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Честовані читателі журнала «Отцюзнина»!
Гратулую вам и вшиткӱй поряднӱй челяди з великыма
святками, котры перепали на сесь час. Се и Преображениє
Господнє, и Успениє Пресвятої Богородиці, и Рожденство
Пресвятої Богородиці, и Покров Пресвятої Богородиці. Най
свойим омофором Діва Марія покрыє вшиткых русинӱв од бід.
На сесь період перепало и фест рӱных дат такым великым
русинам , ги Адолф Добрянський, Александер Митрак, Юрій
Гуца-Венелін и Олена Мондич, завто редакція журнала подала у
сьому номері біографічні матеріалы про сих великых людий. Се
представителі разных сфер житя: політик, писатель-етонграф,
ученый и скулптор. Їх біографії ищи раз доказувуть, што русины
валовшні на вшитко: и державôв управляти, и книжкы писати, и
изглядати науку, и шедевры ліпити.
Мы з Бож ô в помоч ô в сим номером закрываєме 2017
подписный рӱк и ладиме ся до слідуючого.
Красно дяку ву вшиткым подписчикам за вірность,
авторам и редакторському колективу за ипну роботу под час
подготовкы, пропагованя и поширеня нашого выданя, котроє
выкликало немалый интерес у русинӱв туй, на Подкарпатю, и за
гатаром.
На другый р ӱ к редакція «Отцюзнины» планує чинити
ищи май файный журнал , ги быв до сього, и мы маєме на се и
дяку, и моцу.
Завто просиме вас, наші честовані читателі, зробити у
свойих почтовых одділенях подписку на наш журнал на 2018
р ӱ к. Сим вы подпоруєте не лем нас, а и себе, наш народ,
поможете всокочовати и розвивати нашу русинську културу,
нашу идентичность.
Желаву вшиткым серенчи и любови до ближнього.

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

Сергій Тудовші
БЕСІДУ, РУСИНЕ, СОКОТИ
Бесіду свою, русине,
Честуй, не забудь, не скіти,
Як мати піціцьку дітину,
Рӱдні слова сокоти!
Дітьом наказуй, вбы знали,
Тко вни, та й чиї сыны,
Были діды русинами
Й онукы будуть русины!
Бесідôв нашôв русинськôв
Моли ся, казкуй та й співай,
Грамоті вчи ся чужинськӱй,
Ай рӱдноє не забывай.
Слово русинського краю
Вбысь, брате, забыти не смів,
Як Бог тя закличе до раю,
Та вбысь ся тогды розумів!
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Хліб душі
Протоиєрей Свято-Михайловської церьковли
с. Поляна Иоан Игнатюк
ПРОПОВІДЬ НА ПРАЗДНИК ПОКРОВЫ БОЖОЇ МАТЕРІ
Во имня Отця и Сына и Святого Духа!
В молитв і акафиста Иисусу Сладчайшому звучать так і слова:
«Поклоняю ся Твоєй по плоти пречистей матери, таковей страшней тайне
послужившей».
Што се за тайна? Намайперед ‒ се рожденя од неї Христа Спасителя,
так як она была обіцяна отцьом Иакимом и матірьôв Аннôв на служіння
Богу. И се товд ы, коли они жаждали єї появу на св іт, як пищу, штоб ы
розрішило ся їх неплодство. Марія вшитко исполнила и оддала себе цілком
служіньови Господу. За єї послухання и угодный Богу способ житя,
Всевышньый юй довірив ся, жебы она стала мамôв Його Сына. Завто у лиці
Спасителя и мы маєме стати Єї вірныма чадами.
В а ка ф е ст і Божої Матери мы уговарю єме такі слова: «Радуй ся, мосте, превожай сущих от земли на
небо». Се Божа Матірь пор ӱ нює ся из мостиком, котр ы й єдн ым кӱнцьом сягать земл і, а другым – неба. И
каждый може ним пройти и увидіти Обителі Небесні.
Айбо днесь мы поговориме про праздник, котр ый є любим ым и широкопраздну єм ым вшиткыма
християнами.
Мы фест знаєме про Божу Матірь од Апостолӱв и євангеліста Лукы. Святыма отцями нам донесено много
преданий, котрі нас ищи бӱлше надыхавуть на розуміня того, яку мы маєме заступницю - ищи май велику за
Серафимӱв и Херувимӱв.
Єдна из историй, поязаних из сим праздником, є трафунок из знамн ым юродивым Андр ійом
Царьградськым. У ньому розказує ся про єдну из лютых зим, коли Андрій замерзав, не мавучи, де приклонити
голову. Душа лишила його замерзнутоє тіло и подала ся в Рай. Там вӱн увидів велику красоту Рая: святых,
пророкӱв, апостолӱв. Лем Матірь Божу вӱн там не стрів. И зазвідав Андрій Юродивый: «Чом туй не є Божої
Матери? Моє сердце горіло дякôв єї туй уздріти». И одказали йому: «Місто єї туй, айбо теперь она на Земли,
пиля тих людий, што просять од неї помочи». Після сих видінь душа його вернула ся у тіло, бо час смерти його
ищи не настав.
У будучности Андрій Юродивый мав можность лицезріти то, про што чув на Небесах. Перебывавучи у
Влахерському храмі, вӱн увидів, што небо гибы розкрыло ся и Божа Матірь накрыла свойим амофором вшиток
народ, што молив ся там. Она принесла молитву Сынови, жебы вӱн прийняв молитву каждого чоловіка,
приходящого до Нього через Неї.
Так и узаконив ся праздник Покровы Божої Матери.
Поздоровлявучи вас, возлюблені браты и сестры, из сьым префайным святом, желаву, жебы каждый из
вас почувствовав на собі подпору и покров Божої Матері и штобы неустанно звучала из вашых уст и сердець
молитва.
Радуй ся, Радосте Наша, покрый нас од всякого зла Чесным Твойым Омофором.
Амінь!
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Новинкы житя подкарпатськых русинӱв
Степан Сікора
«Всього світа буде мало
Замість рӱдної земли»
9 юлія в селі Велятино Хустського района одбыв ся творчеськый
вечӱр молодого русинського поета Сергія Тудовші.
Сергій вже фест рокӱв є зароботчанином на Росії, айбо тямить и
честує свою Отцюзнину - домӱв, у Велятино, тягне го фурт.
И днесь, після чотирьохрӱчної розлукы, Сергій - дома. Теперь, як
уже доста знамный русинськый поет, вӱн надумав вчинити у себе на
малӱй отцюзнині творчеськый вечӱр, куда скликав братӱв-русинӱв из
вшиткого Подкарпатя.
Творчеськый вечӱр зачав ся позванкôв, котру мож было прочитати
на сторінци Сергія Тудовші у Фейсбуці : «Честованi односельчане!
Прошу Вас та й гостю нашого села, а ще й усiх, кому ся любит НАША
БЕСIДА... Прийти в недiлю (по вечурни) в 16-00. По отрецови:
Шаянська 33 (пiцерiя) та посидиме...так, по нашому, а я ся призмагаю
,обы Вам было интересно. З повагов до Вас, С. Тудовшi»
И як было не прийти?

На творче ському вечорі молодого по ет а
зобрало ся фест єдносельцюв и гостюв. Молодому
поетови гратулювали: Микола Бобинець – член
Світової Рады Русинӱв, голова крайового общества
русинӱв, Юрій Продан – голова културологічного
общества имени А. Духновича, Степан Сікора керовник СО «Русинськый край», шеф-редактор
интернет-выданя «Фенікс слово», Роман Пищальник – член Президії Народної рады русинӱв,
русинськый поет, Михаил Град – голова «Спілкы
русинськых писателюв», Иван Бинячовський
(Бузаш) – русинськый поет, прозаїк и другі.
Вечӱр зачав ся из знакового стиха Сергія:
ГОРЖУ СЯ
Гордый им за своє имня,
Гордый им за свӱй народ,
За русинськоє коріня
За Русинськый Славный Род.
Як бы што ся не міняло,
Тко бы што не говорив,
Всього світа буде мало
Замість рӱдної земли.
Курто, душевно и талантливо!

Двохгодинна стріча пройшла на єдному надрыві. Свої стихы читав Сергій Тудовші, Иван
Бинячовський, Роман Пищальник, Михаил Град. Звучали и русинські фіглі, проза. Самодіялный колектив
русинської співанкы из Онока Виноградовського района поздоровив молодого поета нашôв народнôв пісньôв.
Михаил Град вручив Сергію Тудовші посвідченя члена Спілкы подкарпатськых писателюв.
Творчеськый вечӱр Сергія Тудовші вдав ся. Вірить ся, што, не обзеравучи ся на вшилякі перепоны,
нашоє народноє слово жиє и буде жити.
Велика честь нянькови и мамці Сергія!
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Юрій Шипович
ТЯМКА ЗА Т.Г.МАСАРИКОМ:
80 рокӱв од дня смерти знамного чеськословацького президента
28 септембра в Ужгороді (у рамках днюв памняти Томаша Гарріга Масарика) представителі чеської
и русинської сосполных організацій, а такой Генералный консул Чехії у Львові Игорь Шедо, Генералный консул
Словацької Республікы в Ужгороді Мірослав Мойжіта, Почесный консул Чеської Республікы в Ужгороді
Отто Ковчар, началник управліня націоналностий и релігій Закарпатської обласної державної адміністрації
Йосиф Резеш вчинили покладаня косиць до памнятника Томашу Масарику, первому президенту
Чеськословацької Республікы.

Після змістовної и интересної екскурсії варишом, котру про гостюв из генералного консулства Чеської
Республікы у Львові провюв заввідділом етнографії Закарпатського обласного краєписного музея им.
Тиводара Легоцького Юрій Філіп, у Центрі култур нацменшин Закарпатя ЗОДА было проведено круглый стӱл
на тему "Чехы и словакы на Подкарпатськуй Руси: всокоченя историчної памняти и културної спадщины про
потомкӱв". Організаторами дійства выступили Закарпатськоє товариство чеської културы, факултет исторії и
межинародных односин ДВНЗ «УжНУ» и Генералноє консулство Чеської Республікы у Львові.
Модератором круглого стола выступала Тетяна Сергієнко ‒ голова Закарпатського товариства чеської
културы. Она и надала вступноє слово Мірославу Мойжіті – Генералному консулу Словацької Республікы в
Ужгороді, Игорю Шадо - Генералному консулу Чеської Республікы у Львові, Отто Ковчару - Почесному
консулу Чеської Республікы в Ужгороді.
Дале из грунтовным докладом выступив Йосиф Резеш, котрый, перераховавши заслугы Т.Масарика и
чеськословацького уряда перед подкарпатцями у 20-30 рр. 20 стороча, окремо акцентовав позӱр на
толерантности и миролюбности жителюв днешнього Закарпатя: «Ким би не була людина на Закарпатті:
українцем, угорцем, русином, чехом, словаком – тут всі одні других шанують, і посварити їх не
можливо».
Головный доктор Закарпатської обласної болниці им. А.Новака Юрій Яцина и його соавтор книгы про
Ужгородську болницю Йосиф Турак на основі документалных фактӱв познакомили участникӱв круглого стола
из біографійôв Андрія Новака – многорӱчного главврача Ужгородської болниці, період роботы котрого у
читавӱй мірі перепав на час президентства Т.Масарика.
Феєр Корнелія, яка місяць провела на ошколованю у Чеськӱй Республіци, розказала про принципы
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Содокладчикы Жук Георгій и Жук Лариса переказали біографію героя Чехії Бедржиха Гомолы (діда
знамного у Чехії барда - Олега Гомолы, котрый такой находив ся на дійстві). Докладчикы подмітили, што у
сьому рокови на честь 130-роча од дня рожденя сього борця из фашизмом у Чехії буде выпущена ювілейна
монета.
Доцент ДВНЗ «УжНУ» Михаил Зан познакомив учасникӱв круглого стола из новым путьовником
Ужгорода, што читаво полегшить вандровалникам можность екскурсовати сьым варишом.
Голова русинського общества им. Духновича Юрій Продан подмітив, што принципы демократії
Чехословачины періода правліня Т.Масарика заслужувуть май высшої оцінкы и наслідованя.
У кӱнци дійства меже Закарпатськым обласным научно-културологічным обществом им. А.Духновича и
Закарпатськым товариством чеської културы быв подписаный договор про дружбу и сотрудничество.
По обіді учасник ы круглого стола перебрали ся в ДВНЗ «УжНУ», де одбыла ся научна конференція у
майбӱлш широкому форматі.
Русины за гатаром
Юрій Шипович
«АСИМІЛЯЦИЯ НАМ НЕ ГРОЗИТЬ»
30 юлія сього року у русинському селі Комловшка , што
находить ся у Токайському крайи (Мадяршина), пройш ô в
шоровый День русина.
На фестиваль кроме русинӱв из Мадярщины зойшли ся
такой фолклорно-етнографічні рокаші из Подкарпатя
(Украйина), Словакїї и Румунії. Подкарпатя представляли
Микола Бобинець, голова Крайового обще ства
подкарпатськых русинов и фолк-дует «Все так не буде».
Уже звечора 29 юлія из русинського парка Комловшкы, де
мало на другый день проходити святковоє дійство, было чути
величну и неповторну русинську співанку: се радовали ся
стрічі и ділили ся свойима «співацькыма мервішами»
румунські, словацькі и подкарпацькі гості.
Перед самым фестивальом у комловшськӱй церьковли
пройшла служба, яку одслужив вєдно из вшиткыма гостями
фестиваля греко-католицькый священник из Румунії Василь
Бойчук.
Одтворяти День русина мали честь голова русинського
самосправованя Комловшкы Василь Попович и посланик
русинÿв у мадярському Парламентови Віра Ґіріц.
Пані Ґіріц розказала позерачам, што исторію вчиненя
п р а зд н и ка у Ком л о в ш ц и з ач и н ат ь с я з 1 9 9 7 р о ка и
організатором сього дійства быв великый русинськый
патріот, уродженець Комловшкы, Ґабрієль ГаттінґерКлебашко. Пан Ґабрієль став и иніциатором вчиненя
русинського парка у сьому селі.
П а н і В і р а т а ко й п од м і т и л а , ш т о р у с и н с ь ко є
само справованя Мадярщины робить вшитко, штобы
усокотити русинськый язык и културу у сьому селі. Из сьôв
ціль ô в послідны рокы б ыло ухосновано на розробку и
вчиненя книжок про русинські школы у Комловшци и Мучонї
читаву суму, такой сюда была закликана учителька из
Подкарпатя, яка буде вчити русинят нашому языкови.
Пан Василь Попович розказав нам, што вчиненый и
облагороженый у 1992 роци русинськый парк, став мало не
сакралн ым про тутешн ьых русин ӱ в: туй проводять ся
фестивалі, вшилякі другі урочистости, сюда приходять
жителі Комловшки спочити вєдно из файтами, присто
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поговорити меже соб ô в. Організатор Дня русина признав ся, што фестиваль у так ы х масштабах ищи не
проводив ся, тому вӱн фест ся журив (на сесь раз прийшло ся принимати аж 300 гостюв).
Такой пан Василь примітив, што сесь рӱк у русинську школу Комловшкы йде 8 дітий и се його радує. Вӱн
ся журить, што старшина, яка знає русинськый язык, одходить у ліпшый світ, и тому май головна його задача всокотити нашу бесіду и културу, привчити тутешню молодеж любити вшитко своє.
Розказав нам пан Попович и про музей, вчиненый туй у виді старої хижі, а на самый конець бесіды вповів,
што на тот рӱк планує вчинити ищи май маштабнішоє дійство из майбӱлшôв географійôв и числом гостюв.
Такой пан Попович подяковав представителю у Світовӱй Раді Русинӱв од Украйины Миколови Бобинцю за
таблу на русинському языкови, яка была торжественно встановлена на зачатку Комловшкы.
Андрій Головацький, предсідатель русинського самосправованя 16 района Будапешта, поділив ся з нами
свойима враженями од фестиваля, а такой розказав дакӱлкома словами про стан русинського двиганя у
Комловшци и на Мадярах у цілому. Мы вчули, што у селі фунгувуть културні центри: парк, школа, хижа, котрі
помагавуть всокочувати наш язык и сохташ туй, у Комловшци. У селі фунгувуть и школа, и садик. Из
септембра сього рока туй буде учити тутешнь ых русинят вчителька из подкарпатського Ракошина Ваш
Ніколетта. Учителі русинських школ из Мадярщины будуть проходити дворӱчні курсы у Пряшові.
Мы такой вчули, што вседержавным русинськым самосправованьом Мадярщины на ґрант Европскої Унії
розроблено набор учебникӱв, утвердженый Міністерійôв Ошколованя, их котрых ся будуть учити ученикы
русинськых класӱв и дӱстануть їх задарь ). Пан Головацький розказав, што над розробкôв учебникӱв робив аж
чотыри рокы Русинськый Научный Институт во главі из Михаилом Капральом. «Мы жиєме у Мадярщині,
тому честуєме сю державу и мадярськый яз ы к. Айбо дома мы говориме по-русинськы. У мене,
напримір, є два сыны, 5 и 18 рокӱв, и з нима я говорю лем по-русинськы. Так роблять и у другых сімях и
файтах мадярськых русинӱв, тому асиміляція нам не грозить», - подитожив бесіду пан Андрій.На
святковоє дійство у русинському паркови зобраля ся мало не вшитка Комловшка. Люде комуніковали меже
собôв, бесідовали из гостями из другых держав. Організаторы фестиваля гостили вшиткых, тко мав дяку,
безплатным бограчом и пивом. Тому атмосфера праздника была теплô в, комфортнô в и про газд ӱв, и про
гостюв.

Михайло Завадяк
ДЕНЬ РУСИНСЬКОЇ КУЛТУРЫ В МАДЯРЩИНІ
2 септембра
̍
2017 р. в городі
̍
Дьоньдьош (GyZngyZs) русины Мадярщины
̍
провели̍ день русинської културы.
̍
И не самі, а з участь
̍
ô в самодіятелных
̍
русинськых рокашӱв из Сербії
̍
и Подкарпатя
̍ – из Севлюшського
̍
(Виноградӱвського)
̍
округа.
̍
Были
̍ гості
̍ (не артісты) из Ужгорода
̍
и Свалявы.
̍
Интересн
̍ ôв была
̍ орґанізація.
̍
Ушиткых
̍
гостюв
̍
стрічав̍ председа русинӱв коло дверей ресторана
̍ на пе̍рвӱм
штокови
̍
Дома
̍ културы.
̍
Такой
̍
нараз
̍
гостив
̍
и просив̍ сідати
̍ за столы. Кой усі пополудновали
̍
(у когось
̍
то быв
другый
̍
фрыштик),
̍
колона
̍ участникӱв
̍
направила
̍
ся ид памнятникови Ракоці Ференца II, сына Илоны Зріні,
бывшої ґаздыні Мукачевського замка. Зато дахто называть Ракоці Ференца II Мукачевськым. Спереду
̍
несли
̍
фаны
̍ Світової̍ Рады
̍ Русинӱв и Мадярщины.
̍
До пӱдножя поклали
̍ кы̍тиці косиць.
̍ На постаменті написаный
клич восставшых против Габсбургов: «Сum Deo pro Patria et libertate». Сесь клич курто перетовмачувуть так:
«З Богом за Отцюзнину и до Слободы». Говорили
̍ про роль куруцӱв-русинӱв
̍
в антигабсбурськӱй
̍
вôйні (17031711).
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Вôйсько Ракоці Ференца II програло
̍ Австрії.
̍
Айбо
полководець/войвода назвав русинськых воякӱв
«gensﬁdelissima» (май вірнішоє племя»).
̍
Русины
продовжали
̍ боро̍ти ся и тогды, як часть мадярськых
̍
дворян
̍
перейшла̍ на бӱк Габсбургӱв.
̍
Концерт зачали такой перед памнятником, а
потому вернули ся у велику концертну залу. Окрем
русинськых співанок и танцюв, были й мадярські.
Велику и ве с елу програму указа ли мадярські
пензіяші. Жоны так весело танцьовали и співали, што
мож было ся чудовати такому газарду
̍
и розпаленю.
̍
Най Бог дасть им здоровля и надале!
Мож было єдну нӱч переночовати в скромнӱм гостинцю, айбо наш старшый
̍ (тот што за корманьом)
повозив нас и по другых. Они были «забиті» гостями и про нас доста не туні. Нам порадили инде, и мы ся
провезли ищи примірно 20 км до горного масива Матра. Май бӱлша высота 1014 м. Там сперли ся у єдної
ґаздыні, архітектора по професії. Хыжа в неї на высоті приблизно 500 м над рӱвнинôв моря, на три штокы, из
великыми балконами на вшиткых. Другый и третьый шток ‒ про гостюв. Из трьох номерӱв сьої гостиниці
заселеный быв єден. Мы троє заняли другый и заплатили за трьох 60 євро. Там мож ся хосновати кухньов из
балонным ґазом, судинôв, є купальня и заход. Довкола букова, дубова, грабова хаща, а коло самої хыжі ‒
смерекы, посажені 20 рокӱв перед сим. Гості и ґазды дыхавуть ионізованым здоровым воздухом.
У хащи порядок. Нитко нич не рубать, не видко было ни єдного клоцовоза на дорогах. Не то, што робить ся у
нас усягды и у курортных зонах. Дорогы чисті ‒ луксош не замастив ся, хоть повозив нас немало, у тӱм числі и
вночи, и под дождьом.
Многі русины Мадярщины не знавуть русинського языка, айбо памнятавуть и співавуть співанкы, гордять
ся тым, што їх предкы и они самі – чесні русины. Подкарпатськым русинам треба брати из них примір.
Я первый раз ухосновав біометричный заграничный паспорт – «безвіз». И без проблем.Теперь контакты
подкарпатськых русинӱв, котрі жиють в Україні, из свойими сородичами за границь ô в стали май
спӱдручными.
Юрій Шипович
У СЕРБСЬКОМУ ШИДІ ПРОЙШОВ ІІ ФЕСТИВАЛЬ РУСИНСЬКОГО
КІНО
7 октовбра у вариші Шид (Сербія) пройшов фестиваль русинського кіно. Се вже
ІІ «РУСИН ФИЛМ ФЕСТ», котрый проходить у сьому сербському городкови.
Идея вчиненя фестиваля русинського кіна возникла у Сані Тиркайло ,
русинської писатилниці, головы русинської організації «Руської маткы» вариша Шид.
Именно она предложила спочатку на засідані свої організації вчинити фестиваль
русинськых філмӱв, а пӱзніше єї идея была вже вынесена на обзор делегатӱв 14
Конгреса русинӱв у Деві (Румунія) в 20 15 рокови. Одобреный и благословенный
русинами світа фестиваль у 2016 рокови из Богом рушив у свою путь.
На сись раз на суд позерачӱв были предоставлені два філмы: «Душа Карпат» (вчиненый русинами
Словакії) и «Акція «Вісла» (Стоваришіня Лемків, Полша).
Первый філм «Душа Карпат», роботы режисера Яна Лепінського, є документалным и розказує нам
исторію русинського народа, зачинавучи од келтського и дакийського періодӱв и аж до нашых днюв.
Айбо зал быв потрясеный именно другым філмом – «Акція «Вісла». Аматорськый колектив лемківської
сосполної організації поберовав передати страшну трагедію народа, котрого без всякої вины выгнали из свої
земли, из свойих хыж. Председа «Руської маткы» Сербії Дюра Папуга аж прослезив ся у кӱнци філма: «Русинфілм стає тим рупором, што поможе русинам озвучовати наші проблемы, котрі часто не видять ци не
хотять видіти уряды тих держав, де наш народ проживає. Так австрійці, котрі при Первӱй світовӱй войні
вчинили концтабор Талергоф, де згнойили бӱлш ги 100 тисяч русинськых вчителюв, священикӱв и селян,
подовж 100 рокӱв не вызнавали свою вину перед нашым народом. Так и полякы не хочуть признати «Віслу»
геноцидом русинӱв вже 70 рокӱв. У тому рокови на фестивалі ключовым філмом быв «Талергоф», а у сьому –
«Акція «Вісла». Дякувучи кіно, світ видить сі трагедії докус другыма очима.
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Кінематограф – се велика сила, и хоть у русинӱв вӱн цілком молодый, мы будеме його розвивати».
Сама иніциаторка фестиваля Саня Тиркайло вповіла: «Філмы, што обзерали сьме днесь, суть
аматорськыма, и дуже придерати ся до їх качества не мож. Се – зачаток. На будучность надієме ся на май
качественну продукцію».
Го с т ь ф е с т и ва л я и з П од ка р п атя , ч л е н С Р Р,
председа «Крайового общества русин о в Микола
Бобинець пообіцяв: «Кедь Бог поможе, на другый рӱк у
Подкарпатю мы плануєме зйомку документалного
філма «Русины у прошлому и днесь». Мы плануєме,
розказувучи исторію нашої земле, вказати, што
русины – благый и миролюбивый народ, котрый все
честовав своє и нигда не обзерав ся на чужоє».
Подкарпатци на сесь раз прийшли на фестиваль без
свого філма. И причина не в тому, што у нас не є што
вказати, вадь не є талантливых режисерӱв, сценаристӱв
ци акторӱв, обы помоцовати ся у сьому жанрови
и с ку с т ва. П е р в ô в п р и ч и н ô в є вто , ш то ру с и н ы
Подкарпатя суть не вызнані украйинськôв державôв и
не можуть хосновати ся державныма програмами на
културу, як се роблять мадяре, ромы, словакы и т.д.
Завто русинськоє кіно, котроє, ги факт, потребує
фінансові вливаня, може розчитовати лем на ентузіазм
р у с и н с ь к ы х п ат р і о т ӱ в . Хо т ь , г и в ы с к а з а в с я
п.Бобинець, на другый рӱк нас чекать дебют нового
русинського кінофілма, айбо уже подкарпатськых
русинӱв.
Справа наліво: председа «Руської маткы» Дюра
Папуга, представитель русинӱв у Парламенті Сербії
Олена Папуга, гості из Подкарпатя – Микола
Бобинець, Юрій Продан, Юрій Шипович
Актуалноє интервю
«МОЯ ОСНОВНА ЗАДАЧА – ЛИШИТИ
ПАМНЯТЬ ПРО ПОДКАРПАТЯ, ПЕРЕДАТИ
ИСТИННЫЙ ДУХ НАРОДА»
Имня чоловіка, до котрого мене на сесь раз
одправили «сконтактовати», побило всі мої очікованя.
Є д н о с л о в о – М И К И ТА . В с і , т ко и з ко р і н н ы х
подкарпатцюв може чути вадь видіти, по любому,
десь-колись чули про сього челядника ци виділи його
картины.
Стрів мене пан маляр на порозі свого дома,
точніше пиля капуркы и первоє, што впало в око - се
шикарный сад из басейном, каміном, чудесныма
чічками и деревами. Доки я фотографовала се чудо
природы, пан Володимир ладив собі кавіль. Я сівешно
одказала ся и не дуже сівешно, вздрівши у домі штось
похожоє на малярську майстерську, «рванула» до неї.
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Майстерська выявила ся и поправді фантастичнôв: читавоє число именитых картин, подобенок, книгы,
альбомы, стародавні предметы, а в сусіднюй комнатци - музей. Як выявило ся, комнатка и всьо, што в нюй –
се копія комнаты, в якӱй родив ся малярь: «Мамка умерла у 1991 роци, після того я и перенюс всі сі предметы
сюда и вчинив обстановку, атмосферу, в якӱй вырос. Туй всьо: моя колыска, наш стӱл, сервант, даже
лампа…».
Коли мы перейшли у галерею майстра, я зачала свӱй, уже привычный, «допит»:
‒ Якоє число Вашых картин находять ся туй?
‒ Десь третя часть, а другі розметані по музеях світа.
‒ Як у Вас возникла идея вчиненя авторського музея?
‒ Розумієте, не мож скласти думку про маляря, кедь ты видів лем єдну-дві з його робот. А у нашых
музеях, ги правило, висять лем по дакӱлко картин, иншы всі находять ся у резерві. Быває, што є тематичні
выставкы, присвячені єдному малярьови, айбо в бӱлшости трафункӱв люде мавуть можность увидіти лем
даякі из полотен, другі спрятані. Завто мені прийшло в голову вчинити свою власну галерею, де мож
достовірно оцінити моє творчество.
‒ Як збирали картины, спеціално мальовали лем про музей?
‒ Из каждого періода мої творчости я лишав собі дакӱлко картин, так и назбирало ся на цілый музей…
‒ Не жаліли, коли не продавали картины, а лишали, се – немалі гроші?
‒ Знаєте, май менше люблю якраз продавати свої роботы. Се як одрывати частку свої душі. Вже фест
рокӱв стараву ся нич не продавати. А тоты картины, што суть в музейови, не продавуть ся нияк!
‒ Много людий нащивлявуть Ваш музей?
‒ Много, фурт ткось приїжджає из разных держав, разні делегації… и теперь чекаву звонка, має прийти
делегація дохторӱв из Америкы.
‒ А як зачали мальовати?
‒ Не памнятаву, та й нитко не памнятать. Фурт десь штось мальовав…
на піску, напримір.
‒ Чия идея была оддати Вас у художньоє училище?
‒ Коли я поступав, то про се нитко и не знав. Як зараховали, товды и розказав.
‒ Домак нитко? И мама не знала?
‒ Нитко…
‒ А як товды возникла у Вас така идея пӱйти вчити ся?
‒ Быв такый Крайняниця. Вӱн мене знав, видів мої роботы, от и посовітовав, штобы пӱшôв вчити ся. Я
зобрав ся ‒ и в путь.
‒ Што май бӱлше любило ся мальовати?
‒ То, што треба именно в сесь момент.
‒ Як оприділяєте, што треба?
‒ Просто чувствуву…интуїція.
‒ Ци приходили періоды в житю, коли не было вдохновеня, назрівала творчеська криза?
‒ Не вто, штобы криза… быв період, коли я руку поламав, даже товды мальовав, из гіпсом. Натреніровав
ліву руку ‒ и всьо выходило. А так, штобы нияк не мальовати, то такого и не было. Я николи й не оддыхав
нормално…
‒ Николи не мали одпуска?
‒ Та вы што, якый одпустк, про што бесіда. В мене даже мамка, коли ищи жива была, фурт казала, што
якось недобре ищи й в неділю мальовати. Я одказовав, што мальованя – се Божественна робота. Про мене
мальованя – се радость, коли є якась свободна минутка, то я обязателно схоснуву єї,
штобы порадовати себе.
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‒ А як што до вдохновеня. Є у Вас якыйсь особый час, коли оно тривожить май бӱлше?
‒ А оно фурт зо мнôв, николи не пропадать.
‒ З Вашых рӱдных ткось малює?
‒ Дівчата, они мальовали обыдві. Фантастично при чому. Айбо, мені ся видить, што се не жӱнська
професія. Хоть я можу и ошибати ся, бо знаву жӱн, які є префайныма малярками.
‒ Як подбираєте «имня» картині?
‒ З сьым у мене фурт проблемы. Та они поязані из замыслом картины, одчутями, які она вызывать.
Инколи треба и изольовати назву од замысла, айбо я не способный на се.
‒ Як довго можете мальовати єдну картину?
‒ Та по-разному. Быває, што довго, просто меже перерывами малюву штось иншоє. Портреты. От їх я
малюву довго. Про вто, штобы вчинити чийись портрет, треба «проскановати» чоловіка, його характер,
врозуміти психологію, изучити внутрішньый світ. Лем товды мож бӱлш-менш достовірно намальовати його
зображеня.
‒ У Вас дуже разні картины, дуже разні стилі…
‒ Так, я пробывав себе у многых техніках. Вынайшов даже свою…
‒ А як вынайшли?
‒ В процесі изглядованя. Діло в тому, што бӱлшость малярӱв роблять в єднуй техніци, ткось, може, в
двох. А я люблю експериментовати, пробывати штось новоє, фурт розвивати ся…
‒ А в якый період вынайшли свою техніку?
‒ В 60-х роках.
‒ Має она якусь спеціалну назву?
‒ Та ньыт, просто моя авторська техніка…
‒ Вы пробывали себе и в ролі выкладача, не хотіли навчити сьої технікы когось из свойих
студентӱв?
‒ Та не треба їм се. Нив дуже тяжко оволодіти. Та и позеравучи за тым, в якому дусі розвивать ся
днешньоє искуство, мені видить ся, што моя техніка про нього не годить ся.
‒ Полюбило ся Вам научати иншых?
‒ Я далекый од выкладацькых способностий. Се не моє, як на мене, є важливіші вещі…
‒ У Вашӱй творчости фест много мотивӱв села, народа…
‒ Вся моя творчость построєна на соціалных мотивах, темі менталности нашого народа. Моя основна
задача – лишити памнять про Подкарпатя, передати истинный дух нашого народа. Манайло, Кондратович,
Коцка – всі они колись, ищи до войны, писали картины именно на такі темы, а потому перейшли до чогось
нейтралного, а головноє ‒ безопасного, до пейзажӱв, напримір. А я рішив перейняти сю непросту естафету.
Было тяжко, в отділні моменты мого житя в державі была ситуація, коли подобні темы и мотивы просто не
допускали ся.
‒ Як малюєте, з натуры?
‒ З памняти.
‒ Тойисть, Вы виділи вшитко, што зображено на Вашых картинах?
‒ Но, не докус так. Я фурт любив общати ся из старшыма людьми, слухати якісь исторії, се мене и
вдохновляло на вчиненя образӱв и картин.
‒ А портреты?
‒ Так само…
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‒ А з натуры?
‒ Я много мальовав и из натуры, айбо якісь основні мої роботы намальовані именно з памняти.
‒ У Вас дуже много робот из темôв Верховины.
‒ Так, се правда. Розумієте, як не як, айбо наш дух, менталность май файно характеризує якраз
Верховина.
‒ Чом у Вас така тяга до сілськых мотивӱв?
‒ Хоче ся лишити позад себе штось дійствително вартоє позӱра. А што може быти май цінноє, ги
закарбовати на холсті вто, як и чим жив и жиє мӱй народ. Пейзажі, мотивы природы – се всьо чудесно,
резултативно и грошовито. Айбо, знаєте , там не треба «напрягати ся», мыслити. А дійствително цінна робота
має нести у собі глыбокый сенс. Одтворьовати направду штось моцноє: філософськоє, важноє про всих, даколи
‒ скандалноє…
‒ На многых Вашых картинах є мотивы гармонії природы и цивілізації, приміром там, де
зображено архітектуру.
‒ Так. Гармонія природы и цивілізації направду ‒ єдна из май важных тем мої творчости. Я мальовав сі
роботы в знак протеста, коли при радянськӱй власти зачали стройити всі обезформлені и нефайні дома, типу
клубӱв и ферм. Нашому крайови се было абсолютно чужоє. У нас архітектура – се вид искуства, не иншак. Што
вже говорити про елементарный естетичный выгляд постройок.
‒ Я замітила, што на многых картинах є образ Христа. Яку роль у Вашому житю одограє віра?
‒ Мені дуже жаль людий, які не вірять в Бога. Я вырос на сюй духовнӱй основі, и без Бога, ани до порога,
як то кажуть. Лем завдячувучи Всевышньому, я маву вшитко, чим володіву.
‒ Чисто з интереса, Вы держали колись худобу?
‒ В мої донькы козочка была – Писанка. Дуже любили єдна другу.
‒ Якоє Вашоє кредо як маляря?
‒ Быти гибы монахом. Быти вірному свому пішнякови, котрый избрав. Не обманьовати, а май
головнішоє – не обманьовати ся. Творити духовно. Не жадати чогось матеріалного. Мати вто, што необходимо,
а не вто, чого хоче ся. Жити скромно и моцовати ся лишити позад себе направду штось цінноє. Быти вірным
своюй професії и чесно служити юй до кӱнця свого житя. То про мене значить быти истинным малярьом.
По деталнӱй екскурсії галерей ô в мы навернули ся у майстерню, де пан Володимир погостив мене
цукриками, а себе кавильом (якый так и не встиг выпити ищи до галереї через мої звіданя) и піп ô в. Мы
продовжили бесіду, в котрôй Володимир Микита мало прибив ня новостьôв про вто, што хоче одказати ся од
регалій Народного художника України и Заслуженого художника України: «Розумієте, колись сі званя
были направду вартыма, їх удостойовали ся єдиниці. А днесь се всьо по другому. Люде, які ищи й близько не
досягли того уровня, які ведуть за собôв такі званя, вже їх дӱставуть лем тому, што якось приближені до
власти. Се абсурд! Мені се не треба, се не показник, тим бӱлш в наш час. Лем творчость має сенс. Я
серенчливый, коли розуміву, што приблизив ся до якогось идеалу ци што…». На моє звіданя, ци є картина, якôв
бы пан Володимир быв цілком доволный, и яку бы мож было назвати идеалнов, вповів лем єдно – «Не дозрів!».
От так, легенда и геній выявив ся напрочуд скромнôв особистостьôв,
добрым, мудрым и дуже легкым у комунікованьови чоловіком, якый повностьôв присвятив себе професії
маляря!
P.S. Я ищи малôв восхищала ся творчостьôв Володимира Микити.
Теперь, після дакӱлкох годин на єдинці из ним, я аж нияк не перестану
любити його картины, айбо вже не можу думати про нього лем, як про
маляря. Теперь ‒ се образець того, якым має быти челядник и як треба
прожити своє житя, штобы «потому» направду про нич не жаліти…
Бесідовала Юлія Шипович
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«ИЩИ ИЗ ДІТВАЦТВА Я ЗНАЛА, ШТО БУДУ МАТИ ЛЕМ
ТО, ЧОГО САМА СЯ ДОБЮ, ШТО САМА ЗРОБЛЮ»
Первый раз я спознала ся з Олгôв Прокоп на творчеському вечорі
Віры Баганич. До того я вже много чула про сю префайну жону. Знала
м про неї, што она єденадцять рокӱв тому создала и вшиток сесь час
руководить єдинственным на Подкарпатю русинськым дітськым
вокалным ансамбльом «Бабчина співаночка», а такой співать у
дуеті «Червена ружа» из Лідій ô в Немеш и є душ ô в ансамбля
«Чинадіївка». Чудовало ня вто, што се без всякого хосна про себе, то
єсть повностю задарь. Знавучи про великоє число у краї вшилякых
ц е н т р ӱ в д і т с ь ко ї т во рч о с т и , ко т р і г и б ы з а н и м а в у т ь с я
позашколным ошколованьом, я не могла повірити, што ткось може
робити се без гроши. Завто и попросила м редакцію «Отцюзнины»
дозвола вчинити из Олгôв Кириловнôв невеликоє интервю.
Олга Прокоп стріла мене дома из тôв простотôв, з котрôв можуть стрічати лем наші русинські жоны. Дома у
пані Олгы я не увиділа и цяткы тої величної співачкы-богині, котру я уже знала доты. Се была сама простота. И
мы розговорили ся:
‒ Коли вы зачали співати, тко ци што мотивовало Вас занимати ся співом?
‒ Из самого дітвацтва и зачала м. В мене дома всі были співучі. Нянько чудесно співав, вчив нас грати на
скрипці. Спершу наш священник вчив нас співати, я співала соло. Нитко не вірив, што я, така маленька, а вже
так співаву, соліруву. Потому співала м у сілському хорі. Там співали сьме на разный обзорах у Хусті, а на святі
из привода 350-роча обєднаня Украйины из Російôв мене замітили из Закарпатського хора и закликали до себе.
‒ Вы хіба співали у Закарпатському хорі!?
‒ Ньит, не співала м. Я поїхала до них. Заповнила анкету. Мене приняли. А коли м прийшла домӱв, то
мамка зачала дуже силно плакати, просити, штобы м не їхала ‒ не хотіла мене одпускати.
‒ А чому, се така можность!
‒ На тот час сякі співы раховали ся людьми из села доста непристойным занятьом: молоденька дівочка
кудась поїхала співати, самі розумієте, як се виділи и спринимали єдносілчане и много тко. Про мою мамку се
было просто недопустимо. У нас у селі была жӱнка Марія, яка співала по ресторанах вшилякых, а потому
вмирала од венеричного захворьованя. То было на маминых очах, и она фурт повторювала: «И ты хочеш
закончити, як Марія!?» А я дьитинôв ищи была, рокӱв 15-16, то так и не поїхала м…
‒ А після Закарпатського хора были ищи якісь кликаня?
‒ Так, много было запрошень: Прикарпатськый хор в Ивано-Франковську, в Словакію кликали співати. Не
одпустили ня…
‒ Пані Олго, я знаву, што Вы колись тікали из свої первої свальбы, се правда? Можете розказати
про сесь трафунок?
‒ Се морално тяжка про мене исторія. Після того, як нянька посадили, вшитко майно конфісковали, мы
стали бідні, и мамка рішила выдати мене замӱж за солдатика-росіянина, Иваном го звали. Вӱн приданоє не
просив. Я благала сього не робити, казала, што не люблю го. Без резултатно. Мама дала мені гроші, штобы я
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што маву на руках хоть якісь гроші и зможу спрятати ся… Поїхала, припросила ся до тої жӱнки, што
гешефтовала паленкôв, дала юй гроші и взяла од неї слово не выдавати мене. Айбо мене всьо-таки найшли,
верли, як свинча, у мотоцикл и повезли домӱв. В четверь у мене свальба, 27 октовбра. Люде зойшли ся, в мене и
дружкы суть, свальбовоє платя тютка тайно зшила, мамка вшитко організовала. Мене вбрали, як неживу
ляльку, я й кос ы товды вже не мала. Обрізала на зло мому женихові, йому дуже моє волося любило ся.
Цімборкы плачуть, я плачу, айбо мамці перечити не мож! Свальба: всі гойкавуть «Горько!», мӱй горе-жених
цюлювати ся лізе, кажу му: «Не кывайте ня! Видите сю вилку?! Кыните ня – в руку Вам ї забю!»
А мӱй брат Кирило не знав, што мене замӱж силôв выдавуть, вӱн у поїзді десь вчув, што в Копані мама
дівку за нелюба оддає. Самі розумієте, приїхав не из святковым настройом, я и розказала му вшитко. Послухав,
нич не казав, лем запевнив ня, што всьо буде добре, бы м ся не журила.
Коли мы прийшли до церквы, то священник одказав ся нас вінчати, бо не мож не по любови ві нчати
молодых. Не обзеравучи ся на се, свальба продовжала ся. Гулькы… ближе од ночі Кирило зазвідав ня, ци вже
наконець прекратить ся сесь фарс, а я лем про се и думала… Брат забрав мене жити до себе, я и оказала ся у
Чинадійові…
Там мене тоже помотало «світом», точніше, селом. Братова жона бӱлше не хотіла, штобы я з нима жила и,
коли брата не было дома, выставила мої вещі за порӱг. А коли приїхав, взнав ‒ розвюв ся из нив… А дале голова
профкому взяв ня до себе жити. В нього и проживала до того часа, докедь замуж не выйшла другый раз. Мені
нянько товды, без відома мамкы, принюс вшилякоє ґаздӱвськоє чибря: наволочкы, покровци... Мамка зо мнôв
рӱк не говорила, в болницю через се трафила: нервы, ганьба, што из рӱдн ô в дьитин ô в так вчинила. Коли
выйшла из того стана, то мирити ся прийшла. Я лаборанткôв в сушці робила, была м в лабораторії: вижу мамка
йде моя из кошарами продуктӱв, а я, ци то од страха, ци то од чудованя и жалости, зомліла. Коли ня привели до
себе, то мамка зачала пробаченя просити… Знаєте, коли она вмерла, то я таку истерику над могилôв закатала.
Не могла м нияк юй простити. Гибы вже всьо, одпустила, а вымовити сі слова не могла нияк…
‒ Вы казали, што коли нянька посадили, то вшиткоє майно родины конфісковали. Як Вам жило ся
в тот час?
‒ В 1949 роци мого нянька забрали в тюрму як куркуляка, а нас выселили из хыжи. Двері запечатали, всі
вещі вынесли и забрали, а мы, шестеро дітий и мамка, лишили ся на вулици, на Сорок святых, у мороз и сніг.
Дали нам «вовчый лист»: мали сьме право в єдному селі находити ся лем 24 годины. Мамка товды казала,
штобы нас всіх розстріляли, бо она из свого села никуды не пӱйде. Мы так три дны и прожили, людьом
запретили давати нам їду ци взяти домӱв. Айбо найшов ся чоловік, якый пӱшôв проти власти и «приютив» нас
вже на четвертый день.
‒ Де провели сьте тоты три дны, што їли?
‒ На потоци, браты руща нанесли, там и сиділи. Нич не їли. Нитко не смів дати нам и дарабчик хліба. За
нами міліціонер слідив, дуже його бояли ся. Сестра Анька мала товды пару днюв, може два, а май старшому
братови было 16, вже великым быв. Пӱзніше, коли нянько навернув ся из тюрмы, то мамка родила ищи єдного
хлопчика – Мішика, юй товды 42 рокы было, а нянькови – 72. Я первый раз, коли мамка родила, сама курицю
розобрала и поливку приготовила.
‒ У Вашої родины была дуже не проста доля?
‒ Знаєте, наша родина хоть пережила немало… айбо из нами фурт быв незламный дух нашого нянька.
Всьо житя вӱн вчив нас робити, робити много и з повнôв оддачôв себе тому, што робиш. Ищи из дітвацтва я
знала, што буду мати лем то, чого сама добю ся, што сама зроблю.
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Мы знали копати, садити, на конях, на лижах возити ся… вшитко самі изготовляли: нянько шкуру обробляв,
мамка шила, вышивала, пряла, оцет сама гот о вала. Нянько роды у мамы принимав… вӱн быв дуже
ошколованым челядником, вшитко, што сьме мали, заробив свойим непосилным трудом.
‒ У Вас є любима співанка?
‒ Балада «Летіла бы м на край світа».
‒ А чому она?
‒ Асоціація из чоловіком : вӱн загиб. Мы коли зачали стройити дом, треба были гроші, то вӱн на
зароботкы пушôв у Росію. Там згорів: чеченці зорвали дом. Я товды за два рокы не співала, нияк не могла…
сама лишила ся из сынами, до житя треба было вертати ся, роботы не было, пензії ищи не мала. Товды й зачала
занимати ся ансамблями.
‒ В основному, Вы маєте діло из дітьми, як Вам робить ся в дітському рокаши?
‒ Обожаву їх, такі талантливі діткы у нас, то чудо!
‒ З кым робить ся ліпше: из великыма ци из дітьми?
‒ З дітьми, єднозначно. Простіше, прислухавуть ся они, а з великыма в сьому плані, тяже. До того ж, до
Народного колектива великі вымоги. Обязателным є спів на три голосы.
‒ Вас кличуть співати и за гатар…
‒ Так, фурт кличуть.
‒ Де май файно принимавуть наші співанкы: дома ци на чужині?
‒ За границьôв. Были сьме у многых державах. Мені видить ся, што там люде бӱлше цінять културу. Єден
раз поїхали мы в Париж, на свято націоналных култур. Выступали перед самôв Ейфелевôв турньôв, николи не
забуду сю поїздку.
‒ Які у Вас планы на будучность?
‒ Основна ціль мої музикалної діятелности ‒ се вказати людьом, якôв краснôв и колоритнôв є наша
русинська музика, наша співанка. Хочу привести в «порядок» наші пісні, навернути їм автохтонный выгляд,
научати сьым співанкам и старшых, и молодоє поколіня нашого народа.
Бесідовала Юлія Шипович
Етнографія
Олга Гал
ОСОБЕННОСТИ СОХТАША ТКАЦТВА И ВЫШИВАНЯ
У СЕЛАХ ДОЛИНЫ Р. БОРЖАВА НА ВИНОГРАДОВЩИНІ
Про народноє декоративно-прикладноє умілство характерный фуртошный зязок из традиціями
минулого, в ньому находять одображеня соціално-економічні и културні зміны, што одбывали ся у житі
народа.
Закономірно, што каждый майстер вносив штось новоє, своє. Се могли быти нові елементы в орнаменті
про оформленя предмета быта, ци нові сполученя цвітӱв, ци новоє у трактованю такого знамого елемента.
Многых майстрынь не є вже меже нас, айбо їхні роботы всокотили ся в домах дітий ци внукӱв.
Неєдноразово мені приходило знакомити ся из творами, што из трепетом вказовали потомкы автора ци просто
серенчливци дарованого ручника. Ни про які выставкы они не думали, робили про себе, штобы любило ся
родині и давало естетичну радость позерачам. Творча ручна робота фурт слуговала одрадôв од каждоденных
забот.
Прості селянкы добрі розуміли ткацьку науку. Уміня вышивати и ткати ищи дакӱлко десятироч тому
раховало ся необходимôв чертôв тутешньых жӱн.
Тканоє полотно про обладнаня и оздобленя житла за функціоналным призначеньом мож поділити на
дакӱлко рокашӱв.
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Ручникы. Ручникы были разні за довжин ô в и
ширинôв. Так же и хоснованя было разным. Интересно,
што ручник, якым вытирали помыту посуду, называли
«убруся на чибря». Ручникы про бытовоє хоснованя
ткали бе з вызначеного орнамент а, лем дакӱлко
перечных цвітовых полосок. А вже святкôві ручникы
пишно декоровали ся разноцвітным орнаментом.
Технік ô в «хре стик» и «гладь» вышивали жӱнкы
рослинні орнаменты.
Ручникы припараджовали ся по єдному краю
полотна. Обяз ателн ым было завершеня гачкованым
мереживом Рідше стрічав ся зооморфный орнамент, як
от на ручнику Анны Юричко (1903р/н, с.В.Комяты).
Рідше у оздоблені ручникӱв стрічать ся орнамент, вчиненый технік ô в вырізованя («урізом»), ги у
ручникӱв Юлії Миско (1921 р/н) и Марії Миско (1961 р/н), Анны Юричко (1909р/н) з с. Великі Комяты, а такой
Єлизаветы Шаркаді (1918 р/н) и Етели Глебы (1923 р/н) з с. Шаланкы. Різані отворы могли обшивати білыма и
цвітныма нитками.
Скатерть. Про скатерти ткали традиційно білу
ткань. Традиційным было зображовати декор лем по
двох вужчых кӱнцях с ерпанковым ро слинным
о р н а м е н том . О с о б о п а р а д н ы м а и с вя т ко в ы м а
выпозіровуть скатерт и , што , окрім декора на двох
вужчых кӱнцях полотна, ищи й містять зображеня
поєдинокых букетӱв чічок вадь по єдному елементови
«чічка» по ширшых краях, а по середині – централный
елемент декорованя скатерти.
Жителька с. В.Комяты Маргарита Левко (1950 р/н) полюбляла хосновати цвітні ниткы в процесі тканя
полотна про ручникы и скатерти. Потому уже за дяк ô в могла вышити на цвітному полотнищі поєдинокі
елементы рослинного орнамента на всьому тлі скатерти.
Великоє значеня «для достатку» надавало ся декору централної части скатерти. Туй изображали вазу з
чічками, ги у Гафії Микиты (1909 р/н, с. М. Комяты), вадь вінок з чічок, ги у Анны Юричко (1909 р/н, с. В.
Комяти). У Сосницької Анны з с. Онок є скатерть, де в центрі скатерти выбрано мотив «розетка». Наталія
Кобаль з с. Великі Комяты з великым честованьом сокотить святкову скатерть бабы Марії Шаркаді (1924 р/н),
на якый по центрови у віночку з чічок зображені два ангелы, які держать чашу. На повздовжных краях скатерти
изображено грона грезна, а по ширині – композиції з чічок.
Василь Січ з с. Онок радо познакомив мене из скатертями, што сокотять ся в його родині. Орнамент на
сьых скатертях містить зображеня великых червено-оранжевых косиць из темно-зеленым листьом. В центрі
изображено стилізованый хрест вадь косиця. Мереживо на повздовжных кӱнцях скатерти язано гачком вадь
вчинено в техніці «вырізованя».
Салфеткы. Салфеткы были яркым елементом
убранства житла. Тка ли ма лыма за розміром у
разноцвітну полоску, ги от у Марії Шаркаді (1935 р/н)
и з с. В.Комяты. Пӱзніше хосновали біл о є купованоє
полотно вадь цвітноє, ги у Юлії Бурі з с. Онок. Форма
была всяка: квадрат, овал, прямокутник, рідше - круг.
Туй газдыня проявляла свӱй талант и фантазію. Торці
с а л ф е т к ы м о гл и б ы т и з а р у б ц ь о в а н і , о б ш и т і
декоративным швом, выязані гачком. Ро слинні
елементы вышивали в єдному вадь дакулкох цвітах
техніками «хрестик» и «гладь». Ги оздоба в хыжи,
широко хосновали ся настінні салфеткы. На них
технікôв «стебловый шôв» на білому (рідше цвітному) тлі вышивали пожеланя и
15
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Покровци . Окрема бе сіда про домотканні
п о к р о в ц и и д о р ож к ы . Ї х ф е с т б ы л о в ы т к а н о ,
подаровано, продано. Особо бережноє ставленя до
сього вида тканых выробӱв. Їх радо ткали на приданоє
и, почасти ‒ се всьо, што лишать ся од предкӱв
потом кам. В селі Великі Комяты ткали покр о вци и з
орнаментом «на капусту», «ружі», « на партиці», ги у
Марії Шаркаді (1935 р/н) и Марії Шаркаді (1924 р/н).
А про покрываня постелюв два одрізкы зшивали
вєдно, а датко обшивав полоскôв из ситцьової ткани («з
простого полотна»).
Вышивані картины. Пӱзніше стали прикрашати
житла вышиваныма картинами. На них зображовали
п ô тят, звірюв и букети ко сиць. Интере сно, што
т р а д и ц і й ô в б ы л о м ат и в х ы ж и д ва є д н а ко в ы х
зображеня.
У днешньых житловых приміщенях из новыма
меблями хоснувуть ся нові типы тканин – декоративні
салфетк ы , дорожк ы , накидк ы на журналні столикы,
телевізоры, крісла тошто.
Старовинні домоткані виробы майже повностьôв
выйшли из повсякденного ужитка. Тратить ся їх роль
ги суто утилітарных выробӱв, за в т о посилює ся їх
декоративна функція в интерєрі. Они , ги живі
артефакты, говорять до нас. Они не давуть перервати
ся доленоснӱй нитці, што проводить нас из сідої
минувшины в будучность.
Знамні подкарпатци
Вікторія Кумгир-Новак
ЖИТЄВЫЙ И ТВОРЧЕСЬКЫЙ ПУТЬ НÁНДОРА ПЛÓТЕНІ
(продôвженя, начало позерайте у предидущому номерови)
По наверненю из турне Нандор втілює у житя свою заповітну забаганку –
зачинать самостоятелну гуслярську карєру. Вже у1865 роци Нандор Плотені
первый раз дебютує як гуслярь-віртуоз. За информацийôв перевіреных жерел, свӱй
первый солный скрипковый концерт вӱн дав у Пешті.
На пути утвердженя легіньови помагать Ференц Ліст, котр ы й в сись час
прибывать в Мадярщину. Знамный в Європі маестро стає первым піаністомконцертмейстером Нандора Плотені. Интересным є тот факт, што Ф.Ліст у 1965
роци акомпанує обом: и Е.Ременьи, и Н.Плотені.
Легінь иде вже протоптаным пішняком. Як и у карєрі концертмейстера, перві
гусльові выступы Плотені зачав у Мадярщині. Вліті 1865 рока вӱн з Ф.Лістом дає
серію концертӱв у варишах: Буда, Пешт, Естергом, Сескард, Печі и т.д. У концертну
програму, кроме гусльовых творӱв, было включено фортепіанні дуеты из Ф.Лістом,
які слуговали вызнаньом не лем гусльовых, а и піаніськых удач Н.Плотені. Концертованя из Ф.Лістом и
приклад Еде Ременьи стимульовали молодого гусляря до импровізацій и композиторської творчости (розвой
навикӱв импровізації Ф.Ліст раховав єднôв из важных рис истого музиканта).
Вызнамный маестро пророковав Н.Плотені музикалноє будущноє Мадярщины и щиро помӱг розкрыти
йому свої обдарованя. Вӱн простяг руку помочи в май одповідалный період житя – на зачатку його cамостоятелного пути и подпоровав молодого музиканта свойим авторитетом. Ся подпора
16

Выпуск №6, октовбер 2017

окрылить Н.Плотені, и через дакӱлко рокӱв вӱн натӱлко поліпшив своє майстерство, што увойшôв вже в число
ліпшых гуслярӱв Мадярщины и Європы. В разных западноєвропейськых державах його имня дашто
выдозміньовали: называли го Фердинанд Плотені, Фрідерік Плотені вадь Фердинанд Йоганн Плотені
одповідно до разнонаціоналных традицій.
В середині 60-х рокӱв молодый гуслярь свідомо вызначив свою подалшу судьбу, айбо на вшитко житя
лишив ся вірным цімбором, благодарным учеником Еде Ременьи.
З 1865 до 1878 рока Нандор епізодично продовжать концертовати из Еде Ременьи, штобы згладити
гостроту одношень и поддержати файні моменты їх творчеського альянса. На сесь момент Н.Плотены вже
перерӱс статус ученика и выйшôв на свӱй путь. Паралелно из концертмейстерством вӱн вже концертує як
самостоятелный гуслярь. В числі його акомпаніаторӱв в Європі были Йоганес Брамс и воспитаникы Ференца
Ліста.
В цілому, про сесь період вдало ся однайти домак курті біографічні дані. Айбо кедь їх розмістити в
хронологічнӱй послідовности, то выстраює ся такый шорик основных творчых трафункӱв Н.Плотені:
1865-1870 рокы – гастролі в Європі;
1870 рӱк – тріумфалноє вызнаня таланта Н.Плотені в Пешті.
Після прохоженя сложного и тяжкого конкурсного одбора вӱн стає первôв скрипкôв симфонічного оркестра
Мадярської королювської оперы и вызнає ся як єден из май файных гуслярюв Мадярщины. За высоку
професійну майстерность у грі на гуслях удостоює ся графського титула;
1871 рӱк – написаня май головного твора Н.Плотені – «Мадярського гусльового концерта» з присвятôв
Ференцу Лісту до його 60-роча од дня родженя. Подготовка и участь у святах на одзначеня лістовського ювілея.
Стріча з Е.Ременьи, котрый приїхав на 60-роча друга;
1872 рӱк – свальба Еде Ременьи;
1873 рӱк – концертноє вандрованя из Еде Ременьи у Сіверну Африку, концерты пиля єгипетськых пірамід;
1875 рӱк – помоч Ференцу Лісту на пути вчиненя Мадярської музикалної академії;
1876 рӱк – музикованя из Ф.Лістом; написаня общых гуслярськых транскрипций (окремо знамної
лістовської «Елегії», де транскрипцию партії фортепіано вчинив Ф.Ліст, а партії скрипкы – Н.Плотені); в сесь
час Нандор одчував себе бӱлше гуслярьом и переживав вже про збагаченя гусльового репертуара; вчиненя
шора транскрипцій шопеновськых вальсӱв про гуслі из фортепіано;
1877-1878 рокы – перебываня в Парижі и стріча из Еде Ременьи; музикованя у вузькому колі честовалникӱв
музикалного умілства и цімборӱв. Н.Плотені помагать Е.Ременьи побідити депресію, а послідный вводить
його в родину свойих приятелюв – Макалістерӱв, де молодый музикант и познакомить ся из свой ô в
футурошн ô в жон ô в Євгеній ô в – англійськ ô в аристократк ô в, доньк ô в богатого вельможі Александера
Макалістера и Марії Агати Кампелл.
1878 рӱк –свальба Нандора Плотені у Парижі (первый свідок у жениха – Ференц Ліст).
Ференц Ліст в період 1860-1870-х рокӱв перечинив ся на дуже важну особу у житі Нандора Плотені. Їх
дружба моцніє. Тому не чудно, што у 1878 роци в Парижі, готувучи ся до свої свальбы, молодый музикант
покликав свого истого и мудрого цімбору – Ференца Ліста. Їх цімборство на тот час стало натӱлко приязным,
што вызнамный маестро без якыхось думань прийняв приглашку. Правда, через велику зайнятость даякі
передсвальбові приготованя од його имени вчиняв Є.В.Фільд, про што маестро предупреждав жениха
письмом од 20.04.1878 рока. На свальбу Н.Плотені Ф.Ліст спеціално прибыв у Париж и быв присутньым на
урочистӱй церемониї. З сього момента вызнамный мадярськый маестро перечинив ся на майже родича
нововчиненої родины Плотенів. Великоє честованя, взаємна людська симпатия всокотила ся до послідных
днюв їх житя.
За информаційôв мадярської довоєнної енциклопедиї, дані якої скрупульозно вывірені, у 1878 роци
Нандор Плотені из молодôв жонôв приїздить у Великі Лазы в родиный маєток, што на Подкарпатю. Вӱн не
видить ліпшого міста про молоду сімю, ги сесь сонячн ы й край. Завто туй поселяє ся. Айбо, штобы не
«прятати» свӱй талант и не лишати любимого діла, часто виїздить у Будапешт, реалізувучи себе там у повнӱй
мірі як музикант высокого уровня.
Одповідно, після женитьбы житя Н.Плотені розділило ся межи маєтком близь Ужгорода и Будапештом.
Подпор ô в б ы ли перфектні желізнодорожні комунікації меже Подкарпатьом и столиць ô в Мадярщины –
стучноє и скороє за товдышньыма мірками часа.
Граф Нандор Плотені купує село Великі Лазы и прилеглі території (аж до села Середнього – єдні из
ліпшых територій Подкарпатя про вырощованя винограда). В процесі свої діятелности вӱн вчинять вто, чого
до нього не было. Пиля маєтка Н.Плотені заклав унікалный дендрарій, куда из усього світа (из Лівана, Єгипта,
Австралії, Далшого Востока) заказовав рідкісні дерева. Они и днесь (як напримір, ліванськый кедр)
екзистувуть ги унікалні и єдині образцы на усюй території Подкарпатя.
Нандор Плотені засадив сады и винниці, поднявши културу сілського газд ӱ вства на май висок ы й
європейськый уровень. У свойих садах вӱн вырощовав елітні, невиджені май скоро в крайи сорты плодовых
дерев: соковитых и великогабаритных персикӱв, абрикосӱв, грушок, ябло к, вышень. Дякувучи му, были
вчинені єдні из май файных винниць по выведеню французькых и италійськых
сортӱв столового винограда.
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Нандор Плотені первым в регіоні о сновав
выробництво коньяка, «лазӱвської сливовиці» и елітных
вин за рецептурôв знамных майстрӱв Європы. З приходом
радянської власти коньячный завод из села В.Лазы было
п е р е в е з е н о в Уж г о р о д и в с о ко ч е н о у н і к а л н у
«плотеньовську» рецептуру изготовленя днешнього
закарпатського коньяку.
Я к м у з и ка н т, г р а ф Н . П л от е н ь и з ач и н ат ь н а
Подкарпатю музикално-подвижницьку діятелность. У
1870-80-х роках вӱн єдным из первых започатковує в
к р а й и с в і т с ь к і хо р ы – м і ш а н і хо р ы ш ко л а ш ӱ в
Ужгородського греко-католицького ліцея и Ужгородської
духовної півце-учителської семінарії, якими й керує.
До графа Нандора в його маєток у Великых Лазах
приїздили в гості вызнамні музиканты Європы: Ференц
Ліст, Еде Ременьи, Йоганес Брамс, Иштван Томан ‒ и
часто давали публічні концерты в Ужгороді, Мукачові и
Палац Н.Плотені на днесь
Берегові, выступавучи сольно и в дуеті з Н.Плотені, што
поднимало музикалный рейтинг сьых варишӱв.
У 1878 роци у графа гостьовали Ф.Ліст и Е.Ременьи.
В родинному архіві всокотила ся подобенка, зроблена
ищи у старому маєтку Н.Плотені, де Ференц Ліст сидить
за чорним рояльом, а пиля нього – из скрипкôв, готовый
до гры, Еде Ременьи, а збоку – молодый Нандор Плотені.
Цімборство музиканта из європейськыма
корифеями не мішали графу Н.Плотені подпоровати
молоді талант ы Подкарпатя. В сесь час вӱн опікує ся
судьб ô в молодого музиканта Алексія Чучкы, якый из
1 9 0 9 д о 1 9 1 5 р о к а к е р о в а в хо р о м « Г а р м о н і я »
Кафедралного собора Ужгорода, вюг урокы музикы и
співа в Ужгородськӱй учителськӱй семінарії. Молодый
музикант часто нащивляв у Великых Лазах Нандора
Плотені, де музиковав вєдно из маестро.
У 1896 роци было закончено стройителство Палаца
європейського типу у маєтку Н.Плотені, якый став єднôв
из май файных споруд Ужгородщины. На про сьбу
властий у ньому зачали проходити важні урядові засіданя,
поязані из подкарпатськыма проблемами.
До к ӱ нця 1920-х рок ӱ в, в час коли Подкарпатя
входило вже до состава Чеськословацької Республікы,
Нандор Плотені продовжив занимати активну сосполну
позицію. Його залучавуть до варишської рады Ужгорода –
до так званої Ужгородської Кураторії. Як член выконавчої
Нандор Плотені из жонôв Євгенійôв. 1929 р.
власти вариша, вӱн предложив и впровадив у житя фест
цінных идей, важных про Ужгород.
На зачатку 1920-х рокӱв, коли на засіданях правліня
вариша обговорьовав ся вопрос по принятю мір штодо
всокоченя вариша од паводкӱв, именно Нандор Плотені
с т а в и н і ц і ат о р ом з в е д е н я к а м н я н о го б е р е г а н а
правобережнӱй части Ужгорода и вчиненя набережної
вздовж русла рік ы Уж. Особисто Н.Плотені керовав
процесом переданя земель вздовж рік ы заможным
бывателям вариша. В резултаті набережна органічно
обрамила так званый «чеськый квартал» Ужгорода.
Айбо при сьому маестро не лишив свої любимі гуслі
Страдиварі. До 1928 рока Нандор Плотені лишав ся
концертуюч ы м гуслярьом и давав концерты у разных
западноєвропейськых варишах. Фуртошным
Н.Плотені из жонôв вєдно из родинôв Гошовських концертмейстером вызнамного гусляря продовжує быти
єден из ліпшых воспитаникӱв Ференца Ліста, вызнамный
18
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Будапештської музикалної академії имени Ф.Ліста – Иштван Томан. В такому дуеті Н.Плотені всокотив
концертну форму аж до вӱсямдесяти чотырьох рӱчного віка.
Н.Плотені розвивав на Подкарпатю гусльову освіту. Вӱн навчав, давав консултації про обдарованых
дітий, ділив ся свойима знанями из зрілыма музикантами. Под його впливом гусльова справа на Подкарпатю
набыває широкого поширеня. Гру на скрипці преподавуть у гімназіях, Ужгородськӱй півцеучителськӱй
семінарії, де вчинявуть ся струнні оркестры, професійно грати на гусльох учать у приватных и Ужгородськӱй
варишськӱй музичных школах.
Ліпшых школашӱв Н.Плотені направлять у Будапешт на продовженя ошколованя у Королювськ ӱ й
Мадярськӱй академії музикы. Вӱн быв причетным до подготовкы молодых музикантӱв у сесь заклад. Не
случаймо єднӱй из Будапештськых консерваторій присвоєно його имня.
В послідні рокы житя вызнамный маестро
хосновав ся заслуженым высокым авторитетом и
честованями. Його называвуть «височестованым
маестро», «музикантом моцного таланта»,
«націоналнôв гордостьôв Подкарпатської Руси»,
обирають почесным голов ô в Філармонійного
одділа Културно-просвітителського общества
имени Александера Духновича и почесн ы м
членом Мадярського літературного общества.
Коли у 1927 роци постав вопрос про вчиненя
варишської музикалної школы в Ужгороді и
стало ясно, што варишськый бюджет се не
потягне, граф Плотені заплатив свої гроші и
з ап о в і в р од и н і п і с л я с в о ї с м е рт и н а д а л е
фінансовати перву Ужгородську варишську Меморіалні дошки Ф.Лісту и Н.Плотені у Великых Лазах
музикалну школу. Завто єї и б ы ло названо
именьом Нандора Плотені. В послідні рокы житя (у чеськословацькый період) из Н.Плотені здружив ся
началник Ужгородського округа Леонід Гошовський ‒ нянько вызнамного етномузиколога Володимира
Гошовського, тоже надзвичайно честованый на Подкарпатю челядник. Они часто стрічавуть ся родинами и
поддержувуть єден другого.Вєдно из свойôв жонôв Євгенійôв Нандор Плотені дожив до глыбокої старости.
Умер на 89-му роци житя под час вандрованя в Будапешт, де й быв похороненый.

У 2017 рокови русины світа одмічавуть 200-роча од
дня рожденя Адолфа Добрянського – вызнамного русинського
політичного и сосполного діятеля. На честь нього сесь рӱк
названый у Словакії роком А.Добрянського. Там на зачатку
септембра у селі Рудлові, вариши Михаловцях и селі
Чертижному проходили дні Добрянського. Театер им.
А.Духновича у Пряшові ищи из яри презентовав позерачам
пєсу «Адолф Івановіч Добрянський – Зоря на небі, над головôв
штанг», читали ся лекції и проводили ся вшилякі бесіды на
сю тему.

У тот самый час про сього великого патріота на Подкарпатю гибы не чули. Хоть у 20-30 рр.
минулого стороча се имня знав майже каждый подкарпатськый русин: у днешньому ужгородському
алпінарійови стояв памнятник Адолфу Добрянському роботы Олены Мондич, в гімназіях края читали ся
лекції по його біографії и роботах.
Завто мы рішили почестовати памнять Адолфа Ивановича невеликôв біографічнôв статьôв.
Редакція журнала «Отцюзнина»
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ПОЛІТИК, КОТРЫЙ ПРИНЮС СВОЮЙ ЗЕМЛИ АВТОНОМІЮ
В революцію 1848-1849 рокӱв межи русинськыма діятелями выділив ся
чоловік, котрого особо ненавиділи мадярські державотворци. Се депутат
мадярського парл амент а, твердый русинськый патріот Адол ф
Добрянський. Именно вӱн первым врозумів, што конфлікт межи Відньом и
Будапештом, межи монархістами Австрії и республіканцями Мадярщины
мож схосновати русинам и добити ся вчиненя русинської автономії. И в
котрӱйсь мірі йому се удало ся.
Родив ся Адолф Добрянський 6 децембра 1817 р. у селі Рудльово на
Земплингщині (днесь Словакія) у родині русинського священника. Мати
його – Шарлотта Сепешгазі, была швабкôв, знала німецькый, русинськый,
мадярськый, французькый, руськый и словацькый языки. Адолф – тритя
дітина у родині из семи – дӱстав файноє ошколованя и воспитаніє.
Народну школу закончив у селі Завадка Спишського комітата, гімназію
– у Левочи. Высшоє образованіє дӱстав по двох науках: філозофськӱй ‒ у
Кошицях (1833 р.) и Єгері (1834 р.); юридичеськӱй ‒ у Єгері (1836 р.).
Добрянський робив горным и лісным инженером у Чехії и Моравії, што
дало му можность увидіти політичеськоє безправіє славянськых народӱв.
Там вӱн ся познакомив из словацькыма патріотами: В.Гопком, П.
Шафариком, Ф.Палацьким – и переняв ся идейôв словянського єдинства.
У 1848 рокови Добрянський вернув ся у Банську Щавницю, де його выбиравуть депутатом до мадярського
парламента, айбо резултаты выборӱв были анульовані. Из-за антирусинськых діянь мадярського уряда
Добрянський став на бӱк австрійського цісаря. По сюй причині мадярські шовіністы первый раз попробовали
його зничтожити. Через се вӱн перебрав ся у Львов, котрый быв у австрійськӱй юрисдикції.
У Львові Добрянський став активным діятельом галицько-руського двиганя, участвовав у роботі
«Головної руської рады».
У 1849 рокови Добрянський призначає ся цивільным комісаром при 100-тисячнӱм руськӱм войськови
генерала Паскевича, котрого загнали помочи австрійцям задавити мадярську революцію. Генерал Рідігер
высоко цінив Добрянського ги спеціалішта из Карпатської Руси и русинського патріота, а командуючый
армій ô в у Карпатах граф И.Паскевич подарив му два дорогі пістолеты. Добрянський быв нагороженый
руськым орденом св. Владимира 4 степени и медальôв «За усмирение Венгрии и Трансельвании».
По вôйні Добрянський быв назначеный на важні адміністративні должности в Ужгороді, што позволило му
розвернути широкомасштабну діятельность из одродженя русинӱв. Быв учиненый Ужгородськый округ, што
включав Унгварськый, Березькый, Угочанськый и Марамороськый комітаты. Добрянський добив ся назначеня
русинӱв чиновниками, ввюг у діловодство русинськый язык.
Се не могло не вызвати агресію мадярӱв, котрі добивали ся повної асиміляції карпаторусинӱв, и
Добрянський быв уволеный из сьої должности.
У 1850 рокови Ужгородськый округ перестав екзистовати. Айбо офіціалный Відень, боячи ся змоцненя
мадярського елемента в имперії, подаровав А.Добрянському в 1858 р. рыцарськоє званя из добавкôв до фамилії
Добрянський – Сачуров, по назві купленого ним села.
В 1861 рокови Добрянський оберать ся депутатом Мадярського Сойма, айбо мадяре другый раз добивавуть
ся анульованя резултатӱв голосованя. На повторных выборах Добрянський уграв ищи раз. Айбо резултаты
анульовали повторно.
У 1867 р. Добрянський йде в одставку из службы, штобы ся занимати карпаторусинськыма ділами. У 1865
р. вӱн наново оберать ся депутатом сойма, де быв до 1868 рока. 25 новембра 1868 рока Добрянський выступать
у мадярському парламенті по вопросови законопроекта народности, доказує автохтонность русинӱв у
Мадярщині и требує наданя им рӱных прав из мадярами. У 1871 рокови мадярські шовіністы в центрі
Ужгорода напали на кочію Добрянського и ранили сына політика. Після напада Добрянський не мӱг бӱлше
одкрыто выступати на зборах, ходити на засіданя русинськых обществ.
У 1871 рокови сперать свою діятелность русинська газета «Світ», а в 1872 рокови ‒ «Новый світ». У 1875
рокови Добрянський побывав у Росії, де быв принятый царевичом Александром.
У 1881 рокови, по просьбі галицької интелігенції, А.Добрянський перебрав ся из свого маєтка до Львова,
штобы возглавити галицькых русофілӱв. У тому же рокови селяне села Гниличкы, де служив священник Иван
Наумович, переходять у православіє. Уряд арештовує 11 чоловік, у тому числі Добрянського и його дочку Олгу
(по чоловікови Грабарь). У януарі 1882 рока Олга Адолфовна тоже перейшла у православіє. Арештантӱв
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Памнятник А.Добрянському
Одтвореня памнятника А.Добрянському в Ужгороді. 1929 р.
у Михайловцях (робота О.Мондич)
(скулпторська робота О.Мондич)
обвинили у шпіонажови на хосен Росії. Айбо по выступови Добрянського всіх оправдали. Коли 28 юлія1882
рока Добрянський выйшов из зданія суда, його стріли выкриками «Ура!».
По процесови Добрянський мусів перебрати ся у Відень. Віденськый період житя Добрянського є єдным из
май плодовитых. Вӱн розкрывать ся ги идеолог православного панславізма. Свої позӱры на общесловянськый
язык Добрянський сформульовав у роботі «Взгляд А.И.Добрянскаго на вопрос об общесловянском языке»
(1888р.).
Адольф Добрянський умер 19 марта 1901 рока у Избургови, быв перехороненый у сел о Чертежноє у
Словакії.
Юрій Шипович
АЛЕКСАНДЕРОВИ МИТРАКОВИ ‒ 180
Межи будителями нашого народа постава Ал ександера
Митрака є єднôв из май честованых у исторіі края.
Родив ся про світитель 16 окт ô вбра 1837 рока у фамилії
свяще н ника Андрія Митрака, котрый перед сьым перебрав ся у
Плоскоє из Ганьковиці (обыдва села у Березькому комітаті).
12 фебруара 1841 рока отець Андрій умер (простудив ся у
церьковли). По сьому сімя, котра налічовала четверо дітий, наново
перебрала ся жити в Ужгород. Туй, в Ужгороді, умер брат будущого
писателя, а його сестры проживали из Александером по вшиткых
містах, де вӱн служив священником.
Хоть Митрак прожив у Пло скому бӱлше трьох рокӱв, сю
містность пӱзніше споминать из теплотôв и добротôв: «Вид здешней
природы, напоминая мне ме сто моего рождения, так отрадно
подействовал на меня, что я почувствовал себя будто дома».
Ошколововав ся Митрак в Ужгородськӱй (1847-1853) и Сатмарськӱй (1853-1859) гимназіях. Кончив
Ужгородську богословську семинарію. У 1862 рокови быв рукоположеный у священникы. Служив у селах
Ильниця, Великі Лучкы, Кленово, Ворочево.
Александер Митрак быв катехитом у Мукачовськӱй народнӱй школі. Товдошньый ученик, а в будущому
знамный историк Юрій Калман Жаткович, так памнянув Митрака у свойих мемуарах: « Методы ученя были у
всіх єдні – бити по плечах прутом, даже палицьов, а по персткам линейками. Изьятієм быв руський катехит
А.Митрак, который даже не выругав школяров, однако ученики не злоупотребляли его ласков и любили его».
Перебывавучи у Мукачові, Митрак пише свої стихы «Мы убоги, мало нас», «Добрі тому богатому», «На
Верховині» и печатать їх под псевдонімом Материн:
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На Верховині…
Горы наши, горы.
Наши бідні горы!
На вас я печально
Устремляю взоры.
Что за дивна сила
Тут вас наметала?
Луч тепленький солнца,
И землю украла!
Кроєте ли в недрах
Золотую долю, ‒
Иль готовите нам
Вічную недолю?
Подовж 60-80 ‒ рокӱв 19 стороча Митрак пише
дакотрі роботы на етнаграфічеські темы: «Русский
народ», «Как исполняет свои весеннія работ ы угрорусский народ», «Жнива в угро-руссов», «Домики или
избы в угро-русских крестьян», «Домашній быт угрорусских крестьян».
Ш е д е в р о м М и т р а к а б ы в оч е р к « П у т е в ы я
впечатленія на Верховине», печатаный у журналі
«Світ» в 13, 14, 15 и 16-му номерах за 1867 рӱк.

Илустрація из журнала «Сова». По середині из коругвôв у руках стойить Адолф Добрянський,
а первый справа од нього – Александер Митрак
Служачи парохом села Кленово, Митрак заканчує «Русско-мадярський словарь» и пише «Мадярськорусский словарь». Не мавучи спонсорськых гроший на печатаня «Русско-мадярського словаря» (846 бокӱв),
Митрак у 1881 рокови выдає го за свої гроши. Друга же часть ‒ «Мадярсько-русский словарь» была напечатана
лем у 1922 рокови.
Ги фолклорист Митрак фурт збирав и ушорював русинські співанкы, переказы, легенды. Ищи у 1864
рокови у Шарошпотокови выйшов зборник русинськых співанок, зобраных Митраком, котрі потовмачив на
мадярськый язык Тиводар Легоцький. Другу часть фолклорных творӱв у 1866 рокови Митрак через Анатолія
Кралицького переслав Якову Головацькому. Сесі записы пӱзніше напечатали у зборнику «Народныя песни
Галицкой и Угорской Руси».
Пӱслідным містом, де служив А.Митрав, было село Ворочево пиля Перечина. Туй с е сь геніалный
писатель и чоловіколюб стрів ся из такым понятьом, як не стрийнятя паствôв священника. Ворочевци чомусь
не полюбили благого, ганьбливого и дуже людяного пастиря. Сьому пояснень є фест, айбо Митрак, котрого
знав и честовав вшиток русинськый світ, котрый на тот час пережив и редакторство «Світа», и выпуск первого
русинського словника, и славу мало не первого будителя карпаторусинӱв, дӱстав тӱлко нечестовань и ганьбы
од свойих прихожан, што пӱшов из Ворочева из дуже тяжкым сердцьом.
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Школаші Плосковської ЗОШ І-ІІІ ст. оддавуть честь
памняти А.Митрака на день його 180-роча
(Плоске, 16 октовбра 2017 рока)
Выйшовши у 1900 рокови на пензію, отець Александер поселив ся в Ужгороді, а пӱзніше ‒ у Росвигові. Вӱн
надале писав статі, збирав фолклор. За напады на єпископа ‒ ренегата Панковича на нього ся наверла газета
«Карпат», обвинивши у шпіонажі на хосен Росіі и предательстві Австро-Мадярщины.
17 марта 1913 рока жандармы зробили обыск у росвиговськӱй хыжи Митрака, конфісковали рукописы и
любимі книжкы поета. Сердце будителя не выдержало...
Юлія Шипович
ОЛЕНІ ШІНАЛІ-МОНДИЧ - 115
Олена Шіналі (Олена Мондич) родила ся 26
септембра 1902 р. в с. Дюлофолво (на території
днешньої Румунії, а товды - Семигородського комітата)
у фамилії учителя. Отець єї быв родом из села Осиково
Бардійовського округа (Словакія) и з-за свой и х
свободолюбив ы х позӱрӱв фурт мусив міняти місто
роботы.
По розва лови Авст ро-Мадярщин ы фамил і я
перебрала ся жити у село Ковачовце у Словакію. Туй, у
Кошицях, она пройшла середню школу, а пӱзніше –
ошколованя у Будапешті . У 1921 рокови Олена стає
студентк ô в Пра жс ької малярсько-пром ы шленої
школы, де учить ся у професорши Маржитки Йонової.
Чере з рӱк переводить ся у Пражську академію
изобразителного ум ілства. Туй , под руководством
знамного чеського скулптора Яна Штурсы, родили ся
єї перві роботы. У роках 1923-1924 она много раз
награждає ся почесн ы ма грамотами. По копченю
академії, у 1926 рокови, Олена оддає ся за студентаюриста Ивана Мондича, уроженця с. Нанково, (днешня
Хустщина). З первых місяцюв сімейного житя чоловік
стає діла неї настоящым помочником и другом.

Памнятник Є.Фенцику в Ужгороді
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Оказавши ся на Подкарпатю, Олена Мондич помышляє над
идейôв увіковічненя русинськых будителюв. Єї талант скулптора
проявив ся такой нараз - у 1926 рокови, коли она представила
широкӱй малярськӱй сосполности єдну из первых свойых робот—
бюст Євгена Фенцика в Ужгороді. Свято одтвореня памн ятника
стало праздником вызнаня таланта скулпторкы.
Олена много робить над образами простых людий. Появлявуть
ся: скулптура «Пастух-вувчарь», композиції «Лісоруб»,
«Алегорична композиція», «Карпаторусинська співанка».
У 1927 рокови Олена Мондич подписує контракт на розробку
и зведеня памнятника Т.Г. Масарику, президентови республікы.
Памнятник было одкрыто в Ужгороді у маю 1928 рока.
Портретна галерея, вчинена О. Мондич, была доповнена двома
бюстами 1929 рока - А. Добрянського (Михайловци и Ужгород).
На 30-і рокы 20 ст. припадає єї творчеськый злет. Так у 1931
рокови одтворен ы й памнятник А.Митракови в Мукачові (193 9
рока мадяре знесли го).
Появлять ся цілый шор портретӱв современникӱв, меже нима пер в ого губернатора Подкарпатської Руси Г.Жатковича. Она
робить у бронзі цілі галереї портретӱв, жанрові, станкові
композиції.
Товды же, в 1931 рокови, у селі Колочава на Міжгірщині быв
тоже вчинен ы й бюст Александ е рови Духновичови , за котр ы й
майстрыня так и не дӱстала обіцяный юй гонорар – 2000 корун. У
селі говорили, ож, пожертвовані людьми на памнятник гроші,
присвойив собі єден из заказчикӱв.
Вершин ô в творчости О. Мондич, як рахувуть спеціалішт ы
умілства, є памнятник А. Духновичу, покладеный у 1933 рокови у
П р я ш о в і . Н а п о с т р о й ку т р ь ох м е т р о во ї с кул п ту р ы б ы л о
схосновано 80 тисяч людськых пожертвовань. На постаментови
Великый Будитель, изображеный вєдно из хлопчиком-школашом.
Под час Другої світової войн ы Олена Мондич прож и вала у
Мукачові. Скулпторка часто были хвора , бо позад влажновти
майстерськых вхопила радикуліт. У 1945 рокови она из чоловіком
переберавуть ся до Будапешта, пӱзніше - до Кошиць. Туй, колись
в ы знамна скулпторка , робить бугалтерк ô в, бовташк ô в. Олена
часто хворіє.
Єї житя оборвало ся 12 марта 1975 рока.

Памнятник А.Духновичу в Пряшові
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У селі, де родив ся знамный русинськый вченый Юрій Гуца-Венелін тутешнюй школі присвойили
його имня.
18 августа сього рока на 21 сесії Свалявської районної рады было принято важноє про Тибаву и
Тибавську ЗОШ І-ІІ ст. рішеня. Депутаты єдноголосно поддержали пропозицію присвойити школі имня
тибавця Гуцы-Венеліна, знамного на Подкарпатю и далеко за гатаром нашого края.
Сесь факт ищи раз аргументує, што на Подкарпатю честувуть памнять свойих знамных землякӱв.
Тому редакція журнала «Отцюзнина» приєднує ся до ґратуловань тибавцям и на тямку про се дійство, а
такой на честь 215-х роковин од дня рожденя ученого подає біографію великого русина и баладу
русинського писателя Михаила Кеміня, присвячену сьому славістови. По прозьбі заслуженого русина пана
Кеміня його баладу подаєме за тима правописныма нормами, котрыма хоснує ся сам автор.

ЮРІЮ ГУЦІ-ВЕНЕЛІНУ-215
Розказувучи про тых вызнамных русинӱв, котрі прославили свӱй народ за гатаром рӱдної земли, не
мож не памнянути Юрія Гуцу-Венеліна (именно Гуцу-Венеліна, а не Венеліна-Гуцу, ги то пишуть доста
часто). Вӱн, не мавучи можности чинити на хосен свого народа, дольôв трафунка став будительом иншого,
болгарського, народа. За што болгары му благодарні и днесь.
Гуца Юрко (Georgius Hutza) родив ся 22 апріля 1802 рока в с. Тибава Березького комітата, теперь
Свалявського района Закарпатської области. Наперед ошколововав ся в Ужгородськӱй гимназїї, де в тот час
выкладав знамный русинськый педагог И Чургович.
Из 1821 рока учив ся у Сатмарському єпископському ліцею, де зачав занимати ся исторійôв . У 1822 рокови
Юрій Гуца по ступив на філозофськый факултет Лемберзького універзитета, де интере совав ся
историчеськыма жерелами, нащивляв архівы.
Не мавучи дякы принимати духовный сан, поміняв фамилію на Венелін-Венелович.
У яри 1823 рока вєдно из двоюродным братом Иваном Молнаром перебрав ся у Кишиньов, де у ліцейови
выкладав арифметику. Туй, у Кишиньові, зачав штудійовати житя болгар, зойшов ся из болгарскыма
колоністами и их попечительом генералом Инзовим.
У 1925 рокови перебрав ся жити у Москву, де вступив в універзитет на медицинськый факултет. Кончивши
штудійованя, робив дохтором, изучав давню исторію славян, дакотрый час быв домашнmым учительом. Його
учениками были также Константин и Иван Аксаковы, будущі идеологы славянофілства.
Судьбоносным стало знакомство Гуцы-Венеліна из М. Погодіним, А. Хомяковим, И.Срезневским, котрі
открыли му путь на бокы знамных новинок товдошньої епохы («Московский вестник», «Телескоп»,
«Отечественные записки», «Журнал Министерства Народного Просвещения»). Выступавучи из
публіцистичеськыма статями и историчеськыма изглядованями, Гуца-Венелін полемізовав из швабськыма
ученыма, котрі збытковали ся из исторії и културы славян. Особый позӱр вӱн приділяв болгарам, чия исторія
товды была почти цілком незнамна, а приналежность болгар до словянської групы многі не признавали.
У 1829 рокови издав книжку «Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном,
историческом и религиозном их отношении к Россиянам», котра мала «значение не научного исследования, а
скорее славянофильского воззвания, с восторгами пред прошлым и упованиями на будущее великого
славянского народа».
25

Выпуск №6, октовбер 2017

Мавучи дяку пӱдняти престиж всих словян, и болгар одділно, автор, свободно оперувучи историчеськыма
фактами, называть гуннӱв «сынами Руси», Словенію — «Адриатической Украиной», Меровінгув —
«Мировичами», а Аттилу — «Русским Царём».
В 1830 — 1831 рр. Венелін вчинив довгочеканоє вандрованя в Болгарію, котроє стало возможным,
дякувучи помочи цімборӱв и было оформлено ги офіциална командіровка Академії Російскої, из
«Высочайшего Государя Императора дозволения». Цільôв єї было «обозреть по возможности все хранящиеся
в тамошних монастырских и других библиотеках печатные книги и рукописи на Славянских наречиях и на
языке Молдавском, Волошском и Греческом».
Гуці-Венеліну удало ся побывати в Одесі (де на тот час по вині постояных воєн вчинила ся читава
болгарська колонія, представителі котрої восторжено стріли його зачинаня), у восточных областях Болгарії и в
Валахії. Не обзеравучи ся на вчинені турками перепоны, Гуца-Венелін добив ся свого: резултатом його
експедиції стали 66 «валахо-болгарских или дако-славянских» грамот из 20 подобенками, коментарями и
словарьом, а такой записы творӱв болгарского фолклора. Из-за трудностий, звязаных из обробкôв матеріала,
звіт Академії быв поданый лем через два рокы. Айбо не позеравучи на важні резултаты експедиції, ГуцаВенелін так и не поберовав позбыти ся репутації дилетанта.
Из 1832 рока Гуца вчительовав у приватному пансіонаті М.Погодіна в Серкові под Москвôв, а у 1836
рокови став школным инспектором Москвы. Друга половина 30-х рокӱв оказала ся про Гуцу-Венеліна читаво
плодотворнôв. Вӱн продовжав дале публікації новых статий про славянську исторію, выступав в печати проти
«скандинавоманії» (норманська теорія похоженя Руси); ищи бӱлше творӱв обстало ся в рукописах, які были
опубліковані лем по його смерти (в частности, перва в исторії граматика болгарського языка).
Тяжка робота, невызнаня, нехватка гроший подорвали здоровля Гуцы-Венеліна. Нагла його смерть 26
марта 1839 рока вызвала в Болгарії фест смутных откликӱв. На гробі Гуцы-Венеліна, похороненого на
тимитові Данилова монастыря, представителі болгарської иммиграції в Росії поклали надгробный памнятник
из посвяченьом: «Он первый напомнил свету о забытом, но некогда славном и могущественном племени
Болгар и пламенно желал его возрождения. Господи, услышь молитву раба Твоего». Айбо у комуністичні часы
памнятник розвалили...
Юрій Гуца-Венелін лишив по собі читавоє наслідство: «Мадярские слова, взятые из русского языка»,
«Карпато-русския пословицы», «Об украинском правописании», «Об источнике народной поэзии вообще и о
южно-русском в особенности», «Несколько слов о Россианах Венгерских…», «О зародыше новой болгарской
литературы».
Хотя руські учені до Ю.Гуцы-Венеліна и односили ся ги до дилетанта, айбо по М. Ломоносову вӱн єден из
первых у своюй статі "Скандинавомания и её поклонники или столетние изыскания о варягах" поддержав
версію "архангелського хлопа" што до скандинавської теорії. Вӱн розказав росіянам про карпаторусинӱв, їх
исторію, фолклор, обычаї. Гуца-Венелін первый межи російськыма ученыма у позитивному світлі вказав
запорожськых козакӱв и єден из первых схосновав терміны "Украина", "украинськый".
Тому добре тямім Юрія Гуцу-Венеліна и честуйме його памнять.
Михаил Кемѣнь
Юрій Гуца-Венелин
(Балада)
Дивились ясным зором очи
Игривым свѣтлом бирюзы,
Коли лежав благый младенец
В колысцѣ сплетенŷй з лозы,
А мати тихо му спѣвала
Русинськѣ файнѣ спѣванкы.
И тихо, нѣжно колысала,
И повѣдала казочкы,
Про вту тяжку людську недолю,
Котра судилась русинам
На Богом дануй Отцюзнинѣ
В угоду жадным, злым, чужым панам.
Сынок заснув... Вздримнула й мати,
Пудперши голову руками.
Кой видит: Дѣвы двѣ прекраснѣ
Высоко з бѣлыми цвѣтами
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Стоят над хлопчиком в колысцѣ
З усмѣшков милов на устах
И подарунками в руках.
Пак чує й бесѣду русинську,
Приятну, милу верховинську.
Таку гладеньку та обычну,
Што вуху Русина привычну:
“Дарю талант му полиглота,
Дар грамматиста, дар пророка,
Любов глубоку патрѣота”.
Вповѣла Клѣо. Каллѣота:
“А я меморію и ум,
И горы слов, и море дум.”
Сказала Клѣо вдохновенно.
“Волшебное перо дарю
Славлян исторѣю писати,
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Народ русинськый прославляти,
На подвиг ратный провожаву,
И в тŷм удачѣ му желаву”.
II
А кой мати вто учула,
Як орлиця встрепенула.
Очи наудлѣк протерла
Тай застыла, гибы вмерла.
Айбо мусит мати встати
Синочка попозирати ,
И воскликнула, небога:
“Слава Богу! Слава Богу!
Юрко спит, и всьо в порядку!”
Айбо призрак што явив ся,
Зась приходит юй на гадку,
Не дає покою мамѣ.
Дуже юй ся хоче знати:
Быв то сон, ци наяву...
***
Думат, бѣдна, тай миркує:
Двѣ тоты прекраснѣ панѣ
Ци не были босорканѣ?
Траба Господа молити,
Юрчика вбы всокотити.
Тай пустила ся по людях
Сну гадалочок просити.
Всьых в селѣ пообходила,
Ко бы сон знав пояснити.
Айбо нич не ушло з того.
Наконець зайти рѣшила
До учителя старого.
Говорила по порядку
И при бесѣдѣ благенькŷй
Юй пришли слова на гадку:
“Памнятаву имена тых,
Што не сходят ми из рота,
Бо одна ся звала Клѣо,
А вта друга ‒ Каллѣопа”.
** *
Туй учитель догадався,
Пояснити постарався.
Взяв товсту у рукы книгу
И толково прочитав,
Ко сут Клѣо й Каллѣопа.
Пак смиренно рукы склав
И восторженно сказав:
“Ты блаженна! В благодати
Славного меш сына мати,
Бо тото быв вѣщый сон.”
А кой файно пояснив,
Жŷнку з миром удпустив.
III
Рук минув...Минули два...
Вшитко добре - не бѣда...
А кой третый миновав
Юрчик мамцѣ помагав.
Коли пятый наступив,
Вже й худобу сокотив.
Пастушком малым зробив ся,
Бо робити не лѣнив ся.

Ще й овець на грунях пас.
Так летѣв за часом час.
А як шестый гŷд настав
Школяром ся Юрчик став.
IV
До школы ходит вже Юрась
Веселый гордо в першый клас.
Лежит на ньому на плечах
Не ґерьок, реклик, не пиджак,
А вуйош – шерстяный сѣрак
Изшитый маминов руков,
Из розцифрованов каймов.
На головѣ нова клебаня,
Недорога, бо соломняна.
Узенькым в травах пѣшничком
Над быстрым горным потучком
В холошнях, гатьох, пѣшачком
Не в постолах, а босяком
Школярик каждый день иде
З тайстриночков через плече;
З розшитым хрестиком на нюй,
На сторонѣ на лицевŷй.
Ба што школярь у нюй несе?
Не марципаны, паланицю:
Букварик, грифличок, таблицю,
Клийбас, старый молитвослов.
Нич булше не бере з собов.
V
Пташков перельотнов
Юность пролетѣла
Так ся видит школа,
Гибы опустѣла
Бо юнак Юрко вже
В школѣ ся не учит.
Та й за сѣльсков школов
Туга так го мучит.
VI
Днями думат и мовчит,
Нич ни з кым не говорит,
Серце ныє и щемит,
Бо ученя го манит.
***
Айбо раз лиш чує в снѣ
Пѣснѣ дивнѣ, чарŷвнѣ,
Не простѣ, не хоть якѣ ‒
Умилительнѣ такѣ:
“Юрку, Юрку, ободри ся,
Бери книгы, йди учи ся
В семинарѣю духовну,
Послѣ ‒ в универзитет,
На нелегкый ‒ историчный
Й лингвистичный факултет”.
***
До школы вузкый путь веде,
Из школы – широчезный вже иде
Туды, де свѣт горит наук,
Трудити ся, учитися,
Не покладая рук;
В далекый и нелегкый путь:
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Не в Злату Прагу, ци Берлин,
В Сорбонну, вѣчный город Рим
И не на Запад ‒ на Восток
Веде ученого тропа:
В колысцѣ бо предсказана,
Предречена його судьба.
VII
Теперь вже хлопець добре знає,
Яков идти дорогов має:
А так з родными ся прощає:
** *
“Здоровенькѣ будьте, мамко,
Што 'сьте ня плекали
Молочком грудным русинскым
И казочкы шептали.
Будьте й Вы здоровѣ, няньку,
Што ся мнов старали
На дѣла лише хорошѣ
Ня благословляли.
Най ся множит, процвѣтає
Рŷдная Тибава
Та й сестра юй дорогенька
Русинська Свалява.
Будь здоров и ты, Штефане,
Друже,цѣмборе"-вучаре!
В Ужгород бо я вандруву,
Баямаре, Сатумаре,
Добрый варош Мараморош;
Львов старенькый, в Черновцы,
А потому в даль широку,
Необнятную Россѣю
Златокуполну Москву.
Айбо сердце ныє... чує,
Ги не доброе вѣщує:
Може тамкы я й умру?
VIII
Теперь студент на факультетѣ
Штурмує и бере в штыки
Индоєвропськѣ языкы:
Санскрит, старогебрейськый,
Латинськый, грецькый и арабськый,
Нѣмецькый, скифськый и сарматський,
Словянськѣ языкы и Готу,
И хрестѣяну-ефѣопу.
Не лиш язык вŷн ефѣопам,
Но и болгарам шлифовав,
Грамматикы ще тым народам
Великолѣпно так складав.
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IX
Тот вѣщый сон, што снив ся мамѣ,
Теперь лиш почав ся збывати:
Бо в ньому став ся проявляти:
И дух бойца, и патрѣота,
Талант великый полиглота,
И всьо тото, што предрекли му
Двѣ музы Клѣо й Каллѣопа.
***
Йому ученый свѣт славлянськый
Рукоплескав и вся Європа.
***
Но Вену полюбив Русин
До глубины души, до боли.
И в знак великоѣ любови
Собѣ присвоив псевдоним.
И уд теперь не Юрѣй Гуца,
А звався Юрѣй Венелин.
X
Так тко єси ты Венелин:
Ци метафизик, математик,
Историк, филозоф-мыслитель
На подвиг ратный вдохновитель,
Ученый медик, ци лингвист,
Етнограф, славный фолклорист
Пѣсень звучных славян-южан
Там за Дунайом собиратель?
XI
О наш великый славлянин,
Борець и патрѣот наш - Русин,
Гранита крѣпче исполин,
Маяк наукы Венелин!
Ты ‒ буквы Альфа и Омега,
Ты ‒ буква Аз и буква Ять,
Ты ‒ божий Дар, наукы постать
Скала высока, превелика
И многогранна, многолика!
***
Высокый монумент тобѣ построєн,
Но не в Тибавѣ – рŷднŷм краю,
И не в стольнŷм городѣ, Москвѣ,
Де вѣчным сном почив в Россѣи,
На главной площади Софѣи.
Та, ко такый ты, Венелин?
Великый РУСИН – СЛАВЯНИН,
Наукы ипостась Тибавы,
Што честно жив, добро творив,
Не требуя наград и славы.
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Исторія нашої землі
Д.ПОП, Ужгород
МАЛА ИСТОРІЯ ПОДКАРПАТСЬКОЇ РУСИ:
истина у фактах.
Третя часть: 18-й вік – зачаток 21-го.
Исторія Подкарпатської Руси 18-го в. почала ся фактично из повстаня мадярӱв против австрійськых
Газбурґӱв, котрых поддержовали русины, зашто вождь повсталых назвав їх Gens ﬁdelissima – Народ май
преданый. По вôйні, коли главні вопросы державы были рішині, императорськый двӱр почав думати над тым,
што чинити из конфіскованыма маєтками вождюв антигабзбурзького повстаня 1703-1711 рр. Император у
1728 р. подаровав мукачовськый маєток ґрафу Лотару Францу Шенборну, архієпіскопу Майнцському, «за
великі жертвы, котрі ґраф принюс императорському в ô йську». Архієпіскоп Шенборн у час в ô йны з
Османськôв імперійôв у 1716-1717 рр. за свої гроші направив на вôйну кавалерійський полк. Айбо свӱй новый
маєток архієпіскоп уже не встиг увідіти, бо у януарі 1729 р. умерать. Ушиток його маєток, у т.ч. и мукачовську
домінію, унаслідовав сын його брата Фрідріх Карл Шенборн, єпіскоп Бамберзькый и Вюрцбурзькый
(Німеччина). 5 януара 1729 р. император подаровав му и сусідськый маєток ‒ чинадійовськый. Обєдиненый
мукачевсько-чинадівськый маєток величинôв 2 300 кв.км. быв другым май бӱлшым у Мадярщині. (1 вариш, 6
селищ, высше 200 сел). Айбо маєток быв запущеный, число селищ и сел было лем на папери. Зато и не чудно,
ош бӱлше ги половина ораниці пустовало. Змінити незавидну економічну ситуацію годна была лем нова
колонізація, дозаселеня, поновленя сел, заведеня новых форм ґаздованя и вырощованя новых земледілськых
култур. У яри 1730 р. император дозволив Фрідріху Карлу Шенборну переселелити 100 католицькых фамилій
землеробӱв и ремеселникӱв из його маєткӱв у Німеччині (главным образом из Франконії) на землі
мукачовсько-чинадійовської домінії. Восени 1730 р. у маєтках Шенборна было оглашено первый
переселенськый патент (Siedlungspatent). Селянам было обіцяно тӱлко землі, кӱлко годен обробити селянин из
двома кӱньми ци волами, пасло и телек коло хыжі. Но кажда фамилія переселенцюв мусіла мати грошовый
запас у сумі 100 флоренӱв. Доставку фамилії и всі державні мыта платив пан. На новӱм місті переселенець мав
дӱстати уд пана посівный матріял, матріял на хыжу и хлів. Селяни и ремеселникы освобождали ся уд сплаты
податкӱв на 6 рокӱв, уд церковных десятин и плáты натурôв на три рокы, а винарі ‒ уд порцíї на 8 рокӱв.
Перві переселенці из Німеччины (Germani et Franconiae advenae) поселили ся коло Мукачова у русинськых
селах, які опустіли у кӱнци 17- у началі 18 в.: В е рьхньый Коропиць (Obersch önborn, 1730), Новоє Село,
(Neuenschönborn, 1732), Кучава (Deutshkutshava,1736), Березинка (Birkendorf, 1748), Лалово (Mädchendorf,
1748). Фамилії из Шварцвальда были поселені в Павшині (Pausching, 1748), а з австрійськых земель ‒ у
Барбові. Ищи 30 фамилій из Франконії были поселені у Берегові, другі в Хусті, Вышкові, Тячові и МараморошСіґеті.
Шенборн не обновив села, но заплановав розвивати мануфактуру. У началі 18 в. была поновлена робота
ливарного цеху в Шелестові, а у 1728-1730 рр. почав робити пивзавод у Пӱдгорянах коло Мукач о ва. А в
Мукачеві, Берегові, Нижньых Вирицькых (Нижніх Воротах) и Пӱдгорянах почали робити винзаводы. На
ріках было поставлено десяткы водяных млинӱв. На свойих маєтках Шенборн почав промыслову переробку
дерева, якоє ся вывозило у централну Мадярщину. Коло Мукачова и Береґсаза при помочи виноробӱв из Рейна
были закладені нові масштабні винниці. Из приходом німецькых колоністӱв на Подкарпатськӱй Руси почали
садити нові земледілські културы, такі як киндириця-мелай и крумплі-ріпа. Уже в первӱй половині 18 в.
киндириця стала главн ô в култур ô в в Уґочи, Марамороши и частично в комітаті Береґ. У гӱрськӱй части
Подкарпатської Руси крумплі скоро ставуть фактично другым хлібом селян. Колоністы принесли и новый
способ обробкы землі ‒ трипільну систему, навчили містных селян гнойити землю, міняти културы.
То, што держава была у складнӱй ситуації, розуміло и русинськоє духовенство, котроє в силу свойих
возможности й моццова ло ся пӱдняти образователный уровень народа, зато и не чудно, ош у 1727 р.
мукач о вськый єпіскоп Ґриґорій Ґеннадій Бізанцій издав у Трнаві «Краткое Припадков Моральных, или
нравственных Собраніе Духовным Особам потребное».
Бесіда ишла за т.н. казуйистику (коментарь), а заєдно и за тритю книжку, издану на русинськӱм языку (по
Катехизису и Букварю де Камеліса). Айбо образованіє в крайи усе ищи было в зачаточнӱм состоянії.
На жаль, у 1740 р. в мукачовськӱй домінії Шенборна дуже ся погӱршила ситуація – мор поширив ся майже
по ушиткых варишах и селах, много людий умерало. Доходы упали, земельна рента, яка ся передавала до
Відня, была мізерна. Недобор порції пӱдняв ся до такого уровня, што сам єпіскоп признав, ош дӱстати штось уд
подданых не мож, зато рішив порцію скасовати.
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20 окт ô бра 1740 р. умер император и король Карл VI, послідньый потомок династії Габзбурґӱв по
чоловічӱй лийнії. На престол вступила молода амбітна и сміла правителька Марія-Терезія, ерцгерцоґиня
австрійська, королева чеська и мадярська (и наша тоже), перва жона на габсбурґськӱм троні, котра вступила на
трон по «Прагматичнуй санкційи» (1713) императора Карла VI, у котрого не было наслідника по чоловічӱй
лийнії. Сесе была розумна и сміла правительниця – провела цілый шор реформ, у т.ч. и земельну, первый
перепис людий, свойим указом ý голосила независимость Мукач о вської ґреко-католицької єпархії уд
юрисдикції римо-католицького Еґерського єпископа (1771). Урбаріалнôв реформôв уреґульовала повинности
кріпакӱв, зато селянами, у т.ч. и русинськыма, воспринимала ся ги їх защитниця. Єї реформы были названі
просвітницькым абсолютизмом.
По смерти императриці продовжив реформы єї сын, император Йосиф II. Но много доброго про державы
по разных причинах не встиг учинити – Європа у кӱнци 18 в. из страхом позирала, што принесе французька
революція 1789 р., котра уголошовала идеї «свободы, рӱвности и братства» у тот час, коли революціонеры
удрубали головы королю и королеві Франції, сестрі Йосифа II, што дуже напудило императора. Зато 26 януара
1790 р. Йосиф II удмінив усі свої декреты, лишив лем толерантный патент, якый давав рӱвні права трьом
релігійным некатолицькым конфесіям ‒ лютеранськӱй, кальвінськӱй и православнӱй, айбо церковні обряды
сесі конфесії годни были проводити лем приватно. Державнôв реліґійôв и надале убставала ся католицька.
Епоха просвітництва, а именно австрійськоє просвітництво, помогло проявити себе у науці многым
нашым интелектуалам, які учили ся у європськых універзитетах. На жаль, дома найти роботу они не могли,
што хитро ухосновала Росія, котра, позеравучи на Європу, провбовала и у себе провести якісь реформы, но на
тото треба было мати высокообразованых спеціалістӱв, якых Росія не мала, бо на кониць 18 в. у Росії ищи не
было державної школної системы. Первым у кӱнци 18 в. появив ся у Росії высокообразованый русин Иван
Орлай, родак из села Сокирниця. У 1803-1804 рр. на приглашеня царського уряду до Росії перейшов цілый шор
русинськых интелектуалӱв: професоры Василь Кукольник, Михайло Балудянський, Петро Лодій, Андрій
Дудрович и його брат Иван, Костянтин Павлович, Михайло Білевич и його брат Иван, Юрко Гуца-Венелін и
Иван Молнар. Усі они лишили замітный слід у руськӱй науці. На жаль, мы годни хвалити ся лем тым, ош они
русинського роду, бо про свӱй народ они майже нич не учинили. Проблемами русинського народа занимали ся
дома Александер Духнович, Адолф Добрянськый и многі їх соратникы.
У середині 19 в. (1848 р.) мадярські паны захотіли зверичи габзбурзьку династію из мадярського трона и
уголосити независимость Мадярщины. Зачала ся революція, яка была названа «ярь народӱв», бо народы
Габзбурзької имперії почали осознавати себе націями и добивати ся независимости. Придушити мадярську
революцію зголосив ся руськый царь Микола I, шандарь Європы. Як твердив русинськый політичный діятель
Адолф Добрянський, «мадярські русины не мали нияких илюзій удносно «маскалюв». «Нам є миліша
мадярська свобода, ги руськоє самодержавіє, и помірный клімат Мадярщины про нас милішый, ги сибірська
зима», ‒ писав Добрянськый. На жаль, мадярська революція не дуже змінила житя русинӱв, котроє ставало усе
гӱршоє. Зато нитко ся и не чудовав, ош у кӱнци 19 в. русины почали глядати щастя у Америці. Коли мадярськый
економіст Еґан увидів у кӱнци 19 в., яка є ситуація в русинськӱм крайови, то написав, ош годен ураховати тот
день, коли край о б стане ся пустый. Будапешт дав му возмогу розробити план економічної перестройкы
русинського краю. Было много зроблено доброго, зашто Еґан поплатив ся свойим житьом – його застрілили на
Лазувськӱм верьху, недалеко уд Ужгорода. Його упроваджовало у послідньый путь майже 12 тис. людий, што
говорить за авторитет Еґана.
20-й в. у Європі быв просто страшный: Перва світова война, переворот у Росії, котрый збаламутив цілый
світ на довгі рокы, переділ уже поділеної Європы, што было на хосен русинам, бо Подкарпатська Русь стала
частьôв высокоразвитої цивілізованої державы Чехословакії. Но треба ся чесно признати: празькі політичні
діятелі, у т.ч. и презідент Масарик, не дуже ся пиловали давати Подкарпатськӱй Руси автономію. И ко знає, як
бы ся склала доля нашого краю, кебы сьме дӱстали автономію нараз (дали нам автономію 13.10.1938 р.). А так
14-го марта 1939 р. Чехословакія як федеративна держава трьох народӱв – чеського, словацького и
русинського, перестала екзістовати: Чехія и Моравія стали протекторатом Німеччины, словакы уголосили
свою державу, у Хусті была уголошена Карпатська Украйина. Но нараз наш край окуповала Мадярщина. У
Європі чувствовала ся вôйна, по котрӱй у Централнӱй Європі на довгі рокы запановала Москва. 29 юнія 1945 р.,
коли быв пӱдписаный договор межи Чехословакій ô в и СССР про присоєдиненіє нашого краю до СССР,
фактично завершила ся демократична епоха у исторії нашого краю – експеримент руськых комуніштӱв над
нашым народом быв тоже дôвгый. Може, якраз из-за сього на референдумі у децембрі 1991 р. наша челядь и
дала єден из май высшых процентӱв в Україні за выход из складу СССР. У бюлетені референдума у нашому
краю были и другі вопросы, котрі ищи чекавуть свого рішеня. Будеме ся надіяти – позитивного.
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Русинська проза
Иван Завадяк
ШТО НАС ЧЕКАТЬ – ТО НАС НЕ МИНЕ
Памнятаю так, гибы то стало ся дне сь. Была
середина осени 1944 года. Выдала ся она файна, без
дождюв, котрі пережими годами были затяжными, из
вітровіями. Мені – тогды малому дітвакови – виділо ся,
ш то о н и с я р од я т ь у с м е р е ко в ы х ха щ а х , кот р і
обступали село из трьох бокӱв темными высокыми
захлипками. Из єдного боку села, котрый ся называв
«Верхньым кӱнцьом», возвышала ся полонина. Як и
ма є б ыти, она была гола, без є дного деревцяти ци
корча. Коли я ся придивляв на полонину, она ми
нагадовала якусь худобину, що лягла собі перепочити.
Май часто она нагадовала нашу Сивулю, што розлягла
ся по тому, як ся добре напасла, напила ся из валова студеної воды, котра сріберным блиском убігала из-пӱд
старої ялиці, бӱлшу уд котрої я ниґде не видів.
Правді быти, на тот час я скотарити ходив рідко, и то не сам, а май бӱлше из старшима сестрами вадь братом.
И сего дня я скотарити не пӱшов, а обстав ся дома.
Мама збудила ня доста рано, айбо лиш про тото, обы дати розказ, ож як мені ся вести, коли встану.
‒ Мы из Аннôв и Марійôв уйковôв на Коротині (так ся называла ораниця) йдеме брати булі, а ты, Иванцю,
ищи мало поспи. А як устанеш, то прийди ид нам, – наказала мама.
‒ Добрі, ‒ удвітив я и перевернув ся на другый бӱк.
‒ То ще не всьо, ‒ додала мама.
‒ Кажіть, я чуву, ‒ уповів я, не одпиравучи очи.
‒ Перед тым як ити, не забудь поїсти ощипок из молоком. А нам унесеш канчув квасного молока, що я го
поклала на лавицю коло полиці.
‒ Иги, ‒ промымрив я у сні.
‒ Абысь ся нич не бояв, я запру сінешні двері на засу̍в. И ты, як будеш выходити, затягни засув так, ги быв, ‒
уповіла мама уже из-за порога.
Теперь я розуміву, яка моя мама была мудра жона. Она дала дітині доспати, абы была бізӱвна, ож из дітинôв
усьо у порядку, дала му розказ принести бралям кваснину.
Як сонце засвітило у оболок, я пробудив ся, наскоро умыв лице, шию, уха и поза ухами ‒ так ги має быти,
поїв кавалок овсяного ощипка из солодкым молоком, узяв канчӱв, запер сіни на засув и начав ся спускати из
лавок по ґарадичах. И туй я увидів, як попри мене пробіг изогнутый, як кажуть, у дві погибели мадярськый
катуна. Вӱн мене, скорше усього, и не відів, бо біг доста скоро и зрів собі пӱд ногы, абы ся не за̍шпотати. Я ся
онь зачудовав из того, як вӱн ся вів, бо звык видіти их май статечными, не пазли̍выми. И пушкы они носили усе
на реміньови через плече. А сесь держав у опущенӱй попри себе руці, гибы хотів єї вере̍чи уд себе. Май ми
стало чудно, ож побіг вӱн уд нашої хыжі не утоптанôв доріжкôв, ай скочив у зворину и почимчиковав долӱв
нив.
Коли я пӱдойшôв до тютчиної хыжі, котра была десь на сто крокӱв высше нашої, то увидів ищи єдного вояка̍.
Вӱн біг долӱв зворинôв за тютчинôв хыжôв.
Як им пӱдойшôв ид бралям, мама радо плеснула руками и каже:
‒ Но туй прийшла и наша помӱч. Ци тяжко ти было нести канту? – зазвідала.
‒ Аникӱлко, она не тяжка, – удказав я и начав розказовати, як видів мадярськых вояків, котрі бігли так, ги бы
уд когось тікали.
‒ Може, когось имавут,– уповіла Анна.
‒ Шось мусять робити, а нам треба бу̍ли брати докы, слава Богу, хвиля помагать, ‒ удказала мама и ищи май
куражно начала цифровати по рядови мотыкôв, збирати блідоружові булі, ділити їх на бӱлші и май малі до двох
кобівок. На розкопанӱй булянці стояло пять вадь шість повных міхӱв, каждый из котрых быв у два раз высщый
уд мене. Теперь міхы шивуть май низькі и широкі, а тогды – высокі и узкі.
Анна из уйковôв Марійôв перешіптовали ся межи собôв. Я спершу не дуже ся прислуховав, ож про що они
говорять. Обернув им ся єдным ухом ид ним, коли м учув слово "фашанкы",
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бо я уже знав, ож то будуть грати гудакы, а я любив слухати файну нôвту. А ищи любив им дивити, як леґіні
у єдно бють ногами по даменіту точно тогд ы, коли бубнаш б є довбе̍ н к ô в по бубнови. Фашанкы усе ся
залажовали поповôв донькôв Морікôв, котра уже была уддана за якогось пана из Мукачова, айбо жили они
уєдно из фамилийôв намісника – нянька Морікы.
Мама, як и я учула, ож дівкы ся радять, як ся уберуть на фашанкы и попазила ся остудити їх:
‒ Які фашанкы?! – не зазвідала, ай майже сердито выповіла мама.
‒ А што Вы, тютко, так ся сердите? Так кедь намісник своюй донці инґиду̍є їх робити, то най молода челядь
мало ся загу̍рить, – несміло побайловала выказати свою думку Марія.
‒ Та бо час не тот. Туй не днесь – завтра може и вôйна прийти. Уже такой тыждень из-за полонины чути, як
бухавуть кано̍ны. А вам танці в голові, ‒ из укором у голосі удказала мама.
Не встигла она уповісти сесі слова, як неда̍ л еко уд нас учула ся стрілянина. Стріляли не каноны, котрі
подекуды стояли у селі. Стріляли из ручных пушок, а десь-не̍десь из маши̍нґверӱв (кулеметӱв). Стрілянина
доста скоро стала близити ся ид нам.
‒ Пряч ме ся за міхы, бо я чуву, як над нами уже кулі свищут, – гойкнула Анна, верла у бӱк мотыку, скочила ид
май близькому уд неї міхови и скоцюбила ся.
‒ Ой! Міхы туй не поможуть, треба ся спрятати десь за грунок, ‒ уповіла
мама, ухопила мене за руку и по̍шморгом потягла за собôв так, же я ледвы устигав перебирати ногами. Анна та
Марія побігли за нами.
На щастя, зворина была дуже близько коло нас, и мы у ню не то ож збігли, ай скулкали ся.
‒ Но слава Богу, ож вы туй, бо мы уже ся на̍чали сушиґова̍ти, ци усти̍гли вы ся спрятати, ‒ учув им нана̍шчин
голос.
Я увидів, ож у зво̍ р ині, окрім нанашкы, быв єї Иванко, на єден рӱк молодж ый уд мене. Старшина його
сокотила, ги ружу, над ним дрыжала, бо усі другі діти не доживали и до року. Была там нанашчиної сестры
донька, котра была у неї за годованку. Мати уродила єї без чоловіка и як пӱшла десь у Прагу на заробӱткы, так и
не давала за ся знати уже многі годы. Были там ищи дві жоны, котрі помагали нанашці брати булі. Айбо сих я не
познава̍в.
Не встиг им узріти, ци не є ищи хтось у зворині, як учули сьме голос нанашка Василя – Иванового тата. Ун до
того як ся начала стрільба, быв дома на ґаздӱвстві. Из його появôв жоны посмілішали и стали май говіркыми.
‒ Манибря ся начало, ци що? – зазвідала нана̍шка єдна из тых жӱн, котрых я не познавав.
‒ Ньит, то, майже, уд нам прийшов фронт, бо стрілявуть из боку Смерека тай полонины. А то значить, што
руські начали наступаня.
‒ Йой, Господи! Та то можуть и наші невинні люде загыбнути? – из страхом прошептала нана̍шка.
‒ Видить ми ся, ож того не буде, бо мадяре тікавуть, тко як може, и, мож казати, не стрілявуть, ‒ побайлова̍в
успокойити жӱн нанашко.
‒ Будеме ся надіяти, ож Святий Бог буде нас варовати, ‒ уповіла мама и перехрестила ся.
На сих словах стрілянина стихла, и чути было лиш дагде по єден выстріл. Жоны нараз то єдна, то друга
начали пӱднимати ся из спрятку и розпозірували, што ся робить довкола и ци не видко уже руськых.
Ож они скоро будут туй, казав єден мадярськ ы й катуна, котрый якогось вечера прийш ô в быв до нас
пӱдстричи ся у уйка Михайла. Уйко из малого жив у нас, бо лишив ся без старшины. Тот мадярськый вояк
говорив по нашому, бо быв десь из-пӱд Севлюша.
‒ Туй скоро будуть руські, бо уже чути їх каноны тай єропланы, як руські,
так и німецькі штось ся дуже розлітали, ‒ уповів вӱн.
‒ А што из нами, сиґіняшными, буде? – сокрушливо удреаґовав на се Яцьків Михайло, котрый, як и многі
другі сусіды, любив повечирьковати
нас.
‒ Вам не є што ся бояти руськых. Они вам нич пӱдлого не зроблять. Вы, може, и порозумієте їх бесіду, ‒
уповів на се катуна, обвів вечӱрникӱв
очима и якось наремно испер свою бесіду.
Теперь я знаву, ож чому то ся стало – вӱн ся спудив свойих слов, бо подумав, ож хтось заминдує кому и
куды треба. Правді быти, люде ухопили його боязнь и наскоро перевели бесіду на штось инчоє, далекоє уд
вôйны.
То, про що говорив вояк, стало ся днесь. Мыровта жӱн та дітий, котрых стало бӱлше, бо ид нам прилучили
ся Кошутовы та Куциковы діти, што недалеко выпасали ягнят та ярчат. Як зовсім докус стихло, из зворины на
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бережок высунулася моя сестра Анна. По тому, як она скоренько узад ся изсунула у зворину, усі порозуміли, ож
штось увиділа.
‒ Они уже туй! – майже шепчучи, выповіла Анна. У єї очах было видко страх. Нико не перезвідав, ож тко ото
«они». Та и не было коли, бо над зворинôв уже стояло даз десять ци бӱлше воякôв. Ож то не мадяре, а руські,
было видко по одежи: єдн ы были убран і по л і тному, а подаякі май тепло, а головно є – на їх шапках были
черлені звізды.
‒ Ну что, заждались нас? – зазвідав єден из них. По тому, што усі другі дивили ся на нього, было видко, ож
вӱн межи нима старшы̍ й . Про то говорила и шапка. Она была така, ги бы до жӱнського чіпця извирьхы
пришили обтягнутый полотном круг, а над очима – чорну захлипку уд сонця. Над ньов была черлена звізда.
На його звіданя нитко не вповів и пӱвслова.
‒ Знаю, что заждались, ‒ уповів вӱн, ги сам ид собі, и додав: ‒ Идите домой и накормите детей, небось
проголодались.
‒ Да и нам не помешало бы покушать, скоро вечер, а мы и не обедали, ‒ выповів єден вояк.
‒ Это как получит ся, ‒ удказав старшый.
При сих словах вӱн, а за ним и другі начали подавати рукы чиляди, што была у зворині, и помагали уйти на
подину.
Так усі у рокаши – воякы, жоны, дівкы и діти – пӱшли долі завгродôв. Нанашко ишôв коло старшого, из
котрым дись-не-дись перемітовали ся словами. Коло нанашкової хыжі усі ся сперли. Воякы ся розсалашували
на моріжку перед хыжôв, жоны присіли на присінку, на порозі до дроварні, подакотрі на ковбичках, котрі
нанашко не встиг поколоти на дрова. Дітьом не сиділо ся. Мы уже обзирали, а дакотрі байловали натягнути на
свої головы вояцькі шапкы, котрі ся называли пілотками. Ткось из воякӱв начав класти огень. Нанашко им
повів, обы не клали там на файнӱм морінци та ищи близько коло хыжі, ай удойшли уд неї мало ближе до
зворинкы, де тече вода. Його послухали. Жоны и дівкы побігли по свойих хыжах и поприносили солонину,
сыр, хліб, а май бӱлше – квасноє молоко, котроє было майже у каждӱй хыжи.
На тот час из хамника, котрый рӱс менше ги сто крокӱв уд хыжі за зворинôв, убіг марадичок баранцюв и
ягничок. Были там и дворӱчні ярочкы.
‒ А вот и мнясо пришло! – гойкнув єден из воякӱв и начав реготати, а за ним и другі.
‒ Позволите, товарищ капитан? – зазвідав старшого другый воячина.
‒ Это как хозяин скажет, – удвітив тот и глипнув на нанашка.
‒ Кедь треба, то треба, ‒ тихо проговорив нанашко.
‒ Ну что, Тимур, за дело, ‒ скомандовав старшый.
‒ Есть! – учуло ся из групы воякӱв.
Из межи них ухопив ся невысокый воячина из так прижмуреными очима, ож не мож было увидіти не то, ож
якої они фарбы, ай ци є они у нього, а кедь суть, то што ними мож увидіти. До того не лише мы, діти, ай и старша
челядь людей из такыми очима ниґда не виділи. Єдным скоком Тімур быв за потічком, а другым досяг баранця
и держав межи свойими куртыми ногами.
‒ Но диви, Василю, май файного баранця имив, ‒ рострачено выповіла нанашка.
‒ Будь тихо! Дякуй Богу, ож ярку не влапав, ‒ удказав нанашко.
Я не видів, як різали того баранця, бо старші жоны наказали дітьом пӱйти и нарвати коло нашої стайні груш
и яблок. И хоть тоты плоды были доста квасні и уд них всьо стяговало у роті и брала оскомина, мы радостным
рокашом побігли выповняти розказ.
Коли сьме ся вернули, ягня, надітоє на великоє веретено, уже ся допікало над граньôв. Тімур удрізав уд нього
кавалк ы и роздавав воякам. Они го ї ли из печеными булями, котры ут і гали из грани малыми патыками,
уламаными из ліщанкы, што росли понад потоком. Воякы начали силовати мнясо и булі дітьом.
‒ Мы не хочеме, мы сыті, ‒ удказали мы в єден голос. Айбо коли через якыйсь час нас посиловали ищи раз,
мы зачали приязно трапезовати из вояками.
Офіцеры, а их было два – єден старшый, що мав по чотыри звізды на каждӱм плечи, а другый май молодый.
У сього было по дві звізды. Они говорили из нанашком. Подаколи у бесіду вступали жоны. Наші люде доста
добрі розуміли офіцерӱв, а они їх не докус.
‒ Что они говорят? – раз-пораз перезвідовав старшый офіцер май молодого. Тот йому штось товмачив.
Теперь я розуміву, ож молодый офіцер быв из Украины и май легко мӱг ся порозуміти из нашыми людьми, ги
тот, тко урос у Росії.
Я не довго чув бесіды старшых, бо ткось из людий увидів, як за рікôв, на горі коло єдної из зимівок бігавуть
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руські воякы, котрі зайшли у село через полонину. Старшый дав воякам команду збирати ся. Перед тым, як
пӱйти, вӱн обратив ся до сільськых людей, котрых назбирала ся уже велика ровта.
‒ Спасибо вам, дорогие, за хлеб, соль, за щедрые угощения, – уповів вӱн.
‒ Та не є за што. Най вам буде на хосен та здоровля, ‒ удозвала ся челядь.
Удкланювучи ся за руку уд нанашка, капітан выказав то, што му прийшло на гадку уд того, што увидів, учув
и порозумів за куртый час перебываня на нанашковӱм обыстю:
‒ Должен вам сказать, уважаемые товарищи, что живете вы не так уж и плохо.
‒ Та дяковати Богу, якось ся жиє, лиш бы ся хотіло, обы не было гӱрше, – удказав нанашко.
‒ Будете лучше. Как было раньше, уже не будет. Но Бог здесь не при чем, ‒ отчеканив офіцер так, обы усі
чули.
Ги бы у одвіт на сі слова, айбо так ги бы ид самому собі, нанашко проговорив:
‒ Ци ліпше, ци май пӱдло ‒ єден Бог святый знає. Айбо як я порозумӱв, так, ги было до теперь, уже, бізӱвно,
не буде.
‒ Як знавуть у нас казати, што нас чекать, то нас не мине, ‒ якось из жальом довершила нанашковы слова
Суремканя, єдна из тых достойных жӱн, из міркованями котрых у селі раховали ся не лиш жоны, а и усі люди.
Володимир Новак
З МÓСТА У ВОДУ
Страх домак збідніти и лишити ся дараба хліба заставлять челядника дуже скупо тратити гроши и робити
хоть што, вбы їх заробити. И то не є скаредность, а май скоро спроба ужити у днешньому тяжкому світі.
Бідность рідко бывать скаріднôв.
Спередгӱд сеся старша жона уйшла на пензію по старости из міста инженера-конструктора великого
завода.
Платня на заводі была мала, а пензію назначили юй ищи меншу. Жила вна єдна, чоловік не так давно умер
уд цукровкы. Єдина донька сама ледвы уживала. Помочи юй было никому. А туй ціны у бôвті на всьо каждый
раз пӱднимавуть. Росте дань за квартіль и комуналні. Бідна жона мейригує, нервозить ся, и не знає, аж як уйти
из сьої біды. Як ужити? Та біда сама не ходить. Из сякого житя нáзад стало ся здыймати кривляноє давленіє.
Остатні гроши забрали лікы. Уже донька доносить юй їдіня.
Страхы обыйняли жону. Видячи сякоє, сосідка запросила єї помогати юй торговати старым шатьом на
столикові пиля їх хижі. Довкола было много пятиетажок, людий прохожих там немало, и стара узяла ся
продавати ото ряндя. Та пак дуже скоро перейшла на гарячый кавіль, цигаретликы, швабликы, приправы до
кухні. Єдным словом, продавала усякоє дрÿбля, што просили люде рано, идучи на роботу, авадь камай пÿзно
вечӱр, кой бôвты уже ся закрыли. Ипен позад сього торговля у сьої сегіняшної жоны зачала давати невеликі,
айбо дуже трібні гроши. На первый раз, на зачаток, їх позычила сосідка и мало дала донька. Из тяжкôв бідôв,
айбо діло пÿшло.
Она не пропущала ани єдного дня на тыжньовы, вставала дуже рано, варила кавіль, уношовала столиць и
товар, обы перві прохожі были мочи купити, што треба. Удень метала собôв по вароши, скупововала товар по
тунюй ціні, зносила го домӱв и не бÿлше єдної годины часу удпочивала. Кой люде йшли из роботы, она была
уже на свому місті. У любый час! Дождь, спека, морозкы, бетяжна вадь здорова, на усе чекала купцюв.
Нелюдськый страх загубити зароботок и вернути ся у безвыходь гнали сесю стару жону у незриму, неминучу
пропасть. Она не перва и не остатня. Лем на чудо доста довго удержували єї силы сесю кару, майже чотыри
годы. Зобрала якісь гроши и уже хόтіла мало перепочити, лем не устигла.
Наглі, такой пиля свого столика упала на землю. Докедь прохожі ýзвали «Скору», докедь звезли у коргаз, єї
пóсяг инсулт у тяжкӱй формі. Лежала у постели без тямы, паралізована, чекавучи помочи и Божої воли. По
документах, што были из нив, ýзвали доньку, котра спервý годна была лем ревати.
Через два дны ледвы жона прийшла до тями, ба ни говорити, ани двигати собôв не была годна, розуміла, аж
скоро умре. Што юй было у голові? Што она хóтіла уповісти доньці сперед смертю, нитко не спознать. Може,
остатню просьбу, а може, за вто місто у падементі на кухні, де на єдному гвоздику была дошка, пÿд котрôв
лежали спрятані 1320 доларӱв, заробленых за чотыри годы досмертным трудом, што звюв єї у грÿб? Сама не
изхосновала из них ани цента, берегла на чорный день.
Кедь донька їх не найде, пӱйдуть гроші ги из моста у воду. Из тим вна за три дны умерла. Донька, як могла,
так єї провела навхтема, довго глядала из чоловіком мамчин статок, нич не найшли.
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Было дакӱлко арендарюв, даткось из них найшов оты гроші, бо дошка из падемента пак была порушана.
Ба ци пÿшли вни на хосен? Вадь неправедно забраті такі тяжкі чужі гроші свойôв тяжестьôв даткогось
затягнули у велику біду?

14.10.2016
НИЧ НЕ Є ТАЙНЫМ, ОБЫ НЕ СТАЛО

Анна Меґела

Не кради. Се єдна из десятьох Божых заповідий, дотримовати ся якої учать, коли ищи дітина мала и много
чого не розуміє. Мамка розказовали, же до сорок пятого року у селі нитко не крав. Люде, коли ишли на поле ци
на діл, не замыкали двері на колодку, а лем закрывали на засувку ци на кӱлок – вбы знати, же в хыжи
никого не є.
Украсти могли лем ціґаны – коня ци сіно на полю, складеноє у навилкы вать у копіці. А шатрові ціґаны
крали. што їм попадало ся пӱд рукы, май бӱлше – курий. Завто коли ся появляли у дакотрому селі, (а
они везли ся на возах из Румунії ци Югославії), то люде єдні другым передавали, а даколи и бубнаш
оглашав, же треба сторожити своє добро,бо йде напасть – шатрові ціґаны. Айбо то было раз ци двычи
на рӱк – мож было перетерпіти.
Пяниць тоже было не много: єден-два на цілоє село, завто обязателно быв свӱй жебрак, якого по
очереді люде кормили и давали якусь цурину ци взувачку того, ко вже вмер. В основному, не лем
жебракы, а й бідні селяне веснôв, літом и осіньôв ходили босі до морозӱв. Вбували ся у бочкоры
лем взимі. До церквы вліті у неділю йшли босі, перед церковльôв вбували папучі, які пак знимали и
йшли домӱв босыма. Так было, и нитко из того ся не чудовав.
Мамка из няньком учили нас, же чужоє брати – то гріх, вно николи не буде челядникови на хосен, лем
на шкоду. Позад 45-го рока вшиткой ся змінило, особенно коли ся почали создавати калгозы. Уд людий
без оплаты забрали землю, коні, возы, коровы, значить – украли. Насилно загнали людий ци в ланку ци на
ферму, де мусай было, ги в часы кріпацтва, удробляти повинность – тӱлько-то на рӱк трудоднюв, за
котрі тоже не платили, лем давали якыйсь перцент уд урожая. И хоть у калгозі были по 2-3 сторожи (у нас їх
называли керійтовами), люде ухитряли ся штось украсти из поля ци молока из фермы, бо то было ничийоє, а
дома чекали голодні діти.
Но обы кось досмілив ся вкрасти штось из церквы, то такоє и подумати нитко не мӱг, бо знав же буде кара
аж до семого коліна.
Теперь, коли не є голода и каждый може найти роботу и заробити чесно на прожитя, чуєме по
телевізорови, же когось убили, а когось обокрали ци за пӱдробленыма документами завладіли чужим
имуществом.
Помню, же у нас у Перечині, рокӱв 10 тому обокрали из костела музикалні инструменты, из православної
церквы 2 рокы тому – позолочену чашу и сріберні хресты, а недавно из церквы в «Карпатах», што на окрайині
Чинадійова, – иконы, хресты, чаші, ризы и пӱдсвічникы. Останні верли на дворі, бо в темноті думали, же
золоті, а вни были мідні. Даколи удає ся найти злодіюв, но вбӱлшости ‒ ньит, и їм вдає ся быти не
покараными. Айбо не вшиткі розумівуть, же май страшный – то суд Божий и суд совісти, коли челядник
лишать ся душевного спокою, починать хворіти и, не вутримавши, сам ся иде замелдовати.
Так ся стало из злодіями, што 15 рокӱв тому из Хресто-Воздвиженського собора в Ужгороді украли
шість икон и продали їх за 50 доларӱв. Пройшов рӱк позад того. И в послідньый тыждень Великого поста
рано перед малôв церквôв, де ся мала проводити утреня, священик увидів, як на ґарадічах на колінах
молить ся молодый чоловік, а коло нього ‒ дві иконы. Вӱн быв дуже перестрашеный и из слызами на
очах шептав: «Прости ня, Господи!» Иван признав ся, же то вӱн из трьома хлопцями ‒ Андрійом, Петром и
Васильом украв иконы. Вӱн „свої” вертать, бо видить му ся, же скоро умре. Петра недавно забила машина,
Василь такой літом утопив ся в озері, Андрій тяжко хворый и на тілі має якісь гнойнякы, што ся не
лічать. Вӱн тоже хворый на гертику, и мусай му робити операцію на оба плюца, а дохторы не давуть
ниякої ґарантії, же буде жити. Перед операційôв хоче ся усповідати, бо совершив великый гріх. Священик
його посповідав, причастив и попросив замелдовати ся у міліції. Ищи 2 иконы вернув Андрій, а 2 так и
не найшли, бо не знали, кому продали їх Петро и Василь, якых уже не было в живых.
Завто, же Андрій и Иван вернули вкраденоє и дуже шкодовали за содіяноє, то церковна двадцятка
просила не судити їх строго. Хлопцям дали условно по 2 рокы. Андрій умер такой через рӱк. За здоровля
Ивана молили ся у церкви, просили Господа простити йому. Позад операції Иван выжив, ходив из
матірьов на богослужіня, сповідав ся и причащав ся. А коли изняли уд нього судимость, пӱшов у
манастирь. Даколи навідує ся в храм, из якого украв колись иконы, и страстно молить ся, просить
прощеня за свої гріхы и за гріхы свойих бывших цімборӱв по нещастю.
35

Выпуск №6, октовбер 2017

Русинська поезія

* * *

Леся Адамова-Стецович

Осінь янтарьова вшитко повбирала

***

В золотисто-жовті, дорогі шовкы,

Из материнськым молоком

Втихаря, неспішно од літа украла

Нам слово вливать ся рікôв

И перечинила на смутні думкы.

И перетворять ся у крôв,

Заревало небо цятками рясныма,

И тішить думку, серце, око,

Чистыма слезами дощ усьо помив,

Летить над горами высоко

Листкы пожовтіли и метати нима

Співáнкôв, вíршом и душôв,

Неспокӱйный вихорь усягды спішив.

Снігом, якый опять пушôв.

Цулювали каплі грезно у садови,

Хоть всі вже ярь фрішну чекавуть

Достигнутых яблок налляті плоды...

И словом дóбрым прикликавуть.

Свою пісню осінь співать нам в дощови,
Побзерай - вже всягды є єї сліды.

Як мож забыти з дня на день

21.09.2017. Brno

Ядро сімї, живый огень?
Обы не усхла слôв керниця,
Чужому вчіть ся ‒
Свойим не ганьбіть ся!
01. 02. 2017. Брно

Сергій Тудовші
«ПРОГРЕС» РУСИНА
Узяв у оборот „прогрес” русина,
Та так, што смішно, аж запирать дых:
Избирать, ги кой губка, всьо лупинє
По світови у варишах крутых.
Забыв, як нянько й мама ся молили,
Як дідо весело колись співав.
Забыв, чому го старшина вучила,
Приняв чужоє, своє розтоптав.
У день рожденый співать: „Happy Birtday!”
Обы там, за бугром, нитко не взнав:
Исе гуляє не простый калгозник,
Ай „білый пан”, нівроку, загуляв.
Не знає, вадь не хоче розуміти,
У иппной свято фурт ся співать сяк:
«На многі, многі и благії літа!»
Забыв єсь, русине, за своє гет домак.
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Забывись, ци ганьбиш ся , тко тя знає,
Ты прячеш за столом своє єство,
Коли в далекому, чужому крайи
Співаєш „Marry Christmas”, не Руздво.
Веселых и щасливых святкӱв,
Не ґратулуєш дітьом та й жоні
И не заспіваш ни єдну колядку,
Бо вто не модно там, на чужині.
Хелловіны та й всяку другу нечисть
Хвалити й бісновати не спіши
И всякоє смітя, што другі мечуть,
Ліпити до русинської души.
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***
Август догорять теплыми днями:
Щи мало, щи крехту тепла,
Дарує нам літо, а десь за горами,
Вже пряче ся осінь склята.
Пожовклым, удпавшым листьом закрутить,
Змыє дождьом літні дны.
У нашых смиренных сердцях збаламутить
До ныні незвідані тмы.
КОНТРАБАНДА
Руснаќ ходить
́
на Словаќ ы,
Миче
́ гет свої́ ґумаќ ы.
Не в болото
́ – у Європу,
́
Дуже
́ тягне
́
наших
́
хлопӱв.
́
Иде́ там не на шпацірь,
́
Вода
́ цяпкать
́
за ґаллірь.
́
Ходить
́
там, бы заробити,
́
Даяк
́ файту
́
прокормити.
́
Возить
́
паленку,
́
солярьку,
́
Не сидить
́ пян
́ ый на ярку.
́
Ціґаретлик
́
ы надівать,
́
Де лем вдасть ся, вонь упрівать:
́
В ґатьох,
́
штрімфльох,
́
у жебах
́ ‒
Бы не ймили,
́
має́ страх.
́
То ся кличе
́ контрабанда,
́
Се не панія
́
паранна.
́
Паскуннезна
́
ся робота,
́
Замастить
́ тя од болота.
́
Ту ся треба
́ сокотити,
́
Бы у решт не загриміти.
́
Имлять
́
– мотор
́
конфіскувуть,
́
Величезный
́
штраф задувуть,
́
Ще й засудять
́
на рокы.
Як будуть
́ там діточкы?
Руснаќ иде́ на Словаќ ы,
Нӱч, потемок,
́
не є дякы.
́
Побила
́
го контрабанда,
́
Має́ ся, ги мокра
́
рянда.
́
Змученый,
́
червені
́ вочі,
́
Без жоны вже кӱлькі ночі.
́
Стӱй три годины
́
у шорі
́
Так, ги шовдарь
́
у коморі.
́
Сперед
́
рамп
́ ôв и пять годин,
́
В моторі
́
сидить
́ голоден.
́
В череві
́
бурчать
́ пацалы,
́
Шор ся кывать так помалы.
́
На граници
́ стӱй, фейкуй,
́
И на цолнику
́
мирькуй.
́
Бо кіть найдуть
́
твӱй товар,
́
Можеш
́
выти, ги сомар.
́
Не пстає́ ся нич робити
́ –
Уряднику
́ пӱдплатити.
́
Шупнеш
́
гроші
́ – полівлять.
́
“Дякуву”,
́
– ще повідять.
́
Рампа
́
нарас
́
утворена
́ ‒
Засвітила
́ ся зелена.
́

Поламле, сказить, што щи вчора сіяло:
Білый день стане нӱч , а ночі без сна .
Просити ся слезно, вбы літо ся встало,
Ци з осени ждати хосна?..
Не варто чекати, не варто просити,
Вбы літо вернути назад.
Як осінь настане, не будеш любити
Мене, як колись в зорепад .
Володимир Рошко
Пӱшôв руснаќ на Словакы,
́
Ги в Москву́ колись
́ полякы.
́
Такой
́
в першому
́
селови
́
Продав́ вшитко
́
словакови.
́
Гроші
́ в жеб, дому́ палить,
́
Жоні́ радость
́
наладить.
́
Бысь мӱг дашто
́
заробити,
́
Опстає́ ся привозити,
́
Контрабанду
́
на Словакы.
́
Не од доброї
́
то дякы.
́
Давай
́ позӱр и гаткуй,
́
На граници
́ шпікулуй.
́
Научи́ ся пӱдплатити,
́
Поліцайту
́
надурити.
́
Так ся має́ наш руснак,
́
Бо бідує́ неборак.
́
Хочеш жити
́ – то крути́ ся,
На законы
́ усери́ ся.
Стратив
́
честь, ги сліпый путь,
́
Чесно
́
жити
́ не давуть.
́
Най ся зарве
́
контрабанда!
́
Мы – то не злодійська
́
банда.
́
Опстає́ ся лем грішити
́ ‒
В Краю
́ ніґде
́
заробити.
́
Се далеко
́ ще не вшитко,
́
Контрабанды
́
тӱй не видко.
́
Мы – то не контрабандісти,
́
Скорше
́
– лем прості́ турісты.
́
Контрабанда
́
– то про панство,
́
Иншак
́
не повіш
́ – жіванство.
́
Заганявуть
́
за границю
́
Не таку́, ги мы, дурницю.
́
Пан
́ ы тоннами
́
шефтувуть,
́
По-злодійськы
́
там пакувуть
́
Паленку,
́
карпатстськый
́
ліс,
́
Фуры
́
ціґаретлику
́
‒ не ґріс.
́
В машлях
́
ходять,
́
коняк
́
пють,
́
Крôв, ги пявкы,
́
из нас ссуть.
́
В грошах
́
куплють
́
ся, грішать,
́
А на простяка́ вбалять.
́
Бы три євро
́
заробити,
́
Руснаќ мусить
́
ся крутити
́
Так, ги колесо
́
у возі,
́
Не пстає́ ся нич небозі.
́
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ПЛАЧЕ ЗЕМЛЯ ПОДКАРПАТСЬКА
Плаче земля Подкарпатська,
Рӱдна Верховина,
Не настала йщи для ниї ‒
Щаслива година.
Не настала серенчлива,
Та й ци она буде?
Кедь русин свôю културу,
Може, и забуде.
Рӱдна бесіда русинська
Для когось стає чужа.
Бо давно на українську
Наша челядь перейшла.
И традиції вмирают,
Співанкы пропали,
В ту, що малым діточкам
Матері співали.
Кой дітину увечері
Свôю колысали,
За єї щасливу долю
Сумно си гадали.
Сумно си гадали,
Бо не легка днина,
Усе тяжка была
Доля у русина.
Не пропадать суєта,
У нашӱй родині.
Вшиткі думавуть: серенчу
Найду на чужині.
На чужині дуже тяжко.
Чужина не мати,
Ни з кым там заговорити
И тяжко заспати.
Кедь діды бы наші встали ‒
Гӱрко бы ревали,
Бо мы даже свою честь
Дешево продали.
Убыкрали нашу землю,
До самого неба.
Наша чилядь нич не каже,
Може, сяк и треба?
Чому фурт машины возять
Хащі зелененькі?
Та куды ся вже поділи
Бучкы молоденькі?
Люди добрі, робім дашто,
Бо біда нам буде.
Бо получить Божу кару,
Тот, тко рӱд забуде.
Встаньме, братя, в рокаши,
Ціль у нас єдина,
Тогда буде вічно жити
Русинська родина!
Не Духнович, а уже мы
Маєме будити
Подкарпатськый наш народ ‒
Вӱн тогды ожиє.
Прадідӱвськый славный род,
Буде жити й жиє!
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Жиєме мы в Подкарпатю
Й жили туй віками,
Другі люде в рокаши
Были з русинами.
Но як родить чешка чеха,
Грузинка – грузина,
Так русинка чорнобрыва
Уродить русина.
Гордость ‒ Пушкін для Росії,
Всякый його знає.
Так и Подкарпатська Русь
Духновича має!
В українцюв є Кобзарь
Мовы їх хранитель,
А в руснакӱв є Митрак
Й Духнович-Будитель.
Сильвай, Фенцик и Добрянськый ‒
Гордость вы меж нами.
Фурт будете вічні й славні,
Межи русинами!
Наша челядь – на всьо майстры,
Дуже красні ґазды.
Дай їм, Боже, добру долю
Най будуть гаразды.
Подкарпатська Русь ‒ Отчизна,
Срібная землиця!
Милі нам твôї поточкы
Й каждая улиця.
Ой, як люблю Мараморош,
Чорні його горы,
И широкії долины,
И студені зворы.
Тече ріка з полонины,
А з звора поточкы.
Та падуть на них из бука,
Зелені листочкы.
Та яка вта дуже красна
Наша Верховина!
А ци є щось май миліше,
Для душі русина?
Ужгород, Мукачево,
Перечин, Свалява,
Чоп, Міжгіря, Воловець,
Березный, Иршава,
Хуст, Берегів, Виноградів,
Тячово и Рахів.
Наші ипні города,
Ліпшії на світі!
Красні дуже, цілый рӱк:
И в зимі, и в літі.
Наше рӱдне Подкарпатя Земля материнська.
Вічно была й туйкы буде
Нація русинська!
17.08.2017
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ДУМАТИ ВСЕ ХОСНАВО
Ци вам ся проблема знана?
З роками тяже май мені
Серед нещирости й обмана
И каждоденної брехні.
Брешуть жоны чоловікам,
А оты їм тым вертавуть,
Брешуть вчителі в школах,
Та й діти ся старавуть.
Й державної брехні немало
Вушмарено на смітя,
В котрÿй ся людьом обіцяло
Добро и ліпшоє житя!
На брехню тых, што владу мавуть,
Люде вже й позÿр не давуть,
Бо многі з них єдно лем роблять:
Фурт крадуть, крадуть й крадуть…
Еволуційный днесь процес
«Облагородив» ситуацію:
Крадуть простакы – се прогрес,
Панство занято корупційȏв.
З тых, што нагребли мілійоны,
Мало тяжко тко робив,
Ци нӱчȏв з рінґлями й ножами
Робровати в ліс ходив.
Челядь сама у куфертках
Гроші їм носила,
Кедь хотіла, обы діло
При жизни ся рішило.
Хлопы куферткы беруть,
Не боять ся кары,
Не в трилітрові банкы гроші кладуть,
А женуть в офшоры.
Обы нажити ся на нас,
Не довгу можность мавуть:
Знавуть дȏбрі: куртый час
При власти пребывавуть.
Вбы обманути и збрехати,
Универзитет не мусай кончати,
Айбо гроший вбы нагребсти,
Треба ‒ в депутаты.
Неразниця, у які:
Ци в прості, ци в верховні,
Се опреділить лем кӱлкі
Вни гроші мати годні.
Вбы депутатськый фȏтел мати,

Иван Ситар

Плювуть на честь, отцювське ймня,
Єдным ся разнять кандидаты:
В котрого нагла май брехня.
Брешуть людьом кандидаты,
З екранÿв не злізавуть,
Місяцями нам из плакатÿв
Їх пыскы додівавуть.
Каждый из них выхосновав,
Хоть што за агитацію:
Єден из вилами фурт бігав Спасав рÿдну націю.
До выборÿв свойих клеркÿв
Они заставляли,
Чомаґы з гречкȏв и колбасȏв
Вбы людьом роздавали.
И люде за сесі «дарункы»
Не мали платити,
Лем за «дарителя» листину
В урну опустити.
А оты, што нагребли гроший
Май бÿлше, май бивно,
«Даровали» не чомаґы,
А од двох до пятьсто гривнюв.
Кÿлко в Кийові платити
За столець доходный,
Через некомпетентность уповісти
И днеська м не годный.
Кедь «дары» люде й беруть,
Они в гріх не впали,
Бо тот мізер, што їм давуть,
Од них же й украли.
Зато кажу: «Беріть «дары»,
Гріха ся не бÿйте!
Лем в день выборӱв за чесных
Людий голосуйте!»
Оты, што туньо вас купувуть,
И рай обіцявуть,
Про честь людську и правдивость
Понятя не мавуть!
На ото, што м вам повів,
Не мусай ся творити,
Та кедь ня, руснакы, не вчуєте
Не буде ліпше жити!
09. 10. 2017
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БАБЧИНА ИСТОРІЯ
(Як Брежнєв Подкарпатську Русь ослобожав)

* А ля гер ком а ля гер
На вôйні, як на вôйні (фр.)

