУСИНАМ!

Володимир Новак
ТРИ СОНЕТЫ ОТЦЮЗНИНІ
1.
Кой мені стане тяжко у грудьох,
Досмертный бӱль у серце ня утрафит,
И нитко ми не годен помочи,
И я не знаву, што овто всьо значит.
Мені у споминах остатньых прийдеш ты,
Котра словами душу ми поправит,
Не дасть уразити мене ані вректи,
За мене не забуде и не зрадит.
На вто валовшна тӱлко ты єдна –
Великодушна, люба, милостива.
Прийдеш на помÿч, кой буде біда,
Зогрієш у страшнії холода,
Припестиш щирôв ласкôв свóго сына.
Отцюзнино, єдина и любима.
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2.
Без тебе я – ги кленовый листок,
Што віхор жéне сперед себе звором?
Осіньый дождь и первый морозок
У землю з другыма покладут го за шором?
Без твої бесіды и твойих співанок,
Без памняти за муки в житі твоюм
З путя широкого зыйду на пішачок,
И щи м живый на тимитові своюм.
Без своєї Отцюзнины мене
Чужії люде держат за приблуду,
З тобôв и смуток радостюв мине,
З тобôв и у журі щасливым буду.
Хоть дуже наскоро течут мої года,
Лем из тобôв душа ми молода…
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3.
Котру смиренно сперед тя покладу,
И ты – мӱй стрôгый, праведный судя,
Изваж мої гріхы и каятя,
Склади шікôвно до єдного ряду.
Мої гріхы и молитвы за тя,
А попри поклади душевну ваду,
Діла, котрі я не довюв до ладу,
И дай ми присуд за моє житя.
Отцюзнино, якый бы вӱн не быв,
Твӱй присуд – вӱн мене утішит,
Бо справедливость нигда тя не лишит.
У тому, што в житю я учинив,
Я каждоденно молю ся за тебе,
И иншої судьби мені не треба.

17.03.2016

М.Чикивдя
МЫ УСІ БІДНІ, МАЛО НАС
Мы усі бідні, мало нас,
Тяжкі наші дôлі
Жиєме мы фурт самі,
Ги тот колос у пôлі.
Тяжко мусиме робити
Кажду білу днину.
Убы гроші заробити,
Йдеме на чужину.
Наші річкы, полонины Усьо вже продали.
Наші горы и долины
Новым ґаздам дали.
Яли люди забывати
Бесіду русинську.

Врагы хотят пôгубити
Нашу, материнську.
Приживає ся чужоє,
А своє пропадат.
Як бы рӱдне всокотити
Нитко си не гадат.
Люди дôбрі, біда буде,
Побӱйте ся Бога.
Тым, тко рӱдный рӱд забуде,
Паскудна дорога...
Мы карпатськых гӱр сыны,
Господь нам поможе.
Мы карпатські русины,
Сохрани нас, Боже!

14.06.17
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Фіглі од М.Чухрана
Спалені чіжмы
Горіли чіжмы гумійові,
Летів до неба чорный дым;
Служити были вы готові,
Коли ще быв я молодым.
Типирь такі уже не в моді,
Завто й попали у огинь На вас не злакомиться й злодій,
Вас не обув бы й циганин.
Вы фурт ходили на природу,
Но не до церквы вадь на бал;
Не пропускали в штрімфлі воду,
Місили сміло всякий кал.
Вы знали глину, кал, болото,
Айбо й не чули про паркет;
Я часто й босый быв на фото,
Но в гумійовых чіжмах – нєт.
До хыж не йшли, лиш до гарадич,
Май дале путь быв для папуч,
Вам у дождьови быв я радый
Из парôв цуравых онуч.
На сонцю ж мали чисть сондалы,
Бокончі – у морозный час;
Из кефôв вас не боксовали,
И не світили ряндôв вас.
Щи добре, кедь узявши копач,
Издолю вас я пошкребтав!
Май часто просто в камінь копав,
Обы тот леп самый удпав.
Нові фізловані топанкы
Ишли на танці, до дівок;
Не раз, вертаючися з пянкы,
Самі топтали свӱй шнурок.
Попӱд постилями чужими
Не вы стояли, ай они...
И пӱд кониць вы заслужили
На нич згоріти у огни?!
А што бы вы хотіли? Правды?
Єї не є й меже людьми.
Из нив и сам давно пропав бы,
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А без – попробуй ня іми.
Топанкы кедь ся й просукали,
То у смітя бы-м їх ни вер Щи каждый динь бы ся вбували:
На двӱр, в бударь, або на керт.
А вам не є такої чести,
Держати де вас? Хлів – не склад.
Хотів им вас в музей понести,
Та завернули ня назад.
Протерта талпа, бӱк роздертый,
Течут кругом, ги решето,
Хоть на асфалті вы бы смерти
Ищи не знали годӱв й сто.
Така у вас судьба-поганка!
Быває и в людий така Єден подобный до топанка,
А другый - май до гумака.
Не всім, як птицям у польоті,
Прожити сужено
́
рокы:
Многі́ навхтема у болоті,
Як гумійові чіжемкы.
Єдных почистят – тай у ладу,
Ги в Мавзолей їх покладут,
А другых вержут десь иззаду
Та и забудут через гӱд.
Тот нігда ся нігде не рушит Без шарка став ун инвалід,
А тот, ліпленый, ще послужит,
Хотя й на пенсії, вже дід.
Адам и Єва уйшли босі,
Як книга пише, из Рая;
Пув-світа ходит так и досі,
Меже обутых хожу я.
Айбо колись у зимлю ляжу,
(Ото ніткого не мине),
И чувствую – на чорну сажу
Перепалят чорты й мене.
Ще докі всі живі-здорові,
Йсе не держіт у голові!
Згоріли чіжмы гумійові...
Иду та куплю си нові.
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Спека

Пӱдкарпатська осінь

Сонце пекло вошоловом,
На обшарю всі признакы осени,
Цяпкала з черева масть,
Каждый день все нові тай нові;
Вшитко ся спрятало пóвон,
Не ходити ногами вже босыма
Пес лиш розкрыват пасть.
До яри по зеленӱй траві.
В голову даст сонце фрічку
В курті ґаті уже не убрати ся Й доста! Не мусай удар.
Постудити ґаздувство так мож.
Жоны ладять ся на річку,
Тай у Тисі уже не купати ся,
Чоловікы у пивбар.
Но, хыба по натурі вы морж.
Чиллині и пличі и лиця,
У кутци куры дримлют на сідалі,
Гибы ся спекли на огни;
Опустивши на очи кліпкы,
Пӱд корчиком каждым – теплиця;
И ниє уже свады з сусідами,
Бізӱно, пӱд 40 в тіни.
Што у них стеребили грядкы.
Мухы не хочут літати,
На дві мажі вже веприк розкоханый,
Крумплі не хочут рости,
Видко, нӱж нагострити пора;
Пӱшли на моря депутаты,
Коло шпора воює из блохами
Утікли до пекла чорти.
Моя мачка лінива, стара.
Там, в глубині, аж на споді,
Грезно синьоє зорвано з луґоша,
Афролюбов
Уд сонця они ся спасут;
Триста літрӱв кыплят, ги дурні…
Усохло гет на городі,
Не просіт, бо дӱстанете руґоша Колись ходила я на танці,
Кури ся нич не несут.
Йсе не доста й самому міні!
Та аж до рана, до зорі;
Лéжу пӱд сливов на сіні,
Прийшли туда раз иностранці,
Й гадка повзе через лінь –
А чорні, ги коменарі.
И бізнес, ги я, на Вкраїні
Єден,
похожый на Кінг-Конга,
Любит ся прятати в тінь!
Запав
на мене на всі сто,
В курті гатькы лиш убратый,
Бо
мала
м
платя, ги фіргонга,
Не йду ся на сонце печи…
Бюст
номер
пять, а не хоть-што.
И пӱйду на пляж загоряти
З
ним
б
ы
ло
вшитко
честь по чести,
Пӱд місяцьом лиш, уночи.
Хоть искушав ня до гріха,
Но дав ся раз у ЗАГС повести,
Причому в ролі жениха.
Типирь помилку вижу свою,
Осінь в горах.
Нам дале з ним не по пути Робота Юрія Сяркевича. 1995
Я чорноты удинь ся бою,
Вночи - не годна м го найти.

Добрый Чупакабра
Прийшôв до мене чупакабра,
До хыжі з хащи уночи:
Великі зубы, хвӱст, ги швабра,
А очи – гибы грань з печи.
Такый приснит ся на похмілля И то бы м мав великый стрес!
Тадь и у сера Баскервіля
Намного быв майфайный пес.
Обшарив згорі и до низу
Чурь, корам, пивницю, кутиць,
Но, видко, ун не чув про кризу,
И што ґаздувству вже кониць:
Не рыче у хліві маржина,
Ніґде ні пуха, ні пера,

В шпайзи не висит солонина,
А холодилник паутина
Покрыла місячна, стара.
Є соли в креденци пӱвпачкы,
Но ні мукы, ні макарон,
Ниє їды на зуб для мачкы,
И мыши вшиткі втікли вон.
Уже свӱй хліб нічим не мащу,
Пю чисту воду из відра…
Вернув ся чупакабра в хащу,
Нич не узявши из двора.
Но видів – буду без обіда,
Бо вже давно не є платні –
Украв ун курицю в сусіда
И пӱд поруг принюс мені!
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Лінгвістична дискусія
Од редакції: при ушореню журнала «Отцюзнина», редакційна група фурт хоснує ся нормами
граматики Анны Мегелы, тому мы часто одказовали ся брати матеріал, кедь автор го настоював на тому,
штобы подавати го за правилами якоїсь другої граматикы , а вадь докус без хоть-котрых орфографічных
норм. Тому часто у нас возникали трафункы, коли файна статя не печатала ся через то, што автор, до
приміра, требовав, штобы у тексті обовязково быв архаїзм «ѣ».
Мы аргументовали ся тим, што читатель, и так неподготовленый до сприйнятя русинськых
текстӱв, дӱставши два-три варіанты вшилякых граматичных норм, уже нияк ся не буде розуміти, як хоть
приблизно писати правилно.
Айбо, ги выняток, подаєме до позӱра читателя лінгвістичну дискусію за нормами русинської
граматикы, на котрі обперав ся днесь прощеный бы Василь Молнар. Се наша дань уважения тому чоловікови,
што довгі рокы вірно служив нашому русинському народови.
Дефіс ци апостроф?
Набираєме швунґу у писаню по-русинськы. Но щи все натрафляєме на камѣнчата шпотаня у даякых
правописных нормах.
Як напишеме личнѣ формы глагола быти – им, ись послѣ дотычного слова? Само собов, ѣх повну
форму напишеме окреме як єдиницю словарного уровня языка: быв им, чув ись.
Но в короткуй формѣ (-м, -сь) они втрачавуть квалітет слова, и вже не можеме написати ѣ х окреме, лем
золлято. Притӱм мусиме позначити межу золлятости.
Якый то має быти знак?
В даякых європейськых языках в аналоґічных случаях (-вмѣсто пропущеноѣ голосноѣ-) вживають
апостроф. В анґл. языку: I am – I'm, it is – it's, that's, don't, let's, we'll…
У франц. языку: Жанна д'Арк, д'Артаньян, l'amour, l'homme, j'accusai, je t'aim…
Не видиме ниякоѣ перепоны, обы перебрати от них сись знак (') для наших потреб. Но є єдна проблема.
Європейськый апостроф у русинську ґраматику не ввели. Наших ґраматистув збив з путе апостроф
украинськый.
Извѣстно, ож сись знак перебрав из Європы абсолвент Подолськоѣ духовноѣ семінаріѣ, філолоґ
Каленик Шейковський («батько» украинського апострофа). Но вун 1860 рока увӱв його в украинську мову як
знак роздѣлного читаня: здоров'я, плем'я. В такуй ролѣ нам апостроф Каленика поправдѣ не потребный, бо мы
пишеме: племня, здоровля…
Украинськый апостроф удвергли, а на європейськый не зоріентовали русинськых писательув. И даякѣ
авторы навергли ся на … дефіс. Они усвѣдомлювуть, ож тота паличка не є знаком золлятого читаня, бо має два
кунцѣ: єдным кунцьом поєднує двѣ повнозначнѣ слова, а другым кунцьом розмѣтує ѣх при читаню. Най
говорять примѣры самі за себе: школа-інтернат, ангел-хранитель, украинсько-німецькый, синьо-жовтый,
сіверо-восток, греко-католик и т.д. – довгый шор розличных мотивацій… И тым не менше кладуть дефіс у
невластивуй йому ролі там, де треба писати и читати золлято. И сесе лем завто, бо в подручнику неє апострофа.
Треба його туда ввести, и наша апострофо-дефісова кріза завершена. Прислухаєме ся до изглядовань
общого языкознаня, и проблема рішена.
Беззаперечно, то буде європей-апостроф-знак изоллятого читаня.
Пару фраз для цвіченя.
Казала'м ти, - не йди ниґде, вбы'м ся не журила. Описателно: Казала'сь ми, обы'м не йшов ниґде, вбы'сь
ся не журила.
И щи – такый мікро-діалоґ.
- Де'сь поклав копачку?
- Де'м ѣ поклав?.. А-га! Поглядай десь у стодолѣ.
NB (nota bene)! Де'сь (з апострофом) – звідалноє слово. Десь (без апострофа) – неозначеный
присловник (рос. где-то). А из глубины народноѣ керницѣ радять писати дись, обы його не путати из де'сь.
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Народна медицина
«Коли я роблю, то у каждому листочкови, в каждÿй чічці
вижу Бога»
Дакÿлко рокÿв тому мала м проблемы из кишечником, и, ги
результат – намного погÿршило ся состоянии кожи. Чим лем я не
пробовала ся лічити – не помагали ни розрекламовані ТВ дорожезні засобы,
ни лікы, приписані дерматологом. Проблема, яка в тот період мого житя
виділа ся мені катастрофôв, нияк не хотіла прощати ся зо мнôв. Зачувши
про мої Танталовы мукы, сусідка предложила ми попробывати
нетрадиційноє ліченя и вповіла, што дӱстане мені лікы, котрі точно ми
поможуть. Я не мала вже куда ся дівати…и вже через дакÿлко днюв у мене
в руках была фляшка из «чародійным зільом» и обіцянка, што оно точно
поможе. Вповім чесно, спершу не докус повірила у надприродні свойства
купленого одвара, айбо, так як не мала м де ся діти, я ознакомила ся из инструкцийôв и зачала го принимати.
Перві два тыжні резултата не было и, цілком розчарована, вже хотіла м лишити ся пити «босорканську
водичку», айбо ищи через тыждень, впозерала м перві зміны: кожа стала фест чистов, а нові «проблемы»
перестали являти ся. Окрылена резултатом, я продовжила курс ліченя, и через дакÿлко тыжнюв мала м то,
чого не могла добити ся майже рÿк – чисту, здорову кожу. Мавучи явный резултат, рішила м роззвідати в
сусідкы, де она взяла лікы, и тко їх изготовив. Выяснило ся, што се робота жÿнкы из мого же села. Се Олена
Ключкович, 1946 р.н. Нараз рішила м нащивити свою спасительку.
Мало посидівши в Олены дома и подяковавши за «еліксир щастя», я была домак поражена тим
клондайком народної медицины, котрый найшла м в її затишнÿй хыжци. Одтак, рішила м взяти интервю у
сьої жÿнкы и бÿлше взнати про то, як и чим она лічить людий.
- Пані Олено, коли первый раз зачали сьте занимати ся народнôв медицинôв?
-

Дуже давно, ищи у 80 – х роках. Товды ищи не было такых коргазÿв и петик (аптек), як днесь, де из
легкостюв мож бы было найти лікы у будь-якый удобный про вас час. Приходило задовольняти ся лем
тым, што давала природа, но и вчити ся правилно хосновати сесі дары.

-

Се и заставило Вас зачати изготовляти лікы?

-

Не лем. Мені просто любило ся помагати людьом, освобождати їх од болі. Дуже тяжко наблюдати за
стражданями рÿдных, цімборÿв и не мати можности їм дачим помочи. Из самого дітвацтва я любила
природу, радостно нащивляла ліс и збирала разні травы, корінці, изучала їх властивости и вто, якый
хосен они можуть принести. Из природôв была м на Ты.

-

У кого сьте ся навчили сьої наукы?

-

В основному из книг. Само собôв, многым секретам навчила ся м у мойих бабкы и мамы, айбо се было
ищи доты, як им одкрила собі світ книжок. В школу можности ходити не было, тому займала ся м
свойим ошколованьом сама. Читала художню літературу, историчні книгы, из часом до рук трафили
ми книгы по народнÿй медицині. Так и зачала штудийовати людськоє тіло, вшилякі хвороты и то, як
позбыти ся їх из помочӱв природы.

-

Де в основному берете ингредієнты на выготовленя лікарств?

-

В лісі, на толоці, в залежности од того, де што росте. Много чого купуву. Суть росткы вадь коріня, які не
ростуть в нашÿй містности або ростуть, но добрати ся до них дуже тяжко. Та днесь, на превеликый
жаль, нащивити ліс про мене докус проблема – вік, як не як.

-

Коли збираєте трібні ингредієнты и варите потому из них лікарства, ци выговорюєте якісь
спеціалні слова вадь робите якісь дійства?

-

Ньит. Такого ничого ниґда не роблю. У многых книжках написано,
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што треба проговорити ті ци другі «чаровні» слова вадь зробити якісь конкретні дійства, айбо я сього
ничого не додержуву ся и не вірю в такоє. Єдноє, што може быти направду ипным у сьому ділі – се молитва.
Вшитко другоє – кощунство. Кроме того, я вчиняву лікарства, а не приворотноє зіля.
- Ци довго робите ті ци другі лікарства?
- Дуже довго, изготовленя майже всіх лікарств – се тяжкый и довготрывалый процес. Даже зробити
обычный вітамінный чай – задача не из простых.
- На ліченя якых хвороб у вас є лікарства?
- Проти разных. И, в основному, люде купувуть лікарства проти серцево-судинных хвороб, хвороб
жалудка, печÿнкы. А в період грипу заказовуть чаї, котрі укріплявуть имунітет.
- Ци плануєте якось розширяти свÿй «бізнес»?
- Мені вже много рокÿв и думати про такоє пÿздно, тому задовольняву ся тым, што є, тым, што встигла
создати.
- Ко ваші клієнты?
Коли лем зачала розповсюджовати изготовлені лікарства, то се были єдносельчани и люде из
сусідньых сел. Пÿздніше, дякувучи моци людського язычка (сміє ся), в мене зачали появляти ся
клієнты из усьої Украйины. А теперь вже поступавуть заказы из-за гатара.
- Які видите преймущества народної медицины над традиційнôв?
- Людина, яка занимає ся народнôв медицинôв є вєдно, в первÿм шорі, из природôв, ги наслідок, зязує ся
из самым Богом. Коли я роблю, то в каждӱм листочкови, в кождÿй чічці вижу Його. Пробуву собі
уявити того челядника, про якого роблю лікарство, представити, як оно му поможе выздоровіти. И
щиро вірову, што се направді помагать, помагать дух, котрый од мені приходить пÿд час роботы,
любов, яку я чувствуву, изготовлявучи лікарства. Сподіваву ся, што именно віра и природа роблять мої
лікарства особливыма и поправді хосенныма про людий.
Из Оленôв Дмитровнôв мы проговорили майже три годины, она розказовала ищи много чого
интересного про своє житя и роботу-призваниє. Указовала ми книжкы, из якых вчила ся, запасы
разных трав, корінцюв, чічок, стебел. Розказовала, што и як діє на тот чи другый орган чоловіка. Айбо
май головноє, из одтворенôв душôв она поділила ся декÿлькома рецептами.
Бесідовала Юлія Шипович
Рецепты народної медицины од Олены Ключкович
Ліченя простатиты и передміхурної залозы:
Состав: спаржа (корінь), льонок, ліщанка (кора, листя), мнята, анемона, зеленчук, друк, миколайчикы,
пырій (корінь), деревій, аїр (корінь), селера.
1) 2 ст. ложкы на 0.5 кипляченої воды – 3 мин. киплятити;
2) Настояти 20-30 мин.;
3) Процідити;
4) Пити по ½ погарчика 4-5 разы на день.
Ліченя печÿнкы и жовчных путюв:
Состав: корінь калгана, спориш, рыпляк, золота розга, деревій, звіробой, пыжма, корінь пырію, корінь
одуванчика, кора крушины, ромашка, буквиця, хвощ, шипшина, безсмертник, золототысячник, мнята.
1)

2 ст. ложкы на 600-700 грам кипляченої воды;

2)

3-4 мин. киплятити;

3)

Настояти 15-20 мин.

4)

Процідити;

5)

Пити по пув погарчика на день за 30 мин. до прийома їды.

PS. Повісти чесно, коли я йшла в гості до сьої жоны, то была готова увидіти якусь босорканю, яка добре
розуміє ся у разных «відьомськых ділах». Айбо я глыбоко убідила ся, што передо мнôв самый настоящый
доктор-самоучка, котрый закӱнчив „свÿй” медфак. Она лічить людий не заговорьованями, непонятным
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Свіжа рыба у кваснӱй капусті из токаном
Треба:
1. Кіло файно чищеної рыбы.
2. Дві-три читаві цибулі.
3. Олай.
У горячый олай ріжеме надрубно цибулю, смажеме и
додаєме туда квасну капусту. Коли капуста майже посмажена (лем
бы не пригоріла, завто мож додати мало воды), укладуєме на неї
рыбу. Солиме и на смак додаєме червеного вадь чорного перцю.
Вшитко сесе смажеме на малому огньови 40-45 мин. Рыбу из
капустов мож їсти из хлібом, айбо в оригіналови до сього блюда
парує токан.
Вариме до рыбы токан так. Береме 400-500 гр.
кендеричаної (мелайної) мукы и потихы сыплеме у киплячену,
посолену воду и вариме помішувучи, ги ґріс-манку.

Русинськоє сокачество

На чистый ручник посиплеме злегка мукôв. Коли токан варить ся десь 15-20 мин., перестаєме го
мішати. Держиме горниць 1-2 мин. над огньом и, коли у горнцьови пара хоче подняти токан уверьх, товды
шіковно перевертаєме го на посыпаный мукôв ручник. Коли токан мало застыне, ріжеме го ниткôв на
скибкы и їме из рыбôв и капустôв.
Смачного!
Я часто сама ладжу собі сю страву у говіня, бо дає ми силу файно співати.
Из любовльôв, Олга Прокоп
Священникы-мученикы

РОЗУМОМ И СЕРЦЬОМ…

Нестор Адамчо

(др. о.Дмитрий Попович)
Дмитрий Попович – педагог, літератор, сосполный и церковный ділатель (7 новембра 1899 – 3 октовбра
1968 г.г.) родив ся у селови Онок, Угоча, Австро – Мадярська имперія (теперь Виноградовськый район на
Закарпатю) у сімї ковача. Ковач быв не простый: вӱн ищи знав ліковати коні, за што быв честованый чилядьôв.
Закончиши сільську вошколу, учив ся у гімназиях Мукачова и Колочі. Закончив теологічный факултет
Будапештської універзіты. Уд септембра 1922 г. робив выучовательом Ужгородської семінариї в Ужгороді. У
1923 г. вступив до културно – просвітницького общества ″Просвіта″. 28 августа 1924 г. быв усяченый у сан
греко-католицького священника. Из септембра 1924 р. служит у Хустськӱй гимназиї яко професор релігиї,
выучуючи молодеж при сьому ищи й украинськӱй бесіді, историї, географиї, латині. Уєдно из
о.А.Волошином, будучым Президентом Карпатської України, В. Гаджегою и
В. Ларом о.Дм.Попович 7 октовбра освячує Народний дом крайового
общества ″Просвіта″ в Ужгороді.
В 1931г. побывав у Италії, де у Ватикані мав серенчу персонално
говорити из папов Пійом XI, з якым вюг бесіду по-латинськы, передав му
письмо уд єпископа Мукачовської єпархії П. Гебея про матеріалну помӱч.
Папа подаровав 75 тисяч лір, на які построили интернат ″Алумнеум″ для
сілськых гімназистӱв Хустської гімназиї, директором котрої Дм. Попович
быв призначеный у 1939 годі.
Довоєнный період у Хусті быв для нього майбӱлш плодовитым: пише
книгы, дописує у журналы, веде велику роботу по лінії ″Просвіты″.
В кунци октовбра1944 г. до Пӱдкарпатської Руси зайшла Совітська
Армія. Для многої челяди сесе вызволеня перетворило ся у справдішньый
кошмар. Сілськоє населеня загнали в стойло пӱд назывкôв ″калхоз″, як
говорили місні жителі. Удобрали землю, маржину, лишили права жити, де
хотіли. Кедь до визволеня селянин, глядаючи ліпшого житя, годен быв
рушити ся за готарь, до держав Западної Європи, у Канаду вадь Америку, то
теперь перед ним опустилася желізна завіса: и думати не мож было про
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Айбо майбӱлше пострадала місна интелігенция: мало того, што у них конфісковали маєток, лишали
права на роботу, хоть бы и не на туй довжности, а ищи закрывали до темниць вадь удправляли до сталінськых
лагерӱв. Справдішня Червлена Чума! Всьо стало у великому дефіциті. Єдно, што ся щедро роздавало
совітськôв властьôв, то йсе годы тюрмы и засланя – до 25 г. строгого режима + 5 г. поселеня у хащах совєтської
Сибірі.
До числа такых «вызволеных» попав и професор Дмитрий Попович, доктор юридичних наук и
канонічного права. У 1949 годі быв рештованый и за рішеньом ″суда ″ из Лукяновської темниці - удправленый
за Урал, оборвавши на взлеті свою творчеську діятелность. Біография Дмитрия Поповича рендешно
высвітлена в книзі його ученика, зав. кафедров украйинської литературы Ужгородської націоналної
універзіты В.Попа ″Речник духовності Дмитро Попович. Життя і творчість (Ужгород, 2008).
На жаль, книга уйшла посмертно, перед друком я не годен быв из нив ознакомити ся, як было договорено
из В. Попом. Автор писав ї на основі архівных матеріалӱв, не знаючи дакотрі нюансы. До приміра, там каже
ся, ож брат Дмитрия Поповича Юлій писав письма у вышестоячі инстанциї из скаргами на несправедливоє
засудженя. Юлій насправді такі письма не писав, будучи в тот час маймолодшым у фамілиї, простым
колхозником. Писав мӱй нянько – Адамчо Йосип Андрійович, бывшый новтарош, чоловік сестры Юлія.
Попутно удмічу, ож мої родителі наохтема, у положені терміны заганяли Дмитрию посылкы, коли йсе лиш
было мож, а ищи регуларно писали заявы и скаргы у шилиякі органы власти, які пӱдписовав ″доброволець″ из
кульовым раненьом легкого, инвалід III групы Юлій. Мӱй нянько не годен ся быв пӱдписати, бо людий його
професиї легко могли узяти у лагеры, лише требало 2 людьом пӱдписати пӱдготовлену енкаведистами жалобу
и май мало 10 годӱв было гарантовано. Тым паче, за няньком раховав ся ищи величезный ″гріх″ - у
автобіографиї скрыв, што його старшый брат Матьо находится в Канаді. Удмічу ищи такый момент. Велику
роль, што мого нянька Йосифа Адамчо не забрали, удограло вто, ош вӱн быв делегатом зїзда у Мукачові
(новембер 1944 г.), де приймало ся рішеня про приєднаня Пӱдкарпатя до УРСР. И туй ся закрала неточность.
Професор О.Довганич указує у своюй книзі Адамчо Йосифа Ивановича, а не Андрійовича. Я сповістив про
йсе проф. О.Довганича, ун перевірив сесі відомості и хотів їх опубліковати, айбо хвороба и передчасна смерть
не позволили му cього вчинити.
Письма у вышестоячі инстанциї тай переміна політичного клімата в Союзі зограли свою роль, и колегия
Верховного суда СРСР понизила міру покараня о.Дмитрия Поповича из 25 + 5 годӱв до неповных 8 годӱв, які
вӱн уже удсидів, айбо не реабілітовала. Ун обставав ся врагом совітської власти яко греко–католицькый
священник, котрый не удрюк ся свої віры. Реабілітация прийшла посмертно аж у 1993 г.
Ищи из увязненя комуністичных лагерӱв у письмах до свого сына Миколы о.Дмитрий Попович заганяв
верші. Уйшовши на свободу, лишив 5 збиранок поетичных рукописӱв и ищи єдну, написану в молодости по
мадярськы:
1. ″Пупянки руж″ на мадярськӱй бесіді.
2. ″Силою слова″ 1955 – 1962 гг. –163 ст.
3. ″Розумом і серцем″ Всесвятская 1956, Хуст 1962. – 152ст.
4. ″Через відкрите вікно″ Хуст, 1957 – 1958. – 130 ст.
5. ″На крилах спогадів″. Хуст, 1959. – 144 ст.
6. ″Айстри і хризантеми″ 1957 – 1958. – 138 ст.
7. «Дні і ночі» Хуст, 1960-1967. - 103 ст.
Знамным є ищи рукописный зборник ″На струнах серця″ из надписом ″Мойому дорогому синові Миколі
Поповичу в пам'ять пропавших років з горячою любов'ю, батько″ (1955. – c.101).
Ищи дашто из спогадок. Памнятаю Дм. Поповича ищи из діточости. Передвечӱр мого дня народженя
Дм.Попович приїхав из Хуста в Севлюша до нас. Паралелно из общôв, я ходив у музичну вошколу по класу
гуслюв. Загусляв я Диме-бачію и ун даровав ми верш ″Малый музикант″. До слова, окрім губної гармошкы,
о.Дм.Попович файно грав на гусльох, розумів ся на фортепіано, домбрі.
Лише 1999-го года сосполность Закарпатя достойно удзначила 100-ту годовщину из дня народженя
о.Дмитрия Поповича. Прийняли рішеня удкрыти куточок Дмитра Поповича у музеї А.Волошина, назвати
його именьом улиці, школы, бібліотекы и тд. У 2008 г. увиділа світ книга В.Попа ″Речник духовности». В.Поп,
будучи активным організатором славности 100-гӱднього ювілея в Ужгороді тай за його межами, очевидно, быв
натӱлко увіреный, што так оно ся й стало (великоє затяженя и хворота не дали му годности сесе перевірити),
што у своюй книзі пише, яко доконаный факт ″Ім'ям Дмитра Поповича названо також вулиці в селах Онік,
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Шкода, но нич ся из сього не стало. Мало того, подвоєный ювілей – 115 годовщина його народженя и 25
годовщина выхода греко-католицької церквы из укритя пройшли практично неознаменовані.
Лиш у журналі ″Благовісник″ ( число 12 за 2014 г.) появила ся статя Александры Ігнатович ″Дійти побідно
в обіцяний нам Канаан″ про Дмитрия Поповича, де помістили ся декотрі його поезиї, а ищи статя П.
Сосницького «Памняті отця Дмитра Поповича». Была ищи замітка Євы Григоры у новинци “Виноградівські
новини” на украйинськӱй и мадярськӱй бесідах.
У Хусті, де пройшло вшитко його свідомоє житя, за виїмкôв увязненя, на стінах бывшого интерната,
директором котрого вӱн быв, авадь гімназиї, де много годӱв выучовав молодеж, не є памнятної дошкы. У
греко-католицькӱй церькôвли єден час висів його портрет, но його пак, не знати чому, зняли. В цілому про
нього мало што в Хусті знают, не кажучи вже про вшиткоє Закарпатя. Хуст унікалный вариш у плані историчної
минувшины, особо у аспекті прокламації Карпатської Україны. ″Алумнеум″ и гімназия – моцный импулс в
смислі націонално-патріотичного выхованя. Чого втрачаєме такі исторійôв даровані можності?
Однако не забыли свого славного земляка оноковчани. Громада села Онок достойно ознаменовала його
ювілей. 8 новембра 2014 г. о.Кедик Александер удслужив cвяту Літургію у греко-католицькому храмі
Ахістратига Михаїла и освятив памнятну дошку на фарі, а у сілському домі културы проведеный быв
вечӱр–реквієм почестованя памняти о.Дмитрия Поповича - “Cвітле проміння чистого серця”. Туй выступив
дітинськый ансамбль ″Оніцькі ластівочкы", керованый Ларисов Білак. Діточкы споминали тернистый путь
Дмитрия Поповича, декламовали його верші. Присвятив йому верш поет-земляк Ю.Потокі. Выступаючи на
дні памняти, учитель историї Оноцької вошколы Александер Васильович Данко уповів, ож о.Дмитрий
Попович для Закарпатя являє ся тым, кым Т.Шевченко для Украйины. Судіт самі: 4 єпископы грекокатолицької церькôвлы уйшли з-пӱд його ″легкої рукы″ в т.ч. блаженішый Теодор Ромжа, будущый глава грекокатолицької церькôвлы Закарпатя І.Семедій, І.Маргітич, Й.Головач, многі професоры універзіты Ужгорода, а
поза його розсягом и проф. Илінойської універзіты, США, В.Маркусь, малярь Й.Бокшай, писатель о.С.Пап...
Коли оноковчани дознали ся уд мене, щто є не опубліковані рукописы, виявили охоту уключити ся в роботу по
їх публікації. Активно пӱдключили ся М.В.Білак, сімя М. та В.Пантьо, О. Данко, Ю. Ребрик.
О.Дм. Попович надіяв ся, што прийде такый час, што енкаведистам-кагебістам буде ганьба ходити з
удкрытым лицьом по улицях (верш ″Боязнь″ , зборник « Розумом и серцем»). Та сього не дочекав ся.
Давати оцінку стихам не заходит у мою компетенцію. Но хотів бы м удзначити глубокый філософськопоучалный характер його творчости. Дуже оригіналні поруняня: сердце без чутя – дараб мняса, так ги
скрипка, будь она хоть Гварнері, вадь Страдіварі, нич не варта, кедь не має струн. Авадь – «Життя є річ така
пересяка, не всьо в нюй гладко, много шероховатостей айбо в сьому и весь сенс : без такого житя - не житя».
Незмірно интересно пӱдмічено, «нема такої тіні, де б промінець сонця не засвітив, нема навіть такої павшої
людини, щоб там не знайшла ся бодай іскорка чесності, порядності». Словом, за каждого челядника мож и
треба бороти ся, наставляти на путь истинный. Велми емоційні суть шорикы, де родили, ростили, голубили
доньок не для того, обы їм удовині шатя брати на ся. Свого роду шедевром є верш «Чекай мене, мій милий,
рідний сину…».
Колись невігласы-суді невігласної власти заганяли го на вірну смерть, бо, маючи 50 годӱв, дӱстати ищи
30 годӱв комуністично-сталінських лагрӱв, то вернути ся домӱв – завідомо нереално. Айбо вӱн, повный
оптимізма, величезної любови до сына, родины, рудных Карпат, из глубокôв вірôв у Бога надіяв ся вернути ся
живым и умерти на своюй земли, коли прийде на то час. Йся віра и надія держали го и помагали му провести
майже 8 годӱв у нечуваных, каторжных умовах ГУЛАГ – ОЗЕРЛАГу. И вернувши ся из того пекла до людий,
котрі обіщали построити рай на земли, названый комунізмом, не втратив ни віры, ни оптимізма и став
чудесным приміром усилованя за житя, за світлу будучность тай лишив нам віночок поезий , які варті
публікациї.
В 2015 г. вєдно з сестрôв Вірôв и єї чоловіком Игорьом Фірманюком я, в составі делегації, побывав в
Италиї, де молили ся в церькôвли семінариї Руссікум святого Антонія Великого в Римі. Там на весь рост
находить ся портрет блаженішого Теодара Ромжі и частково його святі мощі. Ученик и вчитель: коли настав час
– первый оддав житя, не предавши віру, другый пӱшôв на каторжні муки.
И наконець, у 2016 годі, дякувучи спонсорам И.Кішу и М.Доманич, ужгородськоє выдавателство
«Гражда» выдруковало книгу о.Дмитрия Поповича «Пять збірок. Невольнича муза», котра охопила його
творчость уд 1955 до 1967 г. Єї мож найти у варишськых и сілськых бібліотеках нашої области и самому
увидіти тото богатоє творчоє наслідстсво, котроє лишив нам челядник высокої морали, истинної духовної
културы о. Дмитрий Попович.
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Из стародрукӱв
КОНКУРС (одрывкы)

Йосиф Жупан

Фарскый учитель Игнат, доставши новинку и полистовавши ю, нараз собѣ стямил оглашку за конкурс на
обнятя посады церковно-приходского учителя.
Игнат был середных роков чоловѣ к. Знаный был по околю через свой читавый голос. Любили го люде. В
селѣ без него не одбыла ся ани една свадьба. А колько мал кумов! Едно мучило Игната: село малое, доходов
мало. Достати ся до великого и газдовного села нияк ся не дарило. Честно кажучи, сам был тому винен. Тот пех
причиняла его корава и неуживчива натура. Бывало, прийде на нову фару, пожие з пол-рока, а ци й менше, а нич
лем повадит ся з попом, будь з попадев. Правда же, при такых обстоянях, ани в едном селѣ не здержал ся дале
од трех роков.
Читаючи оглашку, Игнат позадумал ся. Очи му ся засвѣ тили в надѣ и. Предси село Буковое е далеко на
глухой Верховинѣ . Тады го нитко не знат, там ся ще не донесли фамы, усиловно ширены за него попами.
Болше раз за собов перечитовал оглашку, кывал губами и, як таинственну молитву, шептал:
– Пятдесят метров овса, дванадцять гектаров ораници…
Помацал по жебах, нашол церузку, и на фалатку папѣ ря выписал стовпчик чисел. Може, свои будучы
доходы вырахововал. У великом селѣ и погребы частѣ йшы, и панихид болше. До того, свое молоко, свой хлѣ б.
Хоть и овсяный, а лем хлѣ б. Тогды, де бы нѣ т, и фамилию прибереш, и двох хлопцев мож у гимназию наладити.
Жона закликала Игната вечеряти. Склал новинку, спрятал до жеба и рушил ся на кухню. За великым
столом поцорковали о танѣ ря пятеро круглоголовых хлопчиков. Игнат сѣ л и, помалы подносячи ложку до
рота, задумчиво позирал на денце бляшаного мисника, як у колодязь.
– Но, Мишу и Йване,– обернул ся на сыны, ребром долони утираючи молоко з бавус. – На осень марш до
гимназии! Доста было дома повалевати ся.
Два старшы сынове зачудовано позирнули на отця, пак перезирнули ся, радостно зблискнувши очима. Им
ся уже привижали новы анцугы, огнѣ великого вароша, гимназия, за котру знали лем з розповѣ док.
– Што, ачей изась новый план?– насмѣ шливо зазвѣ дала жона.
– Ци план, ци не план, а буде, як кажу,– важно повѣ л Игнат, наливаючи до мисника молоко.
– А што вто?– уже зайнято зазвѣ дала жона.
Игнат рѣ шил раз нич не казати жонѣ за свои благы замѣ ры. Не хотѣ л, обы нарано за тото знало вшыткое
село, а май поп, котрый, факт, не загурит ся ему перешкодити.
Люг поздно. Жмурил очи, а они сами розтворяли ся и уперто глядѣ ли до потемка. Долго не годен был
заспати. У снѣ нарѣ кал на дакого, гойкал. Крик его переимал ся невнятным дѣ точым лопотом, а пак хрипом, як
бы датко дусил го за гортанку, не даючи выговорити ся. Жона схватовала ся зо сна и будила мужа.
Игнат пробужовал ся рано хмуравый, молча уберал ся и йшол гет з хыжи. Часто ся усамотнял, зробил ся
нетоваришскый, якбы рихтовал ся на страшное злодѣ йство и до найменшых дробностей обдумовал го.
На переддень Петра старостливо ся выбрытвал, узял на ся свой позеленѣ лый од часу чорный анцуг и
пустил ся у далеку путь на конкурс. Прощаючи ся з жонов, розповѣ л ей, де и нашто иде, айбо просил молчати.
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