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Честовані читателі!
Выпуск сього номера изясь припав на
много файных и знамных свят: Христового
Воскресіня,
дня
рожденя
Великого
Будителя Александера Духновича, 10-х
роковин єдиної на Подкарпатю русинської
передачі «Русинська родина», што суть про
серце каждого русина дуже радосныма
трафунками и ювілеями. Кроме того, аж
двоє дописовачюв «Отцюзнины» мавуть
честь стати кандидатами русинськых
престижных премій: Михаил Чухран – премії
СРР им.Василя Турока-Ґетеша и Володимир
Рошко – премії им.Ивана Петровція. И се не
може не радовати нас.
У шоровому номері часописа мы
продовжуєме знакомити вас из нашим
фолклором и етнографійôв, русинськôв
исторійôв
и
културôв,
префайнôв
русинськôв
белетристикôв.
Такой
у
журналовы можете прочитати про новины
културы за сесь куртый період у житю
русинÿв на Подкарпатю и в наших братÿв за
гатаром.
На
убкладци
«Отцюзнины»
є
реквізиты, за котрыма вы можете легко з
нами зязати ся. Тому просиме вас, честовані
читателі, пишіть нам, обращайте ся из
пропозиціями
штодо
журнала:
його
убкладкы, рубрик, оформленя и т.д. Ваша
думка про нас важна и цінна.
Честовані читателі! Щиросердечно
поздоровляєме
вас
из
праздником
Христового Воскресіня.
Миру, взаєморозуміня и Божої
благодати вам и вашым родинам.
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
Юрій Продан, голова обласного научнокултурологичного
общества им. Александера
Духновича

Сесi слова́ края́ нам заганя́ ву,
Тôв бе́ сідôв, котру́ од ма́ лку зна́ ву.
Што ма́ мка з ня́ ньком ня учи́ ли,
Котрôв у Подкарпа́ тю говори́ ли.
Русна́ цькôв бе́ сідôв я пи́ шу,
И, мо́ же, у души́ русна́ цькÿй ли́ шу
Дама́ ло ві́чного и до́ брого дама́ ло,
Бы ся обста́ ло, фа́ йті переда́ ло
Тепло́ Карпа́ т, Отцю́знины тепло́ ,
Най ря́ сно ро́ дить, най бы наросло́ .
Уся́ ко было ту за сту́ вкы ро́ кÿв,
Гняви́ ли нас з уши́ ткых бо́ кÿв.
И днеська ма́ єме непро́ стоє житя́ ,
Боли́ ть не лем душа́ , боли́ ть кустя́ .
Не да́ йме ся боло́ том замасти́ ти,
Имі́м ся пра́ вдôв и робо́ тôв жи́ ти.
Я хо́ чу бы сьте з Кра́ ю не втіка́ ли,
Бы сьте у се́ бе до́ ма фа́ йно ма́ ли.
Любі́ть робо́ ту, фа́ йту и наш Кра́ й!
Серенчу, Го́ споди, русна́ кам да́ й!
Володимир Рошко
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Хліб душі

ПРОПОВІДЬ НА СВІТЛОЄ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСІНЯ
Во имня Отця, и Сына, и Святого Духа!
Возлюблені у Христі браты и сестры!
Вшиток великый пӱст труда и
поклонӱв пережито, и мы готові вчути
життьорадосні два величнi слова: «Христос
воскрес!»
Днесь наші серця наповнені не лем
словами, а самым житьом, якоє дав нам
Воскреслый Христос. Бо крестом искупленія
закончили ся мукы ни в чому не винного
Месії.
Господь розтворив ворота Ада и
позволив умерлому выйти на свободу. Його
Воскресіня принесло житя мертвым,
прощеня грішным и славу святым. Царь
Давид задовго до того призывав радовати
ся, бо святкує ся Пасха: «Возрадуєме ся и
возвеселиме ся в сесь день, якый сотворив
Господь» (Пс.117:24).
Мы святкуєме Пасху, бо віриме, што
Сын Божий побідив смерть, и она мусить
одступити ся; а тіло нашоє має воскреснути,

2

преобразити ся. И настане про нього новоє,
вічноє житя.
Радость Воскресіня обернена до
всього людства, всіх народӱв на земли, тому
што праздничноє Євангеліє читать ся при
соборному служіньови священикӱв на
разных языках, штобы сила слова Божого
дӱйшла до каждого челядника.
Як при житьови Христа, де вӱн
проповідував меже людьми, ставали ся
чудеса, так они творили ся и на Голгофі при
розпяті. Висячи на хресті, Месія сотворив
ищи єдно чудо: спас розбӱйника, што ся
розкаяв: «Помяни мя, Господи, во царствії
Твоїм» (Лк.23:42). И одказав му на то Иисус:
«Истинно говорю тобі, днесь будеш зо Мнôв
в Раю» (Лк.23:43). И першым в Рай зайшôв
розбӱйник. Тому таку можность маєме и мы,
бо у сьому світі, погрязшому в гріхах, вшиткі
єсьме розбӱйникы. Айбо віриме в то, што
Воскреслый Христос повірить каждому из
нас и прийме каятя, коли станеме на порӱг
смерти.
Другоє чудо – се сама смерть Сына
Божого. Коли вӱн испустив Свӱй дух, став ся
землетрус. Земля не могла вынести того
беззаконя, што чинили римські воякы,
розпинавучи Христа.
Айбо
днесь
мы
вшиткі
жизнерадостні, бо Христос воскрес из
мертвых, як пророчив Вӱн Сам про Себе. Не
вдержав Го запечатаный грӱб и тоты воякы,
што Го сокотили. Што вповів – то вчинив, и
ништо не помішало Му исполнити Свою
волю.
В сесь праздничный день мы
примиряєме себе з Богом. Рукы Христовы,
розпяті на кресті, ‒ се розпростерті обоймы
Спасителя, котрый чекать каждого из нас,
абы обняти. И задача вшиткых нас не
обойти, не обминути сесі обоймы. Маєме
вшиткі протягнути свою руку на стрічу руці
Його, Спасителя. Маєме почувствовати Його
силу над нами, нашима сімями, штобы крôв,
проллята на Хресті, не была задарньôв.
Воистину воскрес Христос!
Амінь!
Протоиєрей Свято-Михайловської
церьковли
с. Поляна Иоан Игнатюк
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Новинкы житя
подкарпатськых русинӱв
ЛАСТОВОЧКО, ДЕСЬ БЫЛА
Судьба ниґда не обдарововала
гораздами наш народ.
Завто наші благі предкы мужетвенно
и терпеливо пронесли свою исторію через
столітя,
войны,
моры
и
голодоморы,передавши нам у спадок май
сокровенноє ‒ свої молитвы, співанкы,
легенды, танці, мудрі притчі. Они часто
лишали ся без хліба, айбо свято берегли
хліб духовный, и дякувучи йому, выжили у
вирі природных катаклізмÿв. Но не думали
наші праотцы, што прийде на нашу землю
ищи єдна пошесть: черствость до свого
минулого, до свої исторії и културы...
Такі думкы до мене прийшли 3 марта
2018 рока, коли я быв на звітному
ювілейному
концертови
русинського
танцьовално-хореографічного
колектива
«Ластовочка» Свалявської школы №1 им.

Т.Ґ.Масарика.
На 5 роковины «Ластовочку» прийшли
пÿдпоровати гості: діточый ансамбль
«Бабчина співаночка» села Чинадійово,
народный
самодіятелный
рокаш
«Чинадієвка», керовником котрого є
заслуженый працовник културы Украйины
Олга Прокоп.
Кажуть, што Господь при народжені
дає каждому челяднику якісь таланты. Не
обділив вÿн нима и керовника дитячого
танцьовалного рокаша «Ластовочка» Анну
Миколайовну Сакаль. Она дуже трепетно,
из любовльôв, як до рÿдных, ставить ся до
дітий. Она розказує їм про исторію нашого
краю, про исторію каждого танця, якый они
выконувуть. А се и танець «падеграс» ‒ 18
стороча, се и молодшый «решето», се и
словацькый народный танець, и фест
другого.
Велика и благородна місія, яку
исполняє Анна Миколайовна (вадь попростому « Ляля») по всокоченю русинської
културы, достойна честованя. Се ентузіаст
културного
фронта
вадь
берегиня нашої минувшины.
Най Господь подарує юй
многая и благая літа, а
фолклорному
хореографiчному колективу
«Ластовочка» одмітити ищи
не єден ювілей.
Микола Рішко.
Подобенкы Миколы Поцка
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ПОЧЕСНА НАГРАДА ЗА ИЗГЛЯДАТЕЛСЬКУ
РОБОТУ
Наша знамна землячка – малярькерамік, методист методичного центра
райодділа културы, член Націоналного
союза
майстрÿв
народного
умілства
Украйины и Закарпатського научнокултурологічного общества имени А.
Духновича Олґа Гал участвовала у конкурсі
на здобытя премії за всокоченя и охорону
нематеріалного културного наслідства
2017. Каждый рÿк дана премія присуджує ся
фолклористам, етнографам, изглядателям,
ученым,
збирачам-ентузіастам,
фолклорным
рокашам,
солістам
(вокалістам,
инструменталістам
и
танцьористам), майстрам-выкладачам и
керовникам дiточых творчеськых школ
народных художньых промислÿв, які свойôв
діятелностьôв пÿдпорôвувуть выявленя,
фіксацію, всокоченя и популаризацію етнокултурного наслідства и регіоналных
особенностюв народа. Сесь раз на
розпозірованя
Комітета из присудженя
премії было представлено матеріалы 24
претендентÿв.
За
просьбôв
головы
Закарпатського научно-културологічного
общества имени А.Духновича Юрія Продана
до Міністерства културы Украйины свої
изглядованя представила и Олґа Гал.
З цільôв всокоченя и
одтвореня
народных
промислÿв нашого края
(ткацтво,
вышивка,
гончарство)
Олґôв
Михайловнôв пророблена
читава робота, якÿй она
присвятила не єден рÿк.
Она не лем изглядовує,
робить
подобенкы
артефактÿв
минувшых
рокÿв, а и вчинює свої
замальовкы
орнаментÿв,
што
прикрашавуть
ручникы,
скатерты,
салфеткы, народні ноші, які
побытовали у населеных
пунктах Виноградовщины.
За період изглядованя нив
оброблено бÿлш ги 250
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ручникÿв, 80 скатертюв, 45 сорочок, 20
сукманÿв, а такой змальовано бÿлш ги 500
листкÿв
из
елементами
орнаментÿв
складовых традиційної ноші и предметÿв
быта.
Стилізовані
и
интерпретовані
елементы орнаментÿв вышивкы малярка
хоснує діла декорованя свойих керамічных
выробÿв.
Олґа Гал родила ся у Виноградові,
ошколововала ся в Ужгородському училищі
декоративно-прикладного
умілства
и
Львовськÿй академії умілств. За професійôв
– малярь декоративно-ужиткового умілства.
Матеріалы
про
єї
изглядованя
неєдноразово печатали ся у новинці
«Новини Виноградівщини», в обласному
вісникови «Культурологічні джерела» и в
русинському
културно-белетристичному
журналі «Отцюзнина».
«У мойих планах продовжовати
изглядателську роботу, абы пропаговати
ліпші традиції културного наслідства
нашого края. Хотіло ся бы, штобы люде
бÿлш одкрыто йшли настрічу и помагали
мені, не прятали вышивкы у сусіках и
креденцах. Маву дяку найти спонсора, якый
бы помÿг выдати каталог орнаментÿв
Виноградовщины, бо се – жемчужины
народної творчости, які мусай всокотити
про будучность поколінь», – поділила ся
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умілкиня.
Бизунь, в Олґы Михайловны были
дуже достойні конкуренты, из-помеже якых
и выбрали побідителя. Айбо фест интересна
изглядателська робота нашої землячкы не
лишила ся поза позÿром и была высоко
оцінена. Днями голова общества имени
А.Духновича Юрій Продан вручив Олзі Гал
подяку Міністерства културы Украйины за
читавый внесок у всокоченя и охорону
нематеріалного културного наслідства.
Гратулуєме умілкині на многая літ и серенчі
юй у творчеському будучному!
Любов ТОКАЧ

Русины за гатаром
«ДЯКУВУЧИ НАРОДНÿЙ СПІВАНЦІ,
НЕ ИСЧЕЗАЄ РУСИНСЬКОЄ СЛОВО,
В НЮЙ ЖИЄ РУСИНСЬКЫЙ ДУХ»
2-4 фебруара у Словакії одбыв ся
шоровый, вже 15, фестиваль русинської
народної співанкы «Співы мого роду»,
організатором котрого стала русинська
оброда Словакії (РОС). Соорганізаторами
дійства были Вігорлатськый музей в
Гуменнÿм, Народный освітный центр в
Старÿй
Любовни,
Пряшовськый
самоврядный край, а такой уряды сел Чірч,
Якубани, Каміенка и Удол.
Фестиваль, у котрому мавуть право
участвовати єдинарні співакы, дуеты и тріо,
зачав ся 2 фебруара у русинськых валалах
Каміенка и Якубани, де выступали діточкы,
котрі
исполняли
народні
русинські
співанкы. Організатор дійства, голова РОС
Мартін Караш по закритю діточых
концертÿв одмітив: «Сьогорÿчный концерт
дітської співанкы ищи раз убідив позерачÿв,
што маєме много талантÿв, маєме чим
гордити ся. Русинські діти доказали, што
знавуть и люблять народну співанку. Тому
співы нашого, русинського, роду в Словакії
мавуть файный шанс на екзистованя и
надале».
4 фебруара у валалі Чірч зобрало ся
27 колективÿв (тріо, дуетÿв и єдинарных
співакÿв), котрі исполнили 40 русинськых

народных співанок. Вокалісты представили
вÿсям регіонів сіверо-восточної Словакії, у
котрых
жиють
русины:
Снина,
Межелаборци,
Свидник,
Бардийов,
Стропков,
Гуменноє,
Пряшов,
Стара
Любовня. Меже вокалныма рокашами из
Словакії на фестивалі выступило и тріо з
подкарпатської Иршавщины: Оксана Сідор,
Тетяна Косик-Сабадош, Лідія Щока. Наші
дівчата префайно исполнили русинські
народні співанкы «Иванку, Иванку», «Через
поле широкоє» и «Не рубай ліщину».
Керовник співацького рокаша Оксана Сідор
проспівала старовинну русинську довгу
співанку-баладу «Ой докідь я была у
няньковÿм дворі». Вечÿр того же дня у селі
Удол одбыв ся вже гала-концерт и меже
його
участниками
выступило
й
подкарпатськоє тріо.
У интервю журналови «Отцюзнина»
Мартін Караш вповів: «Я мав 19 рокÿв, коли
проходив першый рочник, и я з самого
зачатка фестиваля вже участвовав у ньому.
З четвертого рочника вже м выступав вєдно
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из жонôв. Першôв лауреаткôв фестиваля
«Співы мого роду» была п. Марія Чокінова
(на днесь вже вмерла). Одтоды ся много
поміняло, айбо каждый сесь фестиваль
приносить штось файноє: звучить пісня,
котру сьме ищи не чули, появлявуть ся нові
співакы-участникы. Співанка – се то, што не
дає пропасти, асимільовати ся народови.
Дякувучи юй, не исчезає русинськоє слово, у
нюй жиє русинськый дух. И докы мы
співаєме по-нашому, можеме ся не бояти
ничого. Кроме того, словацька держава
файно ся ставить до русинÿв и фурт нас
подпорує».
Микола Бобинець.
Подобенкы автора публікації

Юрія
Мельника,
знамного
подкарпатського
артиста,
майстра
комедійного жанра, поета, фотомаляря,
народного тамаду знавуть у краї многі. Сесь
порядный, добрый, людяный челядник многі
рокы є душôв вшилякых русинськых дійств,
несучи радость и позитив широкӱй публіці.
1
апріля
Юрійови
Юрійовичу
исполнило ся 60 и тому русинськый
културно-белетристичный
журнал
«Отцюзнина» рішив поздравити ювіляра и
взяти од нього интервю.
(Редколегія журнала)

ФІҐЛІ СТАЛИ СТАНОМ МОЇ ДУШІ
- Юрію Юрійовичу, из чого зачало
ся Вашоє творчество ги фіґляря?
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- Ищи в школі, у 6 класі, на вшилякых
школськых дійствах я вже читав фіґлі. Се
были и гуморескы С.Руданського, и байкы
Л.Глібова. Уже товды м врозумів, што се
моє. Тому м зачав пÿдберати штось про свӱй
репертуар: на зачатку поезію, а пӱзніше и
прозу. Вже товды, мож вповісти, фіґлі стали
станом мої душі.
- А чому вы выбрали именно сесь
жанр – фіґлі?
- Не знаву, може се проведіння: ищи м
на 1 апріля и родив ся. Коли выступаш на
сцені, а люде ти аплодувуть, видиш їх лиця,
то радуєш ся и сам. Все м пробывав найти
такого позерача, котрый ся май сміє. Кедь
ся єден засміє голосно, то тот, што збоку го,
засміє ся тоже. Так легше робити. Сміх може
міняти челядника: вдохновляє, робить го
добрішым, чистішым, заставлять задумати
ся. Про мене вже давно сміх заради сміха
перестав екзистовати. Я пробуву найти такі
фіґлярні матеріалы, што бы не лем смішили,
а и несли штось повчалноє.
- Мы знаєме, што выпустили сьте
свӱй поетичный зборник. Што можете за
нього розказати?
- Про мене самого то стало
сюрпризом. Десь у 2014-2015 рр. якась у
мені така поетична искра пробудила ся, што
слова из ня зачали ся гибы лляти самі собôв.
Видав, житейські перипетії зробили свою
роботу. Мусіла та поезія лягти на папірь.
Каждый день, из рана од трьох годин,
зачинав им писати. Все мав им пиля себе
ручку и папірь. За день-два перечитовав им,
справляв и так доста довгый час. Пӱзніше
зачав им свої стихы зачитовати из сцены на
творчых стрічах у свому колективі. Товды
зачали ня звідати: «А де книжка?» Се
заставило мене задумати ся над выпуском
зборника. Найшôв им у Виноградовському
районі двох файных жӱночок, Валентину
Кость и Світлану Кедик, котрі помогли ми
из версткôв. Вєдно из нима и придумали
сьме назву «Іди до мене»: книга про
кохання, котроє робить нас щасливыма и
красшыма. Тираж быв невеликый: всього
тристо дарабӱв, часть из котрых вдало ся
продати.
Другі
м
роздарив.
Пишу
потихенькы и до днесь.
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Розкажіть,
як
вы
стали
фотомалярьом?
- Фотографійôв занимав им ся из
дітвацтва,
бо
мӱй
нянько
робив
култмасовиком у Довгому, старостовав на
свальбах и сам фотографовав на свальбах.
Подобенкы были чорно-білі. Потихы се и
мене захватило. Май бӱлше полюбило ми
ся, што фотокартка фіксує тот момент,
котрый ниґда ся не верне. Ниґда не буде
єднакого восхода сонця и єдного настроя. А
коли ты береш старі фотокарткы, туй маєш
бесіду вже из самôв исторійôв. Завто
вшиткым совітову держати подобенкы не
на компюторах и флешках, а розпечатовати.
Бо из часом їх, май наперед, духовна
цінность выросте востократ.
- Вы артист, писатель, фотомалярь,
тамада. Што из сього всього Вам любить
ся робити май бӱлше?
- Люблю вшитко по чуть-чуть (сміє
ся), айбо май бӱлше – фіґлі. На днешньый
день гумор на наших екранах перечинив ся
на домак
анекдотичный. Вӱн не несе
духовности, а так не має быти. Фіглярь має
честовати свого позерача и не раховати го
примітивным. Тому я воліву не читати нияк,
ги читати штось примітивноє.
- Ци маєте якыйсь ритуал?
- З того разу, коли м першый раз
выйшов на сцену, я фурт переживаву, бы м
ся десь не забыв. Маву сохту: перед выходом
на сцену ни з кым ся не общаву. Много
репетіруву, штобы выробили ся жесты,
міміка, наробляву перед зерькалом. Дакотрі
артисты практикувуть перед выходом на
сцену собі мало цяпнути (сміє ся), я сього не
робив ниґда и не роблю. .
- Ци правда, што на всеукрайинські
конкурсы вы часто выносите русинські
стихы, а именно – поезії Михаила
Чухрана? Як у другых областях Украйины
спринимали русинськоє слово?
- Ищи коли м быв студентом, учив им
ся у філіалі Кийивського института културы
в Миколайові, то мої єднокурсникы фурт ня
заставляли говорити по-нашому, и їм ся се
дуже любило. И домак недавньый примір:
на творчому вечорови Павла Глазового
меже выступами мене окружив рокаш колег

из другых областюв Украйины, котрі
заявили: «Юро, не підете нікуди звідси,
поки не розкажете кілька віршів на
закарпатській мові». Я прочитав дакӱлько
стихӱв Михаила Чухрана. Реакція публікы
была
прекраснôв.
Народный
артист
Украйины, Герой Украйины Анатолій
Несторович Пономаренко попросив ня сесі
поетичні матеріалы переслати йому.
- Якоє вашоє житейськоє кредо?
- Робити людьом добро. Сього теперь
чомусь мало. Доброго челядника видко по
очах. Тому, коли знакомлю ся, все позераву
в очи и нараз вижу, што за чоловік. Місія
нести добро, я точно знаву, є май важнôв у
житю каждого.
Бесідовала Юлія Шипович

ПЕТРУ МАТІЮ ‒ 75

У
затисянському
Виноградовщині, недалеко

краю
на
уд селища
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Королево, за пӱвкіломейтра уд дамбы рікы
Тиса зачинать ся русинськоє село Сасово,
што меже дружньых мадярськых сел
всокотило свою віковічну културу, бесіду,
заврядь и греко-католицьку віру. Издáвна
селяне туй трудили ся на благодатных
землях старої Тисы, што даколе текла усьôв
долинôв. Файна, намулиста земля давала
щедрі
урожаї
городины,
зерновых,
винограду. У Сасові усе дуже ціновали сесю
землицю, усе гатковали, вбы, гріх уд Бога,
вна не пустовала задарь.
Любов уд земли навхтема были у
душах и ділах сих людий уєдно из людськôв
честьôв и християнськôв моральôв.
У сякому селови 28 áпріля 1943 гóду у
біднÿй селянськÿй родині рóдив ся Петро
Петрович Матій, што из годами за свӱй труд
и Божый дар став гордостьôв рÿдного краю.
Многі
годы
непростого,
натруженого житя уже позаду, и днесь у
нього є майже усьо, што треба челядникови
на старі дны. Є де и зáшто жити, є достаток
собі и свойим близькым, суть у нього и
повага уд людий и власти, много щирых
цімборӱв и знакомых, мÿцноє коріня у
старовину и май головноє – своя любима,
велика родина. Ба што ищи треба? Богу
дяковати – лем здоровля.
Так часто снит мені
старовина:
Валькова хыжа,
шинґлями укрыта,
В часы далекі
зроблена она,
Зÿгріта сонцьом и
дождьом умыта.

Моє коріня туй – на
сюй земли.
Де бы не быв я,
ходячи світами,
Куды б мої путі не
привели,
Старовина усе
сперед очами.

Низенькый плут и
путик до ньогó,
Знакомый возÿр
никат в білу днину,
Паллаґ зеленый,
корч вина того,
Што прадід
забайтажив свому
сыну.

На голові уже ми
сідина.
У край рÿдный
пилую повернути.
Там чекат ня моя
старовина,
Котрої не зрічи, ани
забыти.
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Так ги світлі воды у близькÿй Тисі, ги
кленовоє листя восени на вітру , незримо и
невозратимо удыйшли годы и событія у
його житю, и теперь из высоты свойих
сімдесят пять годÿв вÿн позерат у даль уд
ушедшого часу и ни за чим не шкодує. Усьо
было по-людськы, по волі Божÿй.
Вÿн натÿлько земный, натÿлько
щирый у свойому єстві, што через призму
його житя мож писати май світлу днешню
исторію рÿдного краю.
Кой вÿн ся родив, родина мала єдноє
богатство – шість чудовых доньок, любов и
повагу у сімї.
Няньо лишив здоровля на шахтах у
Франції и умер, кой Петрику было десять
годÿв. Мама тяжко робила у колгозі,
пораяла ся из ґаздÿвством и хижньôв
роботôв. Старші сестры пак поуддавали ся
и жили оприч, а май малому Петрови няньо
заповюв учити ся и «выйти в люде». Из
часом так ся и стало.
А наупéред усьо было так, ги у
каждӱй поряднÿй, русинськÿй, селянськÿй
родині. И ходь Петрик быв самым меншым
и єдиным хлопчиком межи дітьми Петра
Матія, педик из малых годӱв помагав
родичам. Попасовати корову Иболю была
його головна робота. Живучи цілоє літо из
няньом у колибі на колгознÿй пасіці, Петрик
учив ся любити труд и природу, честовати
усьо живоє довкола, радовати ся каждому
дньови житя. Исе пак стане основôв його
жизненої моралі и дасть му сили ýстояти
сперед усіх трудностий и перепон.
Учити ся Петрику зайшло ся у
Сасовськÿй семирÿчнӱй школі. Рослый,
розумный хлопчик, звыклый до тяжкої
сілської роботы, не дуже любив учити ся,
йому булше вело познавати исторію,
географію, російськый вадь украйинськый
языкы, ба дуже любив читати художню
літературу. Перечитав майже усі книжкы
Сасовської бібліотекы. Любов до читаня и
подале стане єднôв из основ розвоя його
художнього видіня и вкуса. Так пройшло
дітинство: літом ‒ на тяжкÿй роботі у
колгозі, а зимôв – навчаня у школі.
Десятирÿчна
школа
была
у
сусідньому селові Чорнотисові, зáвто
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зайшло ся Петру пішо каждый день ходити
по три кіломейтры в школу и домӱв.
Веселої, живої сохты, Петро став заводилôв
у класі, што подаколи приводило до
конфліктÿв из учителями.
Из юмором и сумом Народный артист
вспоминат єден из такых конфліктÿв у
девятому класі Чорнотисовської школы за
два тыжні до кÿнця учебного года.
Вÿн
на
уроці
украйинської
літературы так артистично закашляв ся,
што цілый клас имило сміхом, урок быв
зорваный, и молода, неваловшна нич из
тым изробити, учителка повела го уд
директору школы.
Вто быв далеко не першый раз.
Директор, высокый, мÿцный чоловік, из
великого мейреґу фряснув го по лицьови
при другых учителях.
Скончило ся ото тым, што Петро
забрав документы из школы и поїхав на
Донбас робити у шахті. На тот час на
Донбасі жила из чоловіком и дворÿчным
сином його сестра Ліза, што дуже му
помогла из роботôв на шахті. На першый
раз Петро жив на квартілі у сестры, а пак
переселив ся в общежитія.
Донбас стрітив русинського фатьова
громадôв
шахт,
заводӱв,
высокыма
териконами и зовсім иншакым, ги у нього
дома, нáродом.
Робив одчіплювачом вагонок у
надземнÿй части шахты. Вÿн у свої 16
годÿв быв рослый, здоровый, мÿцный и
справляв ся из тяжкôв роботôв, бо хотів
мати робочу спеціалность.
Якось Петро ýздрів обявлениє, аж
профтехучилище у Краматорську набират
хлопцюв учити ся на крановщикӱв и
електрогазозварщикӱв. Сяк вӱн 1 септембра
1959 года зачав учити ся у Краматорську на
зварщика. Айбо иппен у сьому ПТУ
будущый Народный артист Украйины
уперше выйде співати на сцену, котра уже
го не удпустит до старых годӱв житя.
Раз у клубі училища зобрали усіх
ученикӱв и зголосили, аж будут чинити
чоловічый хор. Жона и чоловік из
акордеоном зачали слухати курсантӱв, тко
як співат. На хор удобрали и Петра, лем

окремо просили заспівати штось своє.
Хлопець заспівав популарну на тот час
пісню композитора М.Машкіна «Верховино,
мати моя». Петра такой узяли у хор, а пісню
включили у його репертуар. Послі вÿн быв
запрошеный у Будинок културы, дебютовав
там из солныма выступами. На міському
конкурсі став побідительом, а пак у 1961
году на обласному конкурсі у вариші
Донецьку став призером. Про самого Петра
така успішна и быстра карєра співака была
нечеканôв. Выдкы вто прийшло, вÿн не
розумів.
У його родині усі файно співали. Вÿн
співав змалку у бетлегемах на Рÿздво, співав
подаколи у школі и про себе. А туй го
честуют на конкурсах. Може, теперь, у 17
годӱв голос поміняв ся и окріп? Айбо його
співаню по скӱнченю училища настав
конець.
Вÿн дÿстав диплом, четвертый (май
великый) розряд електрогазозварщика и
направленя на роботу в город Маріуполь на
комсомолську ударну стройку «Стан 1700»,
а там было не до співу.
Звідтам,
из
Маріуполя,
быв
мобілізованый на воєнну службу в
Німецьку Демократичну Республіку.
При розподілі по воєнным частям усіх
звідали, тко што знає робити. Петро вповів,
што знає співати. Його услухали и
направили в ансамбль пісні и танцю групы
вôйськ у Німеччині.
Зачали учити музичнӱй грамоті. Усьо
было бы ладно, кедь бы не утрáфив у
самоволку, позад котрої уверли го из
ансамблю
на
воєнный
завод
електрогазозварщиком,
де
співав
у
художнюй самодіятелности. Туй му вповіли,
абы позад армії йшов учити ся у
консерваторію.
Восени 1966 г. вернув ся Петро Матій
из армії у рÿдноє село Сасово и пÿйшов
робити на стройку у г. Виноградово.
Доїзжав поїздом, у котрому стрітив учителя
исторії и співӱв Чорнотисовської середньої
школы. Сам из Сасова, Йосип Йосипович
Човбан, тямив, што Петра у восьмому класі
агітовав у школный хор и теперь просив
помочи учителському хору соліровати єдну
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пісню «Красная гвоздика». Петро співав
сесю співанку на многых концертах, а затым
и сольні номеры. Теперь уже завклубом
с.Сасово заагітовав Петра співати у рÿдному
селови.
Часу домак не доставало, рано из
чотырьох годин добирав ся на роботу у
вариш Виноградово, вечором у сім вертав ся
и біг у вечӱрню школу в єдинадцятый клас.
Попри того – домашня робота, репетиції и
такі жадані стрічі из дуже файнôв
білявинôв,
учителькôв
математикы
Маргаритôв, из котрôв ся поженив 9
октовбра 1967 году.
На районному огляді художньої
самодіятелности Петро бере першоє місто,
пак и на обласному. Головôв журі туй быв
Андрій Євгенович Задор, што робив
завідувачом
вокалного
одділа
Ужгородського музичного
училища, и
котрый такой зáговорив из ним за вступ, бы
учити ся в музучилищі, а паралелно робити
у обласнÿй філармонії.
Жона Петра тогды робила учителкôв
у школі и учила ся заочно на
математичному факултеті Ужгородського
універзитета. Йому у 25 годӱв уже было
пÿздно учити ся. Без помочи родичӱв нішто
было думати за учобу, бо у них родила ся
перша донька Оксана. Зáвто вÿн поступив у
музучилище через гӱд – у 1969.
Навесні 1970 году в музичному
училищі
быв
професор
Львовської
консерваторії Остап Йосипович Дарчук. Вÿн
прослухав Петра Матія и закликав го учити
ся у Львовську консерваторію. Його талант
співака быв такый зримый, величный, што
не уздріти го было не мож. Хвала Богу, што
вто виділи и совісні люде, котрі не лем
хвалили неопытного хлопця, а щиро радили
и помагали му всокотити талант и получити
музичноє професійноє ошколованя. Айбо то
было уже верьх сил, тым бÿлше, што восени
10 октовбра у Петровӱй родині родила ся
друга дітинка ‒ Леся. Не знати, як вÿн
удержав меже учобôв в училищі, роботôв в
общежитію, філармонії и дома.
Пройшов рÿк, професор Дарчук О.Й.
нáзад быв в училищі и кликав Петра в
консерваторію, лем то было родині не по
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силі – чекала ся третя дітинка (Маринка ся
родила в октôвбрі 1971 году). На тот час,
кобы не помӱч усьої родины, а наперед,
любимої жоны Маргариты, Петро мӱг
лишити исі тяготы. Айбо благо, у трудах
пройшло чотыри годы учобы и на яри 1973
года вÿн скончив музучилище, робив у
філармонії и плановав житя свої родины в
Ужгороді.
Веснôв 1973 г. пан Дарчук О.Й.
третьый раз стрітив ся з Петром, нáзад
кличучи го в консерваторію. Лем теперь вÿн
окремо говорив из його жонôв, Маргаритôв.
Не знати, котрі аргументы привюв
професор, айбо Маргарита из свого боку не
была проти учобы Петра в консерваторії.
Здавши
вступні
екзамены
по
спеціалности на «відмінно», Петро став
студентом Львовської консерваторії по
класу народного артиста СРСР, ректора
консерваторії, провідного соліста-баритона
Львовської
оперы
Павла
Петровича
Кармелюка, котрый видів Петра Матія, ги
свою заміну на оперній сцені. Професор
Дарчук О.Й. быв бас и менше пÿдходив діла
навчаня Матія. Айбо туй третя особа
зганьбила Матія за вто, што його привюв у
консерваторію професор Дарчук О.Й., а вÿн
иде ся вчити позад выгоди до ректора
Кармелюка П.П.
Из серця, позад своєї
порядности,
Петро
написав
заяву,
перейшовши в клас Дарчука О.Й., и лишив
ся блистящого будучного. Правді быти, за
сим нигда не шкодовав. Думавучи за
родину, написав заяву на переход из
стаціонарної формы учобы на вечӱрню и
зачав глядати роботу у Львові.
Пройшли десяткы годӱв, а Народый
артист добре тямив каждого, тко му
помагав пересилити проблемы, и май
велику роль у сьому зограли його рÿдні,
котрі за многі годы ошколованя Петра
жертвенно розуміли, што гріх уд Бога
загребсти у землю такый талант. Терпіли
тяготы, не корили, а пӱдпоровали свого
чоловіка, сына, отця. А вÿн удплачовав
своюй родині тым самым. Глядав и имав ся
за усяку роботу, бы заробити якусь копійку.
Кой учив ся у музучилищі, пӱдробляв, де
мӱг, у Львовськӱй консерваторії учив ся

Выпуск №8, апріль 2018
вечӱр,
бо
вдень
робив
електрогазозварщиком
и
помочником
режисера оперної студії. А попри того, треба
было у Сасові робити по ґаздувству, помочи
родині.
Так, за пÿдпоры сімї и родины,
дякувучи свому роботолюбствови, Петро
Петрович и уйшов у «великі люде». До нього
на закарпатськÿй сцені не было вокаліста
такого рÿвня из академічным оперным
співом, тым бӱлше из своїх землякÿв. Наш
співучый край, богатый на таланты, дав
громаду перфектных світовых оперных
співакÿв, айбо усі они прикрасили самі
высокі сцены за гатарами свої Отцюзнины.
Сяк є и днешньым часом, бо у нас не є
возмог на житя такої высокої оперної
културы.
Кой у 1984 г. П.П.Матій дӱстав званя
Заслуженого, а у 1995 г. Народного артиста
Украйины, вто лем пӱдтвердило то, што уже
было насправді, бо по свому професійному
майстерству, одношеню до нього публікы,
популарности и таланту, артист уже давно
быв истинно народным. Талант не може
быти єднобокым, и П.Матій из 2000 г. зачав
писати, ги композитор, мелодії до текстÿв
співанок закарпатськых поетӱв, у тому
числі и русинськых, чим вертат свӱй дôвг
сперед рÿднôв земльôв и народом. Сим
Петро Матій єдным из першых професійных
музикантӱв удкрыват новый шор у
днешнюй русинськÿй културі краю.
Доста нечекано Народный артист
обернув ся до літературної творчости. Його
щира повість-сповідь «Перевесла моєї долі»
написана просто и талантливо за людськоє
житя и творчый розвой многогранного
таланту.
За трудами и заботами так скоро
удойшли молоді годы, уже и силы не вті,
што были. Дают про себе знати болісні
сліды бывшої автокатастрофы, білым
инейом сідины прикрасили голову, а душа
сього великого труженика нияк не хоче
глядати спокою. У свої 75 Петро Петрович и
теперь робит солістом Закарпатської
обласної філармонії, солістом заслуженого
Закарпатського
народного
хору,
выкладачьом
и
илустратором

Ужгородського музичного коледжу имені
Д.Є.Задора, изглядає молодых співакӱв на
конкурсах діла подалшого музичного
ошколованя, а пак щиро переживає за них.
Робит у журі многых музычных конкурсӱв.
Кедь не є роботы, вÿн єї найде, не шкодуючи
сил и часу. А попри того каждый день мусай
ити на дачу, там робота на обшарі из
земльôв и садом.
Лем утямити собі, кобы припадно,
случайно, у 1959 г. у Краматорському ПТУ
не учýли у Петра Матія голос, вадь в армії
не потворили ся на нього, вадь уже у
третьый раз послі армії, у 1967 годови,
бывшый школный учитель співу Й.Й.Човбан
не стрітив ся из ним у поїзді и не закликав
уд учительському хорови, то не было бы
Народного артиста П.П.Матія, а быв бы
добрый електрогазозварщик у селі Сасово.
На дуже тонкÿй нитци вӱсям серенчливых
трафункӱв, што так ся стало. А на якӱй
тонкӱй нитци висіло будучноє Народного
артиста у тому, бы пересилити усі тяготы
житя и учобы на пути до професіоналної
музикалної майстерности?
Можеме лем думати, як много
співакÿв, малярÿв, артистӱв, гудакӱв
загублено меже нашого талантливого
народа, лишило ся не избагнутыма людьми.
Володимир Новак

Етнографія

ВЕСНЯНИЙ СОХТАШ

У каждого из нас є май близькі серцю
поры року. Айбо, бизÿнь, не є челядника, у
котрого бы ярь не вызывала позитивных
емоцій. Тому днесь про сю чудесну пору
року и побисідуєме. И такой окремо
проаналізуєме весняні звыкы и обряды
нашого края.
АПРІЛЬ
Хоть март вже є ярьôв, айбо на факті
зачинать ся весна из апріля, котрый так и
переводить ся из латины «розкрывати». Бо
вшитко зачинать оживати: розкривавуть ся
листкы и косиці. У апрілю наші предкы

11

Выпуск №8, апріль 2018
зачинали выганяти на пасло маргу.
Фунговали дві формы выгона домашньої
худобы. В давнину в бÿлшости сімей было
по 5-6 дітий и кажда сімя выпасала свою
маржину сама. Там, де не было дітий вадь
были ищи малі, худобу выпасав сілськый
бойтарь-чередарь. Каждый двÿр за шором
мав рано давати чередарьови їсти в
чередарськÿй тайстрі (се зшита велика
ташка из домотканого полотна) на цілый
день. Кроме того, в кÿнци сезона платила ся
йому котрась грошова сума за кажду
худобину окремо. Першый выгон маргы на
пасло быв особливым. Рано того дня у дворі
перед дверцями няньо насыпав грани, и
марга мала переступити через грань. Ґазда
там молив ся и приговôрьовав, штобы
нияка біда не згубила маржинку. Мамка
давала дітьом у тайстринку їсти на цілый
день: дарабчик мелайного хліба, фляшку
молока, дарабчик солонины и цибулину ци
огÿрок. У ті часы меже селян ворожіня и
разні вірованя были звычным ділом.
Приміром, коли корова телила ся, то в тот
день не давали из хыжи нич, штобы не
пропало в коровы молоко. А из першого
удою варили курайстру. Мамка кликала
сусідськых дітий и з мискы давала їм їсти
на колодязі, приговорювучи при сьому:
«Штобы молока в нашої коровы тÿлько
было, як у колодязі воды». Щи й такоє
робили жÿнкы: квочку клали на яйця лише
тодвы, коли в селі не было мертвеця, штобы
курчата в яєчках не завмирали. Накладали
їх у середу и в пятницю, штобы побÿлше
выйшло курочок. А коли ткось выходив из
дому, то старав ся не вертати ся, бо не буде
серенчи.
Як домашні кури, гуси, качкы, так и
дикі потята были поязані из разныма
вірованями. Так, когут – домашньый оберÿг,
кедь не мати го у ґаздÿвстві – чорт заведе
ся. Ластÿвкы гріх выганяти из-пÿд стріхы.
Няньо фурт остерігав дітий од опасных про
потят дурнячок. У каждÿй родині колись
учили дітий: яйиць ластÿвкы не кивати, бо
веснушкы появлять ся на лици. До рук
ластÿвку не бери, бо будеш струпавый. Не
мож ниякы яйця брати из потячых гнізд.
Тко рушить гніздо бузька – того нещастя
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трафить. Предкы вірили, што зозулі
довгороча в дом принесуть, голубкы –
любов и вірность. Вірили и припозіровали
ся: из якого боку вють потята гнізда? Кедь
на сонячному ‒ чекай студеного літа. Кедь
грачі прилітавуть просто на гнізда, весна
буде ранньôв. Теплу весну обіцяв ранньый
приліт жайворонкÿв и гракÿв, довгу й
студену чекали, кедь дикі гуси высоко
летять из вырію.

Йосиф Бокшай. Стріча на полонині
У бӱлшости трафункӱв из апрільом
поязано май радосноє свято – Великдень. Се
свято не приязано до єдної даты и за
церьковныма канонами може быти меже 4
апріля и 8 мая. Держить свято три дны:
неділя, понеділок, вівторок, які называвуть
світлыма. Передує йому май бӱлшый у роци
пӱст, якый так и называть ся ‒ Великодный.
Держить сім тыжнюв (єднакоє число днюв –
сорок). У період Великоднього посту строго
воздержовуть ся од мнясної и молочної їды
и проведеня свальбӱв и забав. Замыкать
пӱст шеста неділя Великого поста, вадь
Цвітна неділя.
Молодеж села у всі часы любила игры
и забавы. Поправдi, тяжко уявити собі без
них дітвацтво и леґіньство. Игры-забавы
вподовж вікӱв наповньовали молодеж
радостьôв, рокашили леґінюв и дівок,
пÿдпоровали розвою ліпшых рис характера,
змÿцньовали дружні зносины. Споконвіку
бӱлшость
забав
были
поязані
из
релігійныма вадь світськыма празниками.
Они были приводом одлучити ся из дому и
зобрати ся вєдно.
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У період поста перед Пасхôв шумні
игры заказовали ся. З давных-давен особу
радость приносила людьом шеста неділя и
послідный перед Великодньом тыждень,
якый называвуть щи Чистым, Живным,
Цвітным...
З нетерпіньом чекали послідної
неділі посту діти и молодеж: у неділю, після
богослужіня, на якоє обычно сходило ся
фест людий, священник освячовав вербу.
Першыма намаховали ся вхопити вербові
галузкы діти, бо тко вхватить май бӱлше,
тот буде май серенчливішым. Потому,
зобравши ся недалеко од церьковли, хлопці
и дівчата ходили по улици из галузками
вербы и били єден другого, приговорювучи
молодым: “Не я бю – верба бє, за тыждень
Великдень”.
Вертавучи ся из одправы, втикали
галузкы в грядкы на загороді. Освячену
вербу клали такой у хліві и стайні, за образ
у хыжи. Раховало ся, што она має магічну
силу и сокотить хыжу, хлів, двӱр од грому й
пожара. Після святкованя Цвітної неділі из
єї забавами и обрядами, што мали принести
людьом здоровля и достаток, наставав
Страсный тыждень.
Понеділок
Страсного
тыжня,
особливо про жӱн, зачинав ся рано. Щи до
схода сонця мати будила дочок, и они,
вмывши
ся,
зачинали
порядковати:
змащовали жовтôв глинôв подамент,
потому мыли ладу-сусік, лавиці, стӱл, двері,
чистили оболокы. Після полудника йшли на
загороду, абы до живного четверга посіяти
вшиткоє насіня. У вÿвторок жӱнкы золили,
райбали, біґльовали. Кедь была файна
погода, выносили на двӱр вшиткоє платя,
штобы пÿдготовити до празника святкову
ношу. Чоловікы у тот час нащивляли
царину и заготовляли дрова про выпіканя
пасок.
Середа была дньом своєрӱдного
завершеня май важных робÿт: у середу пÿд
вечӱр треба было похарити на загороді,
навести порядок у хыжи, прибрати ї звонку.
Вечӱр зачинали причиняти кісто на паскы,
дівочкы выбирали яйця на писанкы,
готовили воск, писало, природні фарбникы.

Леґіні прибирали двӱр, складали дрова,
парадили керт перед хыжôв.
Три
послідны
дны
перед
Великодньом
люде
раховали
«жалосливыма», «бо в сесі дны Иисус
покутовав за наші гріхы». Май бӱлш
богомолні не лем «носили жалобу», не
гойкали, не сміяли ся, не встрявали в
суперечкы, даже голодовали. Се тыкало ся
Страсного четверга. У сесь день жӱнкы
обовязково готовили и пекли паскы,
додержовали ся разных прадавньых
обрядӱв. Особо слідили, штобы не рушити
сохташных правил, коли саджали паскы в
пец. Усіх, тко быв у хыжи, просили выйти,
кроме дочок, штобы змалку вчили ся пічи.
Забобонні жӱнкы обмывали хворых людий
и дітий у сесь вечӱр. При сьому выливали
обмывкы на перехресті дорог, «штобы там
усьо горе обстало ся». От чому варовали ся
до сходу сонця выходити на дорогу –
«штобы чужа хворота не прикапчала ся». У
четверь вечӱр одбывало ся богослужіня –
страстi, прочитувало ся 12 Євангелій и
звонили у всі звоны. Опісля звоны затихали
и їх не было чути аж до Святого Воскресіня.
Замість них цоркали деревляні клепала,
кличучи народ до церквы.
У Великодну пятницю дома люде
говорили тихенько. У сесь день, кроме дітий
и хворых, нитко не їв. А вечӱр йшли до
церьковлы
цюлювати
Плащаницю.
Вертавучи ся из одправы, наново брали ся
за роботу. Не мож было лем шити, райбати,
колоти дрова, стругати и т.д.
У Великодну суботу в обязаности
ґазды входило зобрати великодный кошар
– його промывали у проточнӱй воді й
сушили на сонці. Жӱнкы мальовали
писанкы, варили їсти, пекли паскы. А вечӱр
наповньовали кошар. «Лем раз у роци
Великдень!»
– кажуть у народі,
акцентувучи на особӱй його урочистости. Се
направду великый день, бо воскресла,
омолодила ся природа після довгої зимової
сплячкы, и воскрес из мертвых Иисус
Христос – Сын Божый, розопятый за нас «во
искупленіє гріхӱв нашых”.
Великдень ищи называвуть святом
Пасхы. А се тому, што основным святково-
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обрядовым елементом великодного кошара
є хліб–паска, яку святять у церькви. Она
символізує “Тіло Христа”, што є складовôв
частьôв
Святої Євхаристії, то єсть ‒
Пресвяте Причастя.
“Христос
воскрес!” – каже священник,
святячи кошары й самых вірникӱв свяченôв
водôв.
Йому
дружно
одказовуть:
“Воистинно воскрес!”
Коли обряд освяченя кончав ся, усі
чим скорше йшли домӱв. Бо є вірованя: тко
першым верне ся до хыжи – тому в сьому
роци пощастить у ґаздӱвстві, а дівци –
оддати ся. Дома, перед порогом, сперали
ся. “Христос воскрес!”– кланяли ся и нараз
одказовали: “Воистинно воскрес!”
и
заходили в хыжу.
Поклавши кошар на стӱл, ґазда брав
паску и дотуляв ся нив до всіх домашньых –
штобы «так їх люде честовали, як паску
честувуть”.
Помоливши ся, ґазда брав
паску, хрестив єї ножом и зрізав из
чотырьох бокӱв
окрайчикы, які давав
худобі. Фрыштикувучи, всі позерали за тым,
штобы крихты из свяченого не падали на
подамент. При фрыштикови не пили воду, а
лем дзер ци квасницю (рідину, што лишала
ся після стіканя сыра) – штобы вліті, у
жнива, не мучила жажда.
Великдень быв суто родинным
святом, тому першого дня не ходило ся по
гостях. Завто на другый день, у Світлый
понеділок, а потому и у вÿвторок, маточкы
(вадь нанашкы) даровали хресникам
писанкы.
Раховали: тко на Великдень умре –
трафить у Царство небесноє, так як подовж
трьох днюв двері неба одтворені.
Май бӱлшым після Великденя є
весняноє свято Благовіщеня 7 апріля. Наші
предкы из особым честованьом ставили ся
до сього свята, бо, як они казали, Бог у сесь
день благословляє весь рослинный світ. На
Благовіщеня мусила появити ся перша
ластӱвка пиля житла. Великôв серенчôв
было видіти єї у сесь день рано, до
фрыштика. В народі казали, што на
Благовіщеня выходять из землі гады и
ящӱркы, што май бӱлш подходящым
періодом ярьованя є тыждень до и тыждень
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після Благовіщеня. За сохташом, што склав
ся у селі, каждый порядный ґазда,
поярьовавши у себе, ишôв помагати
вдовицям, бідным и сиротам.
МАЙ
Колись з нетерпінньом чекали на
Подкарпатю першого мая, особо хлопці и
дівочкы, бо зачинали ся майкы (майовкы). А
простонародні
березкы-майкы,
які
побытовали в нас в дорадянськый період и
были проявом сердечного честованя и
симпатії хлопцюв до свойих фрайирок.
Приурочовали майовкы до першого дня мая
– удси и їх назва. Готовили ся леґіні до сього
дня задовго: примічали в лісі березкы,
штобы потому не глядати їх, готовили
разноцвітні
пантликы
(стрічкы),
припозіровали ся до обыстя фрайиркы,
штимувучи, де май лiпше прибити майку.
Робили се тайно од другых. Дома каждый
леґінь прибирав майку на свӱй смак:
приязовав цвітні пантликы до галузок и
ширінку на верхушку. Потому, коли село
глыбоко спало, прокладав ся до обыстя
милої и встановльовав майку. Не было в
селі такої дівкы, штобы не думала про неї в
ту нӱч. А рано, коли щи ледва зачинало
зоріти, дівчата выбігали з хыжи, штобы
побзерати – є майка ци ньит. Кедь была, то
се означало, што восени треба чекати
сватачӱв. Коли ж ньит – плач не плач, а щи
не подрӱс сватач. Интриговали майкы и
сілськых старшых жӱнок: “Ба котрый то
легінь мӱг быти? Ба што за єден? Ци свӱй,
сілськый, ци чужый? Ба ци давно ходить до
неї?” – перешіптовали ся. Бизӱнь, не
обходило ся в сесь вечӱр и без фіглюв. Кедь
хлопці сердили ся на якусь горду дівку, то
могли замість майкы приладити в єї дворі
суху галузку акації, на яку капчали вшилякі
рянды. Айбы такоє трафляло ся рідко.
На зачатку місяця одзначає ся день
Юрія (6 мая). Се єдно из май важных
весняных свят. Споконвіку в сесь день у
многых селах леґіні и дівкы поливали ся
водôв. Не мож было дівці пройти путьом,
штобы ї не пÿлляли. Поливали ся відрами. В
ті давні часы колодязі клали так, штобы до
них быв доступ и з вулиці, бо хосновали ся
нима всі близькі сусіды. Тож на Юря хлопці
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знимали відро из колодязюв и так поливали
ся, што и їм самым, а што вже казати про
дівок, приходило ся дакӱлько раз за день
переберати ся. В першӱй половині мая наші
батькы и діды кончали ярьованя. И, за
сохташом, до Микулок (22 мая) мали быти
засіяні коноплі; товды на Верховині
выганяли вӱвці и волы на полонину.
Віталій Семен
ТРАДИЦІЇ НАРОДНОГО ГОНЧАРСТВА
Усі віхы нашого сохташа спрятані в
народному умілстві. Ушитко закарбованоє и
проявлено в народному світопозерані.
Стиль
народної
творчости
противоположный до шума и гама
вариськых перехресть. Народный малярь –
гончарь, ткаля, ковач, різьблярь – творить в
тишині. Майстер одточеныма многорÿчнôв
практикôв махами рук закарбовує поезію
выробу.
Народна кераміка — ци не єден вид
умілства, што поєднав у собі чотыри стихії:
огень, воду, землю и воздух. З давньых
часÿв у традиційнÿй културі на важному
містi была гончарська посуда. Такі выробы
выточувуть на гончарному крузі из глины,
котру розводять водôв, сушать на сонцьови
и обпальовуть в пецови. Ся посуда давно
выйшла из хоснованя. Май бÿлше теперь єї
мож увидіти меже експонатами в музеях,
приватных зборниках вадь як предмет
декору на тематичных фестивалях.
Свою роль у розвойи гончарного діла
у Виноградовськÿм районі днешнього
Закарпатя одограли читаві заклады глины.
Они такі висококачественні, што на зачатку
19 ст. їх одправляли в Європу на
выготовленя порцеляны.
Споконвікÿв розмальовані керамічні
горщикы, посуда и др. домашньоє начиня
раховало ся ознакôв достатку ґаздÿв. За
выготовленя керамічної посуды брали ся
лем ліпші майстры. На зачатку – твореня
правилної консистенції матеріалу, наданя
йому формы, сушіня, выпальованя выробÿв.
А дале – оздобленя, розпис – уся ся робота

вымагає много знань и умінь. Нерідко се
быв сімейный промисел. Зазвичай ґазда
формовав на гончарному крузі выробы, а
жона наносила орнамент.
Сесь опыт передавав ся из поколіня в
поколіня, а тому формы гончарної посуды,
што віками повторьовали ся, набирали
выконченого и перфектного позÿру. Такої
же выкончености набрали и способы
декорованя гончарноï посуды.
Без керамічної посуды не мож уявити
быт жителюв Подкарпатя до середины 20
ст. Така посуда была доступна за свойима
цінами. Кроме того, єï высоко цінили за
здатность довго всокочовати холод и
свіжость рiдины, наллятоï в ниï. Зварена в
нюй їда набывала приємного смака.
Єдночас, вна притяговала свойим розписом.
И ґаздыня могла єï схосновати на
припараджованя житла, надавучи му
святкового и пафосного виду.
Бÿлшость выробÿв из центрÿв
гончарства десь до зачатка 20 ст.
изготовляли у выгляді «чорної» вадь
«задымленої» керамікы. При такому родi
декорованя вонкашну и внукашну бокы
выроба
поддавали
лискованю
–
загладжованю,
полірованю
гладкым
камінцьом, якый легко притискав ся до ищи
мокрої глины. Вонкашный бÿк выроба при
сьому утрамбововав ся й ставав рÿным и
блистящым. Заключна стадія выпалу
одбивала ся без доступа кисня у наглухо
забитому горні. Туда вмітовали смолистого
палива, через што черепкови надавав ся
чорно-попелястый цвіт.
Основным
технічным
прийомом
розписа керамікы было добрi знаноє ручноє
«ріжкованя». Декорованя черепка вчиняло
ся из помочôв «рожка» –коровлячого рога,
напôвненого фарбôв, у вÿстрі якого
закріпльовала ся трубочка из вставленых
єдно в другоє гусячых пер. Фарба из рожка
вытікала помалы тонкôв цівкôв, што давало
майстрови можность вчиняти довгі плавні
линії на розписуванÿй поверхни. Пÿзніше
хосновали гумову грушу, куда вставляли
пÿдрізану иглу.
Формы и декор выробÿв фурт
зазнавали одчутных впливÿв місных
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традицій. В каждому рокашови гончарства
изготовляв ся комплект хыжної керамічної
посуды – пінякы, довжанкы, рябуны,
горнята, мискы, друшлякы. Фест выробÿв
зазначеных типÿв мавуть єден, а май часто
два, рідше – три варіанты розмірÿв и
йомкостий, май бÿлш середньый и великый.
Вшиткі
типы
керамічної
посуды
характеризувуть ся втіленыма в їх формах
практичностьôв,
призначеньом,
функціоналностьôв и штимованьом. Се є
свідченьом
не
обычної
роботы,
а
майстерства, унаслідованого и накопиченого опыта поколінь.
За формами и технікôв изготовленя
гончарні выробы разных майстрÿв края
истотно не одрізняли ся. Айбо каждый из
них мав любимі орнаменталні мотивы и
своєрÿдноє поєднаня фарб. Одрізняли ся
предметы посуды и місныма назвами.
Гончар из с. Великі Комяты Юрій
Галас розказує, што великым попитом у
селян хосновали ся черепы на косиці из
подчерепком, свистулькы. Такой вÿн
изготовляв товканы, довжанкы, рябуны
(велика посудина на 10-12л), пінякы,
горнята діла питя, друшлякы (цідила),
копілкы.
Тутешня назва посуды про леквар у с.
Великі Ком’яти – «рябун», а в с. Новоселиця
єï называли «добоня», а вже в с. Сасово –
«шерпеньовы».
Треба зазначити, што «леквар» варив
ся в казані на огньови. Треба было фурт
помішовати подовж довгого часу, а даколи и
цілу нÿч. Горячу суміш розливали в
керамічну посуду.
В осередку гончарюв у присілку
Дубовинка изготовляли «довбанкы» (на
молоко), «ковшан» (на вино), «пивник»
(діла квашеня огÿркÿв вадь сокоченя круп),
«корчагы» (про вино, воду, паленку и т.д.),
силкы, копілкы. Даколи выробы были
місткостьôв до 12 літрÿв, а висотôв ‒ до 50
см.
Юрій Полянський до послідных рокÿв
свогожитя памнятав специфіку изготовленя
«корчагы». Сю посудину робили из шістьох
частин. Черево, верхня частина з «шийôв» и
«пыском» ‒ про
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штимованя питя. Шия обовязково
перегороджена
пластинкôв
из
5-7
дірочками – «цідилом», якоє задержує
вшитко лишньоє, коли набиравуть воду в
ріці ци керници. Ручку из помочôв
«пробойника» робили из проходом и
отвором («цицька») абы штимовало пити.
На оздобленя выдумували разні
прикрасы – «фіглі». Се были просто
«кривулькы» вадь равні смугы, прутикы,
«цяточкы» и «очка» (великоє коло в
окружені цяточок) – они складали ся в
орнамент на тлі посудины. А могли быти
вшилякі зображеня чічок – «диндь віраг».
«Абетка» орнаменту сформована
умовами
селянського
житя,
тяжкôв
хліборобськôв
роботôв.
Орнаменталні
мотивы посуды уособльовуть символы
землі и природных явищ: волниста линія –
вода, горизонтална – земля, коло – сонце,
скосні рискы – дощ, квадрат из крапкôв
посередині – поле, шестигранноє коло –
громовый знак, зубчата линія – зерно.
Окремі символы и
поєднаня їх
являли
собôв
«побажаня»
достатка,
родючости житя.
Свідченьом читавого терьха, якый у
каждоденному быті надавав ся керамічнÿй
посуді, є тот ипный усталеный порядок. в
якому
вÿн
всокочовав
ся.
Поширеным быв сохташ держати
посуду в «стелажії» (миснику-шафці з
полицями), што пÿдвішовали на стіну вадь
выставляли на подаменті. На верхню
полицю складали малі речі – горнята, малі
мискы; ниже – середні мискы, горщикы; на
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май нижньому уровни – великі рябуны.
Минули стороча, поміняло ся фест
поколінь майстрÿв, люде призабыли
значеня давньых орнаментÿв и призначеня
глиняных йомкостей. Теперь про нас такый
предмет быта – се передусім краса,
гармонія, умілство, зрима музика. Орнамент
давньої керамікы – се своєрÿдноє безмовноє
посланя нам из глыбины вікÿв. Розгадати
його – значить, прочитати єдну из май
интересных страничок книгы житя нашых
предкÿв.
Олґа Гал

Фолклор

ВІЧНА «ДОВГА СПІВАНКА»-БАЛАДА

Коли м была ищи мала, може, ми
было 5-6 рокӱв, довгыма зимныма
вечорами сиділи сьме из няньом и слухали
всякенькі співанкы, мені чомусь май
любили ся довгі и протяжні. Мої нянько из
мамкôв їх знали множество. Діти, тко де ся
приспособив, лем слухали, а я фурт просила
нянька ищи раз заспівати тоту смутну.
Нянько метав очи на мамку и обоє ся
чудовали, чому смутну, кедь є фест веселых,
фіґлярных співанок? И выдкедь мені, дітині,
было знати, што довгі и смутні співанкы
кличуть ся баладами? Уже
великôв,
на
обласных
співанковых
фестиваля,
взнала м, што тоты співанкы
дуже ся цінять, люблять ся
слухачам, айбо нитко не хоче
їх
співати.
Меже
собôв
солісткы-вокалісткы
называли їх «тяжкі смутні
співанкы».
Жанр
балады
у
русинськӱй
пісеннӱй
творчости накурто высвітлити
не мож. Я бы єї назвала
безконечнôв темôв, ги сама
балада. Сам сесь співанковый
жанр фунґує фест давно, айбо
зачав
ся
култивовати
композиторами лем у 19

сторочи. А термін, введенный у обіход
провансалськым трубодуром Поном де
Шантейом на зачатку 13 ст., приміняв ся до
веселої танцьовалної співанкы. За стороча
так и не выробила ся меже фолклористами
єдна думка про баладу, ги до окремого
жанра. Баладі свойственні свої образнооптимістичні
засобы,
свӱй
колорит.
Трагічна доля героя балады тісно
переплетена из бурьôв, мраком, кряканьом
ворон. Туй стрічавуть ся тяжкі высловы:
ворон кряче, бо віщує смерть; зозуля кує, бо
жона банує за чоловіком; дівча стає
топольôв, а леґінь – явором; кровця тече
поточинôв.
У 1944 році в Ужгороді выйшов
зборник «Народнѣ пѣснѣ подкарпатскихъ
русиновъ» (Народнѣ пѣснѣ подкарпатскихъ
русиновъ. Ч. 1 / зобрали: Д. Задор, Ю.
Костьо, П. Милославський. — Унгваръ:
Выданя Подкарпат. о-ва наукъ, 1944. — 108
с.). Огромна цінность сього выданя у тому,
што у ньому до співанок, меже котрыма суть
балады, до слов додані ищи и ноты.
У пісеннику М.Кречка 1959 р. не є
ясної класифікації балад, а самых «довгых
співанок» подано дакÿлько на зачатку
зборника (Закарпатські народні пісні [Ноти]
/ [упоряд. М. Кречко]. – Ужгород:
Закарпатське обл. вид-во, 1959. – 285 с.).
Айбо на тот час сам выход зборника быв
фест прогресивным.
Балады
мож
класифіковати
повшилякому,
айбо
май
поширена
класифікація
балад
за
историчным
принципом. Май давні суть
міфологічні балады. Сесь шор
є май тоншым: уявляєш собі,
як чоловік може убернути ся
на сокола, жона – стати
гадинôв.
У
нас
на
Подкарпатю такых назберать
ся десь 15 сюжетӱв: донька
пôтятком
прилітать
до
матери; братя-розбӱйникы
позорять сестру; молоду
травлять на свальбі и тд.
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Єден из такых сюжетӱв розказує, як
жона вірно чекать чоловіка из далекої
дорогы, а свекруха (у нас кажуть «стара»)
прокляла єї: «бодай бы ты, невістице, там
топольôв стала». Коли сын вернув ся, мати
попросила го зрубати тополю. Айбо дерево
зачало говорити:
Ой не рубай, не одрубай тоту колодочку,
Бо не знаєш, што рубаєш тоту головочку.
Ой не рубай, не одрубай тото конорічко,
Бо не знаєш, што рубаєш моє волосічко.
Ой не рубай, не одрубай тоты білі сучкы,
Бо не знаєш, што рубаєш мої білі ручкы.
Сын, коли увидів, як ся поставила до його
жоны мати, то прокляв ї:
А бодай ты, моя мамко, живота не мала,
Што ты мою вірну жону топольôв назвала.
У
стародавнюй
баладi,
ищи
дохристиянського періода, розказує ся про
брата и сетру: «сестра брата учерила». Се
балада на 19 куплетӱв. Мы єї співали на
рочниці Петра Лінтура у Будапешті вєдно из
Оленков Никитюк (товды мы исполнили аж
9 балад). Коли дӱйшли до куплета: «Продай,
сестро, коня мого, Поховай ня молодого», –
зробили
сьме
модуляцію
у
другу
тоналность. Се придало баладі ищи
глыбшого трагізма. И вернули сьме ся у
предидущу тоналность дуже-дуже смутно:
Ружа, ружа, біла ружа,
Ани брата, ани мужа.
Чули сьме, як у залі плачуть: таку
велику силу на людий мала балада. И лем
єдно было на сюм вечорі не дуже добре:
вшиткі доклады по житьови и творчости
П.Лінтура робили ся на мадярськӱм
языкови и лем мы співали по-русинськы.
За свою співацьку долю я исполняла
великоє множество вшилякых співанок,
айбо май бӱлше м полюбила баладу «Летіла
бы м на край світа». Сесю «довгу співанку
вдалося записати на диск DVD. Єї рахувуть
иммігрантськôв завто, же лірична героїня
має йти на зароботкы, бо дома біда: «не мож
заробити хліба». Айбо она не може лишити
Отцюзнину, бо жаль юй за смериковôв
хижôв, горами и зворами, няньком и
мамкôв. Кулмінаційôв сьої балады ставуть
слова:
Хоть в нас біда – ниґде не йду,
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Хоть в нас біда – ниґде не йду,
Бо люблю свӱй край!
У академічному русинському хорови
я часто солірувала баладу «Ой за горôв, ой
за ділом». Співанка зачинать ся дуже мирно:
Ой за горôв, ой за ділом
Оре Анця сивым волом.
А вже дале чує ся тривога: мамка
кличе Анцю домӱв приказным порядком:
Анцьо, Анцьо, пой ид дому,
Бо даю тя, ни знам кому.
Бо даю тя Янчийови –
Май старшому розбӱйцьови.
И оддавуть дівку за Янча-розбӱйника.
Она, колышачи дiтину, жаліє ся на Янчия:
У нӱч пӱйде, у нӱч прийде.
Все кривавый нӱж принесе,
И сабельку заострену,
И сорочку скрывавлену.
Далше бідна мати співать своюй
дiтинці страшні слова:
Люляй, люляй, білый хлôпець,
Кобысь такый, як твӱй отець,
Дала бы м тя порубати
Та и на кӱлля повішати,
Вбы тя чорні кавкы їли.
Вбы тя люде не виділи.
Янчiй, котрый ся вернув з розбоя,
вчув сю співанку та и каже:
Співай, Анцьо, як співала,
Кедь не співаш – впаде глава.
Анця зо страху нараз поміняла
співанку на солодко-ласкаву:
Люляй, люляй, білый хлопець,
Кобысь такый, як твӱй отець,
В меду бы м тя искупала,
Злому вітру дуть не дала.
Айбо Янчій не повіровав ани єдному
словови Анці:
Иди Анцьо до коморы
Та вбирай ся в свої вборы,
Бо идеме на прогулку
На червену нашу горку.
Знавучи, што ї чекать, Анця ся
прощає из дiтинôв:
У ротик го цюльовала,
У личко го покусала:
«Сесе, сынку, на памнятку,
Што зарубав нянько мамку»
И страшна розязка:
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Ищи слово не вповіла,
Вже голова одлетіла.
Часто ся задумуву, чому многі
исполнителі не включавуть у свÿй
репертуар балады? И сама м зробила вывод,
што се дуже тяжко на психіку. Кроме того,
треба мати солідну вокалну подготовку и
любити баладу, перенимати ся ньôв,
входити в образ ліричної героїні.
Коли мы выступали в Креници
(Полша), нас пару раз вызывали на «біс» и
мы изясь співали. Я замітила, што мене
домак лишили силы. Зал плескав и плескав.
Товды я стала на сцені на єдно коліно и
схилила м ся у глыбокому поклоні. Встати м
вже не могла и почуствовала м, што дораз
упаду в оркестрну яму. Се добре врозумів
Михаил Алмашій, пÿдойшôв до ня и
легенько подняв за локіть. На тому концерті
познакомила м ся из Джоном Регетті из
Сіверної Америкы, якый дав высоку оцінку
нашому співові.
За 12 рокӱв роботы у «Бабчинӱй
співаночці» я мала и маву много
талантливых дівочок, што полюбили
баладу. Се Кристина Герц, Інга Стець, Ніка
Гартл, Яна Ганькович, Арзу Саламова.
Из балад, позыченых за гатаром, май
припала до сердця «Карпаты, Карпаты»
(музика Йозефа Кісіліцы, слова Людмилы
Шандалової). Ся співанка – се бÿль матері,
котрої сын забыв вшитко рÿдноє, своє:
Ци ты забыв у далекӱм світі.
Де твоя хыжа, своє говорити?..
Вертай ся, сынку, Господа прошу,
И в сирцю надію велику ношу…
Туй твоя мати, туй твоя родина,
Туй ись ся родив, туй твоє коріня.
Айбо коли тот наконець здогадав ся
вернути ся, уже было пӱзно:
Пӱд горами нелегко, ой тяжко…
Мати уснула…Сонце зайшло…
Сын прийшов до хыжи, ступив до
дому,
Вповісти вже слово не має ни кому.
А послідный куплет звучить, ги
засторога вшиткым дітьом:
Мы не забывайме про нашу мамочку,
В души памнятайме про файну
хыжочку,

Тверда віра в Бога – русинам дорога,
В нюй наше коріня, живот и спасіня.
Колись днесь вже прощеный Михаил
Береш подарив ми «Народні балади
Закарпаття». Я одкрыла книжку и обомліла:
66 префайных балад и ани на єдну не є нот.
Співанкы без нот ‒ се лем стихы. Правда на
даякі балады суть ссылкы, де они записані.
Айбо, де тоты пісемникы теперь?
Тому и хоснуєме вто, што маєме. И
треба се честовати и леліяти!
Олґа Прокоп

Забыті промислы

«А ТКО БУДЕ З СИНЕВИРА БОКОРЫ
ВОЗИТИ?»

Першопроходцями в ділі сплава по
горным рікам считавуть ся индійські
племена шошонӱв. Они хосновали быстру
ріку Снейк (притока рікы Колумбії) про
перевозку вшилякых тирьхӱв. Их опыт
пӱзніше перебрали білі американци.
Из
середины 19 ст. в Карпатах
зачинавуть промышлену вырубку лісӱв. В
тутешных містах нормалных путюв не є и
наднесь, што уже говорити про середину
позаминулого стороча! Выход казав ся
простым: сплавляти ліс по ріках. Щи за
австро-мадярського правліня, у 18 сторочу,
на Чорнӱй Ріці поклали дві плотины-кляузы
про сплав ліса из высокых гор.
Плот-бокор складав ся из трьох
частей–табл, приязаных єдна до другої.
Скорость плота при сплаві – близь 80 км/г.
За тыждень сплавляли до 50 тыс.
кубометрӱв ліса. На носі першої (правлячої)
таблы кріпили ся два-три широкi тяжкi
весла-опалчины, што служили за рулило.
Даколи приязовали четвертый табл, айбо
такым плотом мав рулити дуже оверсный и
смілый бокораш. На пӱслідных таблах
кріпили колоды у два шоры. Такі плоты
называли дарабами. Сплавляли хвойні
дерева, тому што бук, намокнувши, топився.
Період сплава – з ранньої яри до
пӱзньої осени, коли ріка не замерзала.
Плотины-шлюзы, в якых збирала ся вода,
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одкрывали ся два разы в тыждень и
уровень рік у нижнюй течії пÿднимав ся,
што давало можность спускати плоты
долӱв. Ліс
сплавляли
до
гамованкы
(постройка про задержку ліса). Там
пÿднимали весла и выскаковали у воду.
Задачôв было не травмовати ся и всокотити
весло. Робити бокорашами на лісосплав
йшли молоді, мӱцні и шіковні
хлопы.
Робота была не из легкых! Три рокы
бокораш мав робити в рокаши из
оверсныма сплавщиками.
Лем товды
доставав право набрати свою команду.
Робота бокороша была тяжкôв и
опаснôв, тому и платили за ню добрi. Айбо
перенесені при сплавови стресы робили
своє: по наверненю из сплава живым
плотогон часто пропивав повностьôв свӱй
нелегкый заробок. Се лишило читаву сліду у
фолклорі:
— Та де идеш, бокорашу, ци ни долі
водôв? Пӱшло мені два годикы, вандруючи з
тобôв.
— Гей, де идеш, бокорашу, ци ни бокор
везти!? Што заробив, того пропив, ніщо
домӱв нести.
— Та де женеш бокорашу? — До Хуста, до
Хуста. Обстала ся молодиця,
як сирӱтка пуста.
Услугами бокорошӱв хосновали ся и
на зачатку совітської епохы. Ся робота и
товды ся добре платила – 26 рублюв за куб
сплавленого лісу. За раз сплавляли до 50
кубӱв, но вто лем оверсні бокороші. В
тыждень ліс сплавляли, ги правило, два
разы, ото в місяць плотогон мӱг заробити 45 тис. совітськых рублюв. Се в тот час, коли
лісник мав зарплату – 30 рублюв.
Абы не переохолодити ся при
сплавови, діла розтираня промокшого и
промерзнутого тіла бокороші использовали
паленку. В совітські часы, як засоб од
простуды, спирт входил в офиціалный
піщевый пайок плотогона. Ветераны
лісосплава
розказывали
исторiю,
як
директор єдного из лісхозӱв рішив
провірити, ци направду бокорашам треба
давати спирт. Тому раз «сплавив ся» вєдно
из нима. На другый день нормы спирта
были подвоєні.
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У 1951 рокови на ріці Теребля зачало
ся зведеня дамбы про нову Теребле ‒ Ріцьку
ГЕС. Вчиненя водохранилища помогло
подкарпатцям из електрикôв, айбо місні
бокораші лишили ся без роботы: після
постройкы
величезної бетонної дамбы
сплавляти по Тереблі ліс было вже
невозможно. Тяжка и опасна професія
удойшла в минувшоє. Деревину стали
вывозити вузькоколійкôв, машинами. Тому
бокороші подали ся на заробкы за Урал. Там
їм платили єден рубель за годину, а робили
они вдень по 12 годин. На уралськых ріках
опыт и навычкы плотогонӱв дуже
честовали. Коли сплавляли ліс, то першым
пускали майоверсного бокораша из плотом,
через десять минут другого и так єден за
другым до десяти плотӱв. За єден раз долӱв
рікôв сплавляли до 5 тис. кубӱв лісу.
У Синевирі быв вчиненый на єднӱй
из кляуз музей сплава ліса. Експонатами
служили давні пÿдйомні механізмы, якыма
одкрывали ворота діла спуску плотӱвбокорӱв.
Друга
серсама
бокорашӱв:
старовинні
барты,
планкачі,
чухлы,
манарины, точилный камінь, сверпы. Туй
была и колиба, де жили плотогоны, и другі
постройкы. Айбо у 1998-му, а потому у
2001-му рокови паводкы зрушили кляузу и
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понищили музейні постройкы. Експонаты
вдало ся спасти. Што до реконструкції музея
довгый час точили ся дискусії и всьо-таки
рішили, што його треба однôвльовати, не
обзеравучи ся на ціну. Тому вліті 2017 рока
музей наново заробив, хоть и частично.
Однôвльовалні роботы продôвжавуть ся и
дале.
Романтичный образ бокороша лишив
глыбоку сліду не лем у фолклорі й
літературі, а и у живописі и кінематографі.
Чого лем варта знамна малярська робота
«Бокорашi» Й.Бокшая? А у музичному філмі
«Червона рута», на зачатку пісні «Жовтий
лист», є кадры проходженя рікôв великого
плота из бокорашами, у філмах «Білий птах
з чорною ознакою», «Тіні забутих предків»
такой суть кадры из роботôв бокорашӱв.
На
днесь
забытый
промисел
находить своє приміненя у екстрімных
видах спорта, такых ги рафлінг. Тисячі
туристӱв мавуть дяку побывати у Карпатах
и почувствовати себе бокорошами, иншак
кажучи – влізти в кожу плотогона, пройти
його путь емоційного напряженя.
Юрій Шипович
Из сього номера журнал «Отцюзнина»
зачинать подавати біографічні матеріалы
знамных русинськых малярÿв. Живопис – та
отрасль народного умілства, котрôв
Подкарпатя ся може сміло похвалити.
Именно у сьому умілському жанрі русины
змоцовали ся вчинити свою Подкарпатську
малярську школу. Завто и маєме дяку
познакомити читателюв из корифеями
малярської школы нашого края.
Од редакції
Корифеї Подкарпатської живописної
школы
СЫН СВЯЩЕННИКА ‒
НАРОДНЫЙ МАЛЯРЬ СССР
Подкарпатська малярська школа
асоціює ся из именами Йосифа Бокшая и
Адалберда
Ерделі,
тому
біографійôв
першого из них мы и зачинаєме серію

публікацій
«Корифеї
Подкарпатської
живописної школы».
Родив ся Йосиф Бокшай в сімї
священника.
Окончив
Мукачовську
гимназію, де першый раз проявив ся його
талант до мальованя. По окончанию
гимназії в 1910 рокови поступив на
педагогійный факултет в Мадярськый
універзитет изобразителных умілств в
Будапешті.
Його
першым
учительом
быв
знамный мадярськый малярь Имре Ревес. В
1914 роци, на зачатку Першої світової
войны, Йосифа Бокшая мобілізовали в
австро-мадярську армію. В 1915 роци вӱн
попав у плін русської армії. По наверненю из
пліна на яри
1918 рока в рӱдноє
Подкарпатя Бокшай до 1945 рока робив
малярьом и педагогом Ужгородської
реалної гімназії.
Зачинавучи
з
1918
рока,
плодотворно робив у пейзажному жанрі,
писав натюрморты, портреты и жанрові
полотна.
В 1927 роци вєдно из Адалбертом
Ердели основав Ужгородску малярську
школу, а в 1931 — Общество діятелюв
образотворчого умілства в Подкарпатськӱй
Руси. Подовж 1930-х — зачатка 1940-х
рокÿв успішно участвовав у выставках у
Празі,
Брно,
Братиславі,
Кошицях,
Будапешті, Ужгороді, Мукачові и др.

21

Выпуск №8, апріль 2018
В 1940 роци Й.Бокшай вєдно из
Адалбертом Ерделі были иніциаторами
вчиненя
нового
рокаша
«Союз
подкарпатськых малярӱв».
Подовж 1940—1950-х рокÿв Й.
Бокшай
вчинив
серію
малярськых
композицій, котрі принесли йому славу,
почесні званя и державні нагороды — орден
«Знак Почьота» (1948).
В 1946 р. одкрыла ся «Академія
Умілств» в Ужгороді — Ужгородськоє
державноє
малярсько-промышленноє
училище. Й.Бокшай став єдным из першых
вчителюв училища на факултеті живописа
и членом управліня обласної организації
Союза малярӱв. В 1951роци його закликали
руководити дипломныма работами в
Институтi прикладного и декоративного
умілства у Львові (днесь Львовська
национална академія умілств), де робив до
1957 рока.
Роботы маляря часто выставляли ся
на всіх значимых выставках, котрі
проходили на Украйині и в Совітському
Союзі. Прийшла од ньому и заслужена
слава: з 1958 рока - член-кореспондент
Академії Умілств СССР; з 1960 - Народный
малярь Украйины; з 1963 - Народный
малярь СССР.
В зенiті славы Й. Бокшай забітіжовав
цукрôвкôв и за 4 рокы до смерти осліп. Умер
19 октôвбра 1975 рока в Ужгороді, де и
похороненый на тимитові «Калварія».

Исторія нашої землі

ЗАМКЫ ПОДКАРПАТСЬКОЇ РУСИ
Розділ 2.
Замкы
–
специфічный
вид
архітектуры, котрый из точки зору исторії
міняв ся доста часто – мусів встигати за
змінами воєнної технікы й тактикы, так и
змінами
у
обществі.
Мадярськоє
королювство
дуже
пострадало
уд
монґолського набігу у 1241 р. – на
Подкарпатськÿй
Руси
май
бÿлше
пострадали комітаты Береґ и Унґ, бо
именно через їх території монґолы ишли
дале вглуб Мадярщины. Монґолы обставали
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ся у Мадярщині лем рÿк, но уд них
пострадало 15-20% жителюв королювства.
Потому, як завойовникы лишили
Централну Європу, мадярськый король
Бийла IV зачав думати над тым, як не лем
обновити розрушеный край, но и як го
надале защищати уд нападникÿв. На тот час
добрôв защитôв годни были быти лем
замкы-кріпости. Май бÿлше страдала уд
набігÿв кочовникÿв сіверо-восточна часть
королювства, Верьхньоє Потися, у т.ч. и наш
край. Каждый другый рÿк на сесю часть
королювства нападали татаре из захваченої
нима Кийивської Руси. Именно у нашÿм
крайи у кÿнци 13-зачатку 14 вв. на
стратеґічно важных містах и на панськых
маєтках зачали ся активно стройити замкыкріпости.
Ужанську долину мали защищати
Ужгородськый и Невицькый замкы, долину
Латориці як проход у Дунайську низовину –
Мукачовськый замок, долину Тисы –
Вышковськый, пÿзніше Хустськый, замок
Нялаб у Королеві и Севлюськый Канков.
Камняні замкы правили на свойих маєтках
и великі паны – до днесь мож видіти
розвалины панського замку у Квасові и
Броньці. Всокотили ся замкы у Чинадьові и
Дôвгому – не чудно, ош у кÿнци 13 в.
подкарпатськый
пейзаж
напоминав
типовый європейськый середньовічный
пейзаж: на верьху невысокої горы ‒ замок,
спершу королювськый, пÿзніше панськый, а
довкола нього пÿд його же защитôв ‒ село
вадь малый вариш. Не усі наші замкы мали
славну исторію, но май бÿлші из них.
Ужгородськый
и
Мукачовськый,
занимавуть у исторії Централної Європы
видкоє місто.
Ужгородськый замок
Як гласить народна леґенда, Ужгородськый
замок
быв
возведеный
на
верьху
невысокого скалистого бережка на правÿм
березі
Ужа
словянськым
князьом
Лаборцьом ищи до прихода в Централну
Європу мадярÿв (до 896 р.). За нього
споминать и мадярськый літописець 12 в.
Анонім, писарь короля Бийлы III у своюй
романтичнÿй хроніці „Gesta Hugarorum“
(«Діянія мадярÿв»). Як пише Анонім, вождь
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мадярÿв Арпад перейшов из свойима
племенами Карпаты через Верецькый
переход (Porta Rusciae – Руські Ворота) у
896 р., розбив містных словян и завладів їх
замками, у т.ч. и головным – Ужгородськым.
Князь словян Лаборець прôбовав утікнути,
но мадяре догонили го у Восточнÿй Словакії
на березі малої рікы Свіржавы и там го
завадили на дереві. Из того часу ріка
называть ся Лаборець У историчных
документах
князь
Лаборець
не
зафіксованый, завто годни сьме казати, ош
Анонім быв добрый казкарь.
Замкова гора в Ужгороді є застывша
вулканічна лава, котру колись дуже давно
уверг из нутра землі вулкан. У давні и у
середньовічні часы Замкова гора была
добрым стратеґічным містом: из сівера гору
сокотили непроходимі хащі, а з южного –
різкый скалистый обрыв и ріка Уж. Зато
мож предположити, ош на верьху Замкової
горы уже в давні часы было городище, на
місті котрого у середні вікы зачав ся
правити камняный замок.

Сіверо-восточный бастіон
Комплекс замку робили не єден рÿк, зато
называти точну дату появы замка не мож
(не лем Ужгородського, а й любого).
Историкы кажуть, ош першый прототип
теперÿшнього замку появив ся на Замковÿй
горі тисячу рокÿв сперед сим. За довгі вікы
замок много раз міняв свÿй вид – так того
требовала
як
воєнна
техніка,
так
фортифікація середньых вікÿв. До нашого
часу из май давньых
замковых будов
сохранила ся лем часть фудамента, сліды

котрого видко у пÿдземных пивницях.
Головні будовы замку удносять ся до 14 в.
Спершу Ужгородськым замком владів
король, айбо у 1322 р. король Карл Роберт
дарує замок уєдно из Ужгородськôв
домінійôв (феодалным маєтком) феодалу
Друґету, свôму вірному цімборови, котрый
прийшôв из ним из Неаполя и всяко го
пÿддержовав. Другеты владіли замком и
Ужгородом майже 370 рокÿв. За сесь час у
замковÿй фортифікації стали ся величезні
зміны, котрі были укликані появôв нової
збраны, у першÿм шорі збраны огнестрілної.
Из-за воєнных конфліктÿв, котрых у 15-16
вв. было немало, мусай было робити
капіталну реконструкцію замку, котра была
зроблена у кÿнци 16 в. Недалеко уд
замкового каштиля были умуровані
защитні камняні стіны, на сеґелетах котрых
зроблені бастіоны у виді острых ромбÿв,
котрі усунуті далеко за лінію стін. Сесе
поліпшовало защиту замку при помочи
адьовÿв, котрі были на площадках
бастіонÿв. Бастіоны всокотили ся дотеперь.
Реконструкція замку была докончена
у 1598 р. – сеся дата усічена на головнÿм
вході у каштиль. Через 50 рокÿв стіны замку
ищи раз усильовали ся – на сівернÿй стіні
видко дату 1653. Хоть ремонтні роботы
были докончені у 17 в. (пÿзні середні вікы),
вонкашньый
вид
замку
напоминать
кріпости епохы ранньых середньых вікÿв
(до 11 в.). Замок має форму неправилного
квадрата з бастіоном на каждÿм сеґелеті,
высота котрых 10-15 м. Из трьох бокÿв
замок обкружать глыбокый и широкый
ярок, через якый у замок мож было попасти
по пÿдйомному мосту через напÿвкруглі
ворота. Напротив головных входных ворÿт є
Замковый
каштиль,
котрый
у
фортифікаційнÿй системі замку занимав
домінантноє положеня. У товстых стінах
замку суть тайні ходы, по котрых мож было
скрыто пÿйти из єдного емелета на другый.
У дворі замку археологы укопали
фудамент ґотичного храму, у котрÿм у 1646
р. греко-католицькі священникы одобрили
договор унії из Римом. Церьков згоріла у
1728 р., обстав ся уд ниї лем фудамент.
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Ужгородськый замок не обыйшло
повстаня мадярської шляхты 1703-1711 под
руководством Ференца ІІ Раковція. Но коли
у 1707 р. Ужгород оказав ся у глубокÿм тылу
повстанцюв, замок своє стратегічноє
значеня тратить. Потому, як повстанці были
розбиті австрійськыма вôйськами, замок
став державным. У другÿй половині 18 в.
замок фактично уже утратив своє
стратегічноє значеня, и у 1775 р.
императриця Марія-Терезія передала го
Мукачовськÿй єпархії. Теперь у замку є
краєзнавчый музей.
Мукачовськый замок
Другым май знамным нашым замком
є Мукачовськый. Мадярськый літописець
Анонім пише, ош коли «сім воєвод уєдно из
родичами и слугами перетнули лісы
Сніжных гор (Карпат), першый вариш,
котрый они стрітили на свому пути,
назвали Мункач, зато, што їх путь быв дуже
тяжкый. Обы спочити, задержали ся коло
Мункача на 40 днюв. Тут їм ся нараз дуже
полюбило, а люде тутешні были словяни».
Значить, и земля тутешня была словянська.
Но Анонім нич не говорить за замок,
котрый занимать ушиток верьх невысокої
горы, котра ся возвышать на 67 м. над
рÿнинôв у юго-западнÿй части Мукачова.
Леґенда говорить, ош гору серед рÿнины
насыпали люде по приказу пана, но
доправды тото є вулканічный елемент
третичного періоду (60-70 мілійонÿв рокÿв
тому), котрый має ги бы усіченый верьх,
што и узначило общу композицію замку.
Здалеку замок видить ся єдностайнôв
будовôв, но доправды вÿн ся складать из
частий – Верьхнього замку, Середнього и
Нижнього, котрі занимавуть усі чотыри
терасы горы. Комплекс замку у плані
упозірує, ги утягнутый у довжину и мало
перекошеный квадрат, довкола якого
укопаный глубокый ярок и умурована
камняна стіна. Входні ворота были на
четвертÿй, май нижнюй терасі. Коло ворÿт,
у ярку, была умурована сторожова башта,
обстаткы якої мож видіти и теперь. У замок
мож было пÿйти по пÿдйомнÿм мôсті. Коли
мÿст пÿднимав ся, не было можности
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перейти ярок, а ищи уд тому мÿст закрывав
ворота.
За входныма воротами быв ищи єден
глыбокый ярок и пÿдйомный мÿст, по
котрому мож было пройти на другу терасу,
у Нижньый замок.
И за Нижньым замком быв глыбокый,
но сухый ярок из пÿдйомным мостом через
нього. Через сесь мÿст мож было прÿйти у
Середньый
замок,
ворота
котрого
защищали уже два бастіоны.
У Верьхньый замок мож было ся
пÿдняти камняныма ґарадічами по тунелю
пÿд єднôв баштôв Коріатовича. Верьхньый
замок занимать май высшу часть Замкової
горы. Тристо рокÿв правив ся комплекс
Мукачовського замку. За сесь час міняли ся
архітектурні стилі, міняли ся формы и
функції як отділных елементÿв замкової
архітетуры, так и защитної системы замкÿв.
Усі названі зміны мы видиме у архітектурі
Мукачовського замку.

Мукачовськый замок, вид з юго-западу
Мукачовськый замок много раз
переходив из рук у рукы королюв и
великых панÿв, пережив немало повстань и
воєн, но николи ани єден враг не годен быв
ним завладіти. У кÿнци 17 в., коли вôйсько
трансілванського князя Имре Текелі,
котрый вôйôвав против австрійськых
Габсбурґÿв, было уже майже розбито,
Мукачовськый замок у 1688 р. обставав ся
єдиным
центром
Трансілванського
княжества, котрый ся не здавав. Защитôв
замку командовала ґаздыня замку Илона
Зріні, жона Имре Текелі. Австрійські
ґенералы, котрі воєнным путьом не годни
были завладіти замком, пÿшли на обман:
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написали Илоні Зріні письмо ги бы уд Имре
Текелі, обы дале не вôйôвала. 15 януара
1688 р. Илона Зріні пÿдписує акт про
капітуляцію. Так ся закончила май славна
страниця у исторії Мукачовського замку.
Ищи невелику роль играв замок у час
повстаня мадярської шляхты у 1703-1711 р.
У кÿнци 18 в. в Мукачовському замку
австрійські Габсбурґи зробили решт про
політичных противникÿв Габсбурґÿв.
Димитрій Поп
ЕПІДЕМІЇ У БЕРЕЗНИКАХ И ДРУГЫХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МАРАМОРОША
Давно дуже тяжко жило ся нашÿй
челяде, бо была сплошна біднота, а ищи
лютовали усякі хворобы. Люде не мали
можности лічити ся, завто была у тот час
велика смертность меже них. Исе сяк было
на Подкарпатю не лише у Березниках, а и у
другых селах бывшого Мараморошського
комітата Австро-Мадярщины. Нитко не
знав, як ся всокотити од гыртикы
(туберкулоза), червiнкы (дизентеріï) и
другых хвороб, а народні методы, такі як
«вгасити огне», «покурити ся», «побаяти»
уже не помагали. Не задарь кажут, што
ниґда не треба зарiкати ся од войны,
тюрьмы и чумы, бо исе може стати ся хоть
из кым.
У кÿнци 19-го стороча у Березниках и
другых селах Подкарпатя зачали ся епідимії,
котрі дуже косили людий. Главні хворобы
тоды были такi: туберкулоз, дифтирія,
скарлатина, нехватка вітаміна B, сказ
лисиць и псÿв ‒ котрі и несли смерть
людьом. Про велику смертность говорит и
перепись людности у часы епідимій. Так, у
1880 році населеня Березникÿв складало
1249 чоловік, а в 1910 роцi, поборовши
хворобы, ‒ 1849 чоловік. Разниця, як
видиме, велика.
У многых печатных выданях АвстроМадярщины писали про епідимії на
Подкарпатю, а Березникы споминали ся
бÿлш ги 4 раз. У мадярськÿй новинці
«Belügyi Közlöny» за 1901рÿк є статя, у
котрÿй описує ся смертность од епідимій у

Березниках и у другых населеных пунктах.
Май бÿлше смертий од Дуная до Тисы были
вызвані скарлатинôв (121), на половину
менше (57) ‒ од Тисы до Мороша. У селі Чаб
комітата Хонт было 7 мертвых, у селі
Петровіц Тренчинського комітату из 10
хворых ‒ 9 смертий. У Марамороськôму
ôкрузі Вішеу-де-Міжлок (теперь Румунія) из
10 хворых ‒ 7 смертий. У селови Березникы
из 12 хворых ‒ 8 смертий. У Тісобоґдань
(теперь село Богдан Раховського р-на) из 10
хворых ‒ 6 смертий. У Вамфолу (теперь
Румунія) из 20 хворых на скарлатину
вмерло 13 людий.
У новинці «Pesti Napló» за юлiй 1914
року напечатана статя «Уничтожитєльні
епідимії у Марамороши». У нюй писало ся,
што дизентерія на Верховині, особенно у
Керецьках и Березниках, дуже проявила ся.
У Керецьках майже 200 людий заболіли на
дизентерію, серед хворых зафіксовано 35
случаюв смерти, а в Березниках ‒ 45 хворых,
из них 6 умерло. У Керецьках из началноï
школы зробили епідеміологічный коргаз и
сюда переносили усіх хворых. На тото
участковый Собов Олександр и районный
дохтор попросили наказ од міністерства
внутрішньых діл. У тÿй самÿй новинці є ищи
єдна статя, котра допôвнює першу. У нюй ся
писало, же, кроме туберкулоза, другі
епідемії косят неграмотных селян. У
Марамороськôму комітаті дифтирія и
скарлатина стала пôшестьôв. Не є и єдного
района у комітаті, де бы хворобы не дали за
себе знати. А май много людий заболіли на
дифтирію на Верховині. Про сесю
епiдимологiчну ситуацiю дохтор Сіладі
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Стефан подав отчот у суд. Айбо указами не
мож зоперти епідемію.
Не ліпше было у нас и в часы
Чехословакії. Тоды на Подкарпатськÿй Руси
быв май высокый процент смертности меже
дітий. Сяка смутна исторія мого села
Березникы и всього Подкарпатя.
P.S.
Красно
дякуву
Александеру
Дудинському и Марії Кікало за пôмÿч из
матеріалами и переводом з мадярського
языка.
Михаил Чикивдя

Русинська проза

ВЕЛИКА УТРАТА

Мама не дуже любила припоминати
прожиті нив годы. Май тяжко было
розговорити єї про житя за колгозӱв. Майже
за ото, ож робила у ньому од першої днины
організації, не раз бӱлше ги на домӱвстві, а
окрім мозолюв нич из того не мала. Ньит,
нагадав им ся, ож были ище трудодні, лиш
на них, окрім пару міхӱв буль и вилахӱв сіна,
нич не давали. Кедь онукы авадь менші єї
діти штось звідали за тот час, она ся
удниковала вадь чинила ся, ож не чула
звіданя, схоповала ся из міста и бігла до
сіний ци коморы. Так она указовала, ож
штось пригадала такоє важноє, што треба го
зробити ипен нараз и ни на
минуту
пӱзніше. Коли не мала змогы обыйти тоту
тему, то першоє, што казала, было:
‒ А што там споминати? Доброго было
мало, а пӱдлоє най иде, ги недобрый сон из
нӱчôв.
Айбо мы, єї діти, а май старші, дашто
затямили из тых часӱв, бо або самі были при
даякых житьовых трафунках, што ся
ставали из мамôв, вадь она десь-не-десь
ділила ся споминами.
Май часто м чув, як жаловала за
десятьма міхами, на котрі она схосновала
цілу ковбицю зробленого своими руками
колопняного полотна. На сесь раз тоты міхы
прийшли юй на тямку, кой узріла міх уд
кубинського цукру.
Його принюс єден из зятюв.
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‒ Но такый ищи и не виділа м, ‒ уповіла
мама, розпозирувучи міх, котрый десь на
четвертину быв из цукром.
‒ То кубинськый міх, у нюм до нас
привозят их цукор, ‒ удказав зять. ‒
Мы міхы шили из ильняного авадь
колопняного полотна, а май бӱлше – из
клочаного. Они были мнягкі, а сесь
твердый, ги луб, ‒ мацавучи міх, уповіла
мама.
‒ Так они мiхы роблят из пальмового
лыка. За то они и твердi, ‒ уголосив ся онукшестикласник.
‒ Такый міх ачий сто рокӱв буде
служити и не зносит ся, ‒ предположила
моложа моя сестра.
‒ Ой, то не наші міхы. Против сього наші
ги из шовку. Припоминаву, які я красні міхы
была зшила пӱд овес на мінянку, що єї
держава рішила зробити про колгоз, обы го
пӱдпоровати сортовым насіньом, ‒ начала
мама то, што я уже не раз не лише чув, а и
быв свідком усього, што тогды ся діяло.
Я пошкодовав маму и побайловав
якось перевести на инчу бесіду. Бо коли она
споминала якісь прикрі житьові ситуації,
котрых было майже бӱлше, ги радостных,
она переживала так, ги бы то стало ся из
нив теперь.
‒ Та мы, мамо, уже не раз чули за оты
міхы. Уже бы сьте могли за них и забыти, ‒
уповів я.
‒ Забыти?! – різко зазвідала и строго
глипнула на мене великыми небово-сірыми
очима.
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У тӱм позорови было тӱлко болю и
гиркоты, што ми стало онь не по собі. Добре
знав ем, ож кедь мама свою дітину штось
зазвідала, то треба удвітити и не хоть як, а
розумно. Я побайловав сесе зробити и кажу:
‒ Та бо уд Вас мадяре, кой втікали,
забрали двох конюв. Сеся держава, што у
нюй жиєме, удобрала усю орну землю, пасло
и кісниці, а ищи и хащу. Вы усуспілнили до
колгозу волы, корову, вӱвці и кури, уддали
сьте возы, сане, плугы и бороны, ґийф тай
віялку, а жалі Вас берут за ковбицьôв
полотна, най буде и великôв.
‒ Берут, ищи як берут. А ци знаєш ты,
ож из тої ковбиці полотна мож было на
усьых дітий сорочкы тай инчоє убраня
изшити. Думаєш, мені легко было дивити на
вашу одіж из заплатками, бо полотно пӱшло
міхами из хыжі наохтема, так ги бы го ниґда
и не было. А над тым полотном треба было
поробити и немало, ‒ начала мама и
притихла.
‒ Кажіт, бабко, дале, ‒ уповіла мала
онучка, котра ся бавила из кружалом.
‒ Тобі то мож и не знати, бо теперь усьо
мож купити у бôвті, кобы лиш были гроші. А
у наш час, абы ильняноє зерно стало
полотном, треба го было посіяти у зорану, а
ищи и удобрену и поволочену землю,
потому прополоти, выбрати, усушити,
умолотити, выдержати у мочилі, потерти,
учесати, спрясти в ниткы, накрутити у
клубкы, посновати на мотовилі, привити у
кросна, набрати у ничелниці, уткати,
убілити на снігу при сонцю и морозі. И то я
ищи не усьо перераховала. Так што то
полотно не якоєсь, а вымученоє. Над ним не
єден день треба было дріти, и не єднӱй
челядині, а многым, ‒ пӱдчеркнула мама.
‒ А нашто треба было шити тоты міхы,
‒ зазвідав онук.
‒ Тадь я уже казала, про колгоз. Бо як
його зорґанізовали, а твого дідика убрали
головôв, у нас и начали ся «горазды».
При сьому словi мама ся засміяла,
давучи порозуміти, ож «горазды» были
гӱрькі. То выказовав и блиск вогкых уд
набіглых слыз єї вочей.
‒ Кажіт уже, бабко, за тоты ”горазды”, ‒
я хочу за них знати, ‒ нагадала за ся онучка,

котра так приязно слухала бесіду старшых,
же зовсім забыла за своє деревляноє
кружало.
‒ Ой, моя золота, ліпше най тя они
обходят далекыми дорогами, ‒ вӱдказала и
погладила малу по кучерявӱй головці.
Мама выдыхнула и начала дале повідати
исторію из міхами:
‒ Прибігат раз отець домӱв ‒ тогды ун ищи
не быв дідом – и каже, ож держава хоче
спомочи колгоз на сортовый овес. Айбо
дасть його лише на обмін на наш. Я му
повіла, ож колгоз того зерна ищи не має, бо
лиш ся зорганізовав. Ун удвітив, ож овес
мавут здати колголзникы. Коли м уповіла,
ож не усі люде мавут зерно, ун якось дуже
легко удвітив, што треба якыхось 20 метрӱв
и што четвертину даме мы, а другоє – инчі
колгозникы.
И Вы на то ся согласили? ‒ поинтересовав ся
зять.
‒ Та ци ун мене слухав? Я онь руками
сплеснула, кой учула м, ож треба дати уд
себе пять метрӱв вӱвса, бо то было майже
половина из усього, што у нас было. Я му
нагадала, ож колгоз у нас уже забрав
ушитко, што лиш мож было забрати, а
теперь тягне и то, без чого мож лишити ся
голодным.
‒ А міхы, што Вы, бабко, за них говорили,
треба было на тот овес? – уголосив ся онук.
‒ Айно. Дідик уповів, ож овес треба на
штацію привезти у міхах, ‒ удказала.
‒ А чому у міхах та ищи новых? –
зачудовав ся зять.
‒ А у новых – бо сьме гулаві были, най ся
не приказує. Мы ся ганьбили провказати ся
ниякыми ґаздами, кедь бы повезли у
платаных міхах. Тай привыкли зерно у млин
ци у ступу везти у файных міхах, бо из нього
буде мука авадь крупа, а они мавут быти
чисті. Єдным словом, робили сьме, ги Бог
приказав, – чим мож ліпше. А ищи мы
думали, ож зерно на штаціи зсыплют у
ваґон, а міхы нам вернут из сортовым
вӱвсом.
‒ А хыба не так было? – нагадав за ся
онук.
‒ Та де там. Міхы, ги золото, наохтема
пӱшли из вӱвсом, бо отцю не доста было,

27

Выпуск №8, апріль 2018
абы оно было увіяно. Ун заставив його
выщиняти у решеті. Я два дны изогнута у
три погыбели щиняла тот овес. Поперек ня
по тому болів такой тыждень, ‒ вповіла
мама, встала из запічка, на котрому сиділа,
схилила ся перед шпором и пӱдверла у
нього пару дрывчат. Дале пÿдняла ся, узяла
ся обома руками за полятвицi, так ги бы
лиш теперь дощиняла овес.
‒ Но а што, хыба тото сортовоє зерно не
у міхах было? – зась зазвідав зять.
‒ Та у міхах. Айбо то было не полотно, а
якась целта. Гӱрша, ги клочані міхы. Из того
нич не мож было изшити дітьом из одежі.
Єдным словом, и на платянкы не годило ся,
‒ удвітила и зась присіла.
‒ Айбо зато пак мали сьте в колгозі
файный овес, ‒ вголосив ся я и засміяв ся, бо
знав ем навперед, ож што на тото удповість
мама.
Мама не зреаґовала на мӱй сміх и
удвітила цалком серйозно:
‒ Што ти на то уповісти? Нашоє зерно
было чистоє, ньи єдноı̈ смітины у нюм не
было. А то сортовоє точно не виділо решето.
Як го машинô в из насіньом шилиякого
буряня, а маи} будаку, изобрали, так у міхы и
зсы̍пали. Коли сьме го выщиняли, то стало
ачий на четвертину менше. Мала м бы,
правда, гріх, кедь бы казала, ож зерно было
дрӱбноє. Ньыт, оно было тучноє, намного
бӱлшоє, ги нашоє. Видко было, ож на
файнӱй земли росло. Но уже такой першого
року оно ся уродило май малоє,
а дале и докус изыйшло на нич,
и мы мусіли вернути ся до свого
сорта.
‒ Та я тямлю, ож и овес, и
ячмінь, и жито у нас давно
перестали сіяти, - перервав я
мамин спомин.
‒ Пак айно, зерно сіяли
лиш у перші рокы колгозу, а
дале перейшли на булі, а май
бӱлш засівали орні землі
команицьôв, травôв, бо колгозы
стали
май
занимати
ся
удгодівльôв худобы, а про тото
треба было много сіна. Правда, тогды и хащі
много ся урубовало, бо на Украïні міняли
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дерево на бураковый жом, сонячниковый
макух, комбікорм, уд котрых худоба тыла.
‒ Но видите, бабко, начали сьме за
міхы, а кӱлько сьме уд Вас усього узнали, ‒
примітив онук.
‒ Тадь ищи дашто ся тямит, но и
забыват ся многоє. А може, и не треба усьо
тямити? Нашто нам, старым, грызти собі
душу недобрыми споминами. А молодым,
може, то и не треба знати, бо світ став
цалком инчым, ги быв.
При сих словах мама устала из запічка,
звычно стрясла півку, гибы до неї штось ся
имило при роботi. При сьому єї привычному
двиганю хотіло ся, обы она стрясла из себе
усі тяжкі спомины, котрі раз-по-раз краяли
юй серце.
Мама уи} шла из хыжі на лавкы̍ и задивила
ся на ту завгроду, де май часто росли
колопні и лен, давали на ґаздӱвство олай,
макух и шовковистоє прядиво, из котрого
робили на всякоє хоснованя файноєпрефайноє полотно.
Иван Завадяк.
Илустрація Лесі Адамової-Стецович
ИЛОНА-НИЙНИ
Сякым людьом, ги стара Илонанийни, из їх нескорязнôв, наремнôв сохтôв,
тяжкым характером, нелегко ся уживати
межи челядьôв усьоє житя. Ищи
май тяжко їм у немучнôв
старости позад болістей, нестач
вадь зависимости уд людей.
Айбо у сякому несолодко
приходит и близькым людьом
пиля сих старенькых. Ба што
чинити? Мусай терпіти єден
другому. Иппен так ся стало из
старôв Илонôв-нийни на 86-у
годови житя.
Вна ся рόдила у малому
варишови на Марамороши ищи
за старых мадярÿв по тым часам
у панськÿй родині. Няньо, сам
мадяр уд рождения, служив на державнÿй
службі поштарьом, мав статочну платню,
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державну квартіль и згирдный, гошистый
характер. Уже не молодюком узяв молоду
дівку из ипної румынської родины, што
было чудницьôв на тот час, бо мадяре из
румынами не дуже родичали ся, айбо
Терезка была дуже файна. Лем на пятый гÿд
Боженько дав їм довго чекану маленьку
Илонку, пак бÿлше дітий у них не было.
Правді быти, уд самого рожденя дівочку
дуже любили и пестили.
Діла ньої нич не было неслобудного,
педык не давали бавити ся из сусідськыма
русинськыма дітваками – они юй не пара.
Кой пÿдросла, дали єї учити ся у мадярську
школу. Уже змалку упещена, она часто
вередовала, нич не хόтіла слухати
старшину. Помалы у сюй родині урÿс
маленькый тиран, розумный, егоістичный,
самолюбивый и жорстокый. Кедь штось
было не по єї, Илонка хитровала, ревала,
робила истерикы онь до припадку. Уже
водили єї до дохтора, котрый уповів, што то
не є психічна болість, а хиба воспитаня, што
може перейти на хвору психіку.
Кой зайшла Велика война, няня
забрали офіцером в армію, де через два
годы вÿн загиб на таліанському фронті.
Жити стало скрутно на єдну пінзію за
няньом, та воспомагали родичі и мати
зачала подробляти шитьом, бы Илонка мала
усьо, што хотіла. На тот час она уже
скончила горожанку и дівочила, помагаючи
матері, докедь мати єї не ýправила в
Ужгород учити ся у жÿнську учительську
семінарію. Было юй тогды уже 18 годÿв.
Высока, статочна, дуже красива дівка из
веселым, згирдным характером, нараз
уднайшла
собі у вариші компанію из
гульбами и пікніками – учити ся юй не дуже
вело, и вна, не скÿнчивши семінарію,
уддалася за ґазду, што мав у вариши хижу, а
за Ужгородом держав фірму из грузовыма
кÿнськыма перевозками. Быв вÿн из
мадярської родины, старшый за Илонку на
16 годÿв, дуже єі любив и нич не шкодовав
діла ньої. Илона стала панікôв, найняла собі
молоду жÿночку харити дома и варити
їдіня. Дітий у них из чоловіком не было. Не
так давно мати єї умерла уд хворобы, а
другых свойих родичÿв она не держала ся.

Чоловік дуже хотів дітий, и як Илона не
перечила, они узяли на воспитаня
маленького хлопчика из далекої родины
чоловіка, звали го Васильком. Хотіла Илона
вадь ньит, а привязала ся до сього
сегіняшнього дітвака и щиро держала го за
сына.
Насправді Василько быв єдина
людина, котру Илона любила, окрім себе. Єї
нявояшный егоїзм, презирство до людей,
высокомеріє из годами щи май усугубили
ся, стали правилом єї житя и уже мали знак
психічного розладу. Зверху шôвк, а у споді
вôвк.
Туй Друга война, в Ужгород прийшли
мадяре, што Илоні ся любило, а пак зайшли
руські, из котрыма усьо єї житя было
потрощено и пÿшло на фуч.
Первым ділом забрали усі коні и два
грузові моторы, што были у ґазди. Пак
ýверли усю родину из їх хыжі у студеный
смердячый барак до ковдошÿв. Сі баракы
попри штації у перву войну были на куртый
час госпітальом и из тимитовом діла
померлих пораненых. Ґазду мало не узяли у
кримінал за буржуя, пак го лишили, бо быв
уже старый и мав бетяг. Лишило ся їхнього
лем вто, што вни утаїли про себе ‒ золоті и
дорогі прикрасы. За них купили якийсь
бутор, а май головноє – ґазда купив пару
коний и вÿз, котрі мож было тримати попри
баракÿв у хліві. Дівати ся было ніґде, сам
став возити людьом, што треба. Бо иншак
уживати было ни за што. Біда помучит, біда
и научит.
Дíла Илоны се стало катастрофôв,
сися, уже сорокорÿчна жона не знала, а й не
хόтіла робити, пак юй самÿй зайшло
шорити ся из хижньôв роботôв, а и на
дарабови земли пиля баракÿв, де садили ся
крумплі и зеленина, было дакÿлько дерев в
саду.
Єї
сякоє
мереговало,
бісило
каждоденно и она свою злобу выміщала на
чоловікови и сынови. Старый уд того запив,
а сын мусів терпіти. Жити ставало уже нияк,
бо заробкÿв ґазды не доставало на їдіня.
Василько уже ходив у школу, учився файно,
ба шатя мав ходь не цуравоє, та вшитко в
заплатах, усе быв голоден ги великодна
пятниця.
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Мусіла
Илона
ити
робити
уборщицьôв у столову на штації и помогати
на кухні за мізерні гроши, айбо теперь
сохтовала принести дому якоєсь їдіня,
недоїдкы послі людий. Стала даколы ідти до
родины пяна попÿвночи. Илону брали
страхы, уже ся не хотіло жити уд того, што
юй, паніці, теперь зайшло мучити ся у
страшнÿй бідности, лепові, нéхарі, робити
мерзку тяжку роботу и не видіти нич
ліпшого у днешньому и будучному житю. Єї
єдина радость, сын Василько, быв первым
учеником у класі, часто голодный,
обырваный, без усякої возмогы дома учити
ся. Дуже го хвалили учителі у школі, и было
такоє, што приносили му якоєсь шатя вадь
давали му їсти межи урокÿв.
Та біда єдна не ходит, тяжко захворів
та умер чоловік Илоны. Гроши за продані
коні ледвы достало на хованя. Не знала
Илона, як ýжити, пак зачала дома
гингльовати палинкôв та чемергесом, што
сама варила тайно по ночах. Уже усі пяниці
довкола знали, што у Илоны усе мож
наскоро розпити свою паленку, што она
напарує якийсь посуд, наріже хліба ци
огуркÿв. За вто брала гроши. За них и жила.
Велику біду Илона тим не чинила и міліція
єї не кывала. У сякому галамані зачала
жити, научила ся паскудно лати, забыла про
Бога. Дуже зрідка молила ся и ходила на
сповідь. За сякоє кажут: «Из ким зайшов, уд
того ся и набрав». Далекым, забытым
пройдешнім было єї благоє дітинство,
легкоє житя из чоловіком до прихода
руськых, айбо и попри днешнього,
мерзенного єї єства там, у темных містах
душі Илоны, ищи май усугубило ся
презирство до людый, згирдность и
себелюбиє. Илона часто при людьох
говорила сама до себе по-мадьярськы вадь
по-румынськы, бы ї не розуміли. Так ся и не
навчила без страшного акцента говорити
по-русинськы, зовсім не знала руськый вадь
украинськый языкы. У сих условіях
сегіняшный сын Василько з медальôв
скÿнчив школу и поступив учити ся у Львов,
в институт на инженера-строителя. На путь
у Львов му збирали гроши його учителі из
школы. У институті жив за стипендію, вадь
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даколы помагали му учителі из школы,
шкодуючи спосÿбного, розумного хлопця,
воспомагали малыма грошима, ходив по
роботах, бы заробити на прожитя. Худый,
бідно, айбо чисто вбратый, часто голодный,
Василь скÿнчив институт, дÿстав диплом
инженера-строителя и направленя на
роботу у Станіславську область. Сперед
кÿнця института женив ся на такÿй само, ги
вÿн, біднÿй дівці из Житомирщины, што
стала инженером-нефтяником. Через рÿк у
них ся родила дітинка. Дівочку назвали
Морікôв.
У Илони житя мало полівило, стало
май статочноє. Каждый місяць сын Василь
заганяв юй якісь гроши, вна уже мала
мізерну пинзію по старости, жила лем про
себе и ищи мало приторгововала из
пяницями. Уже спромогла ся збирати собі
малі гроши на чорный день вадь на хованя.
Теперь до ньої ся голосили Илона-нийни.
Через два годы сын переїхав на
роботу в Ужгород, дÿстав квартіль недалеко
уд хыжі матери и часто заходив до ню из
онукôв, помагав юй по ґаздÿвству. Илона
дуже радовала ся своюй онуці Моріці,
пестила єї як лем могла, усе діла ньої
держала цукру вадь шетемені. Баракы, де
жила Илона, зачали рушати, на їх місті
стройила ся пятиетажка. Илону переселили
на четвертый шток у квартіль на єден
дуплик из кухньôв, ваннôв, балконом, и юй
стало легше жити. Сын помÿг ýладити
квартіль, бутор, купив матери телевізор.
Илону туй нитко не тривожив, пинзiї юй
доставало на бідноє, айбо спокÿйноє житя,
при біді сын давав невеликі гроши. У сякому
пройшли годы.
Онука Моріка скÿнчила вошколованя
и уже робила учителькôв, уддала ся и мала
двох малых дівочок, квартіль на дві хыжі и
дачу. Усьо было бы добре, тадь біда біду
нáйде, ходь и сонце зáйде. Сын Василь
дÿстав бетяг на цукровку и за єден рÿк умер.
Илона дуже за вто переживала. За куртый
час изовсім змарніла, схудла, стала ги
маніяшна из неживым позÿром, вічно штось
про себе говорити. Без його помочи стало
скрутно уживáти, и невістка ýнайшла обмін
на бÿлшу квартіль. Так Илона изїхала ся из
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онукôв Морікôв та єї родинôв уєдно. Теперь
у ньої была велика файна хыжа и крыта
тепла лоджія окремо. За Илонôв позирали,
нич не брали за їдіня, квартіль, комуналні, а
пинзію она собі складовала про себе. Зрана
усі ся розбігали: діти в садок, старші по
роботі. Илона вставала пÿздно, на кухні юй
быв напарованый фрыштик и обід, так ги
усім. Илоні не усе ся такоє їдіня любило,
часто вна їду умíтувала в унітаз. Йсе
благодатноє житя навертало єї стару
панську заврядь. Она собі утямила аж сися
онукова родина юй довжна за вто, што
теперь живе у сюй квартілі, и она, Илона,
має право.
Кой Моріка увиділа їдіня в унітазові,
уповіла бабці, аж най собі варить, кой
захоче, што юй ся любит. Илона на йсе
змериговала ся и изовсім не стала їсти
уєдно. Стали ся дві ґаздині на кухні. Из
ничого зачалися свады. Туй ся проявив
тяжкый характер Илоны. Она нарікала
онуці за свою квартіль, корила юй за то, што
зїхали ся, запирала ся у себе, лала помадярськы и ревала.
Переживала тяжко и онука. Ґазда
спробовав їх мирити, ба нич из того. Илона
узяла собі у голову, аж єї ýхосновали и
теперь хотят знебыти ся. Из того мейрегу
став юй бетяг на серцю, мусай было лячи у
коргаз. Кой онука єї нащивляла, Илона из
ньôв не говорила, лем ся удвертала уд неї.
Мало подлічили Илону у коргазі, ýписали
домÿв пÿд позÿр участкового дохтора. Вна
уже не вставала из постилі, мусай было єї
силовати їсти три разы на день, што лем она
хотіла, майже каждый день міняти з-пÿд
ньої верету и слухати єї злобноє наріканя. У
квартилі стояла воня, діти зачали ся бояти
бабчиного гойканя, жити усьої родині стало
невыносимо,
ґазда
привюв
файного
спеціалішта дохтора, бы тот попозирав
Илону, порадив, што робити дале. Дохтор
довго услухововав бабу, міряв давленя, пак
уповів, аж нич страшного не є, просто
нервовый здвиг, треба давати лікы на
спокÿй и не давати лежати усе у постилі, бо
будут пролежні.

На слідуючый день Моріка поклала
бабці пиля постилі файні топтані крумплі и
три телячі сосискы, што ота любила їсти, а
вечÿр сусідка уповіла, аж Илона єї перестала
на обід и просила у ньої хліба, бо она
голодує. Ґазда прийшов из роботы, а жона,
ревучи, уповіла йсе му. У Илоны у хыжи
было темно и юй нич ся не казало. Рано діти
не годні были ити в туалет, бо унітаз гет
забитый.
Ӳзвали сантехніка, зайшлося
міняти унітаз. Кой розбили го, уздріли там
три цілі сосиски, што не пускали стікати.
Газда їх склав на папір, принюс Илоні и
уповів, яку біду она наробила. Уповів без
нервÿв, без гойканя. Илона услухала,
удвернула ся до стіны и по-мадярськы тихо
паскудно лала. Вечÿр юй стало недобре,
ýзвали скору, вкололи Илоні лікы на спокÿй
и она мирно поснула. Дохтор уповів, аж кедь
щи стане юй погано, нáраз кликати скору.
Рано найшли Илону мертвôв. У морзі
вскривати не стали, и через день
похоронили Илону пиля єї чоловіка и
названого сына. Кой харили єї хижу,
уднайшли спрятані звечора у матрац пусті
свіжі упаковки уд усіх лікÿв, што были у
Илони-нийни. Она утямила и не удержала
усьої тяжести свої вины за тот час, што
жила из сима близькыма юй людьми.
Володимир Новак.
Илустрація Антоніны Ісак-Дурды

Русинська поезія

ВЕЛИКОДНЕ
Запалю свічечку маленьку , без прикрас ,
Най лиш мені нутро из середины гріє .
Помолю ся за себе и за вас,
Най Бог святый простит ня за "говінє".
Смиренно складу рукы у рокаш,
Та кулько знаю, буду ся молити
Тай слызно тя попрошу, Отче наш,
Не дай ми віру истинну згубити.
Господньый Сын розпятый на хресті'
За нас из вами, кара из небес,
На земли быв, теперь на небесі...
Христос воскрес!
Сергій Тудовші
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ВЕЛИКДЕНЬ
На Вели́ кдень, як усе́ :
Коша́ р од це́ рьквы ся несе́ ,
Ручнико́ м красно́ накрытый

И добро́ тами наби́ тый.
Шо́ вдарь туй и писанкы,
Па́ ска, масло, буракы.
И пекни́ ця не хиби́ ть,
Фля́ шка из вино́ м стричи́ ть.
Си́ ру гру́ дка, солони́ на –
З кошара́ буде́ гости́ на.
Да́ ко ту́ лько натирьха́ в,
Што коша́ р ле́ два надня́ в.
Лю́де, жо́ ны, ще и} дітня́
З кошара́ ми туй до дня́ .
Сли́ ну ка́ ждыи} промыка́ є,
Слу́ жбу ранiшню чека́ є.
Як пÿ п па́ скы посвяти́ в,
Че́ лядь гибы запали́ в.
Дому́ ско́ ро утіка́ вуть –
Так сере́ нчу притяга́ вуть.
Добре тым, ко близь живе́ ,
Їм ся цілыи} рÿ к веде́ .
А кому дале́ ко бі́гти?
Не пилу́ и}те, мош присі́сти.
Сохта́ ш такыи} не всім пару́ є,
Бо ко біда́ к, тот и біду́ є.
Якыи} хосе́ н од того спі́ху?
Бо як ся пру́ стреш – буде смі́ху.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!

***

Володимир Рошко

Кажуть, што хлопы не плачуть,
Не ревуть из жалю и біды.
Свою бӱль они глыбоко прячуть,
Вбы не было видко и сліды!
Вонка нервно цігеретлик курять,
Спішно, так, гибы не мали час.
Збоку видить ся, што никус ся не журять.
Лем вни знавуть, што таять од нас!
Никавуть тупо взглядом незрячым,
Из очий стекла гурька слеза...
Знавуть вшиткі, што хлопы не плачуть,
А як горе – тоже молять небеса!

Леся Адамова-Стецович
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Володимир Микита «Моя
мамка» (1967)
Ба што сьте, люба мамко,
зажурені:
Вся голова покрыта сідинôв?
Ци Вы од тої мукы заморені,
Што читаво бануєте за мнôв?
Я знаю, Вы в молитві постоянні,
Марії Діві вопієте ґлас.
И фурт горит у хыжи нашÿй
свічка,
В слезах благаєте, вбы вборонила
нас.
Кой спомню свої я діточі годы,
И Вы щи, мамо, были молоді:
Вы фурт старали ся, вбы мы не были голі,
Вбы хліб насущный быв все на столі.
Я дякую, голубонько терпляча,
Й попрошу перебаченя такÿй
За всі вты ночи, што сьте пережили,
Ни знали сьте Вы, што то є - покÿй.
Я перед Вами стану на коліна!
И ногы Ваші вымыю слезôв.
Красно подякую Вам, рÿдна, за терпіня,
Што сьте потратили-скітили изо мнôв.
И дай вам, Боже, дорогая наша мамко,
Бы сьте не были шуга бітіжнôв...
Обы Вас Войинство Святоє сохраняло,
И вбы сьте ганьбы Вы ни виділи за мнôв.
Най Бог Вас кріпит, наша мила мамо,
Сердце ми мучит ваша сідина.
Ревати хоче ми ся, як в дітинстві прямо,
Я прошу вд Бога лиш блаженства и добра.
Просити буду всіх Святых небесных!
За Вас, бідована, и весь наш честный род...
Вбы Вас избавили уд всіх недуг тілесных,
И Господь всокотив уд всіх незгод.
Иван Бинячовськый

Выпуск №8, апріль 2018
Чому я пишу по-русинськы,
Я буду Вам казати,
Што докы буду мати силы,
Та буду сяк писати.
Не треба мені "новÿтноє"
Не треба ми чужоє,
Бо у мôюм серці є,
Уто, што точно моє.
Є у мене бесіда,
Рÿдна, материнська
Не російська, українська,
А давня - русинська.
Прадідÿвськôв бесідôв,
Ниґда ни ганьблю ся,
А уто, што я русин,
Тым лише горжу ся!
Русины на Подкарпатю ‒
Корінный народ.
Я тямлю и знаву
Свÿй прадавный род.
Асиміляція не вдасть ся ‒
Так собі и знайте,
Што лиш думайте, робіт,
Хоть як ся старайте.
Кедь ся свого ганьбите ‒
Вто отділна тема.
Не чиясь, а лише ваша
Велика проблема.
Чому ото є проблема,
Не буду казати,
Прийде час ‒ и вам самым
Вдасть ся осознати.
А я буду писати,
Й своє не забуду.
Я ся вродив русином ‒
И русином буду!
Михаил Чикивдя

Наша духовность

ХРЕСТ НА ДЯКУ ВСЕВИШНЬОМУ
ЗА СЕРЕНЧЛИВОЄ НАВЕРНЕНЯ ИЗ
ЗАРОБОТКӱВ
(ДОРОБРАТОВО)
Хрест покладеный на сьому містi в
1913 р. на пожертвы доробратовцюв, котрі
робили на зароботках в Америци.
З кӱнця ХІХ ст. десяткы тисяч русинӱв
нашого края: молодежи, жонаті и
холостякы, сумирні и битанґы, майстры и

не дуже, были охвачені
трудовôв
міграційôв
в
Америку, Аргентину. Канаду,
Бельгію…
У статі графа Леливы,
поданӱй
у
РуськоАмериканському календарі
за 1897 рӱк, читаєме: “На
величезнӱй
просторині
Сполученых Держав, од НюЙорка до Сан-Франциска, од
Ріо-Гранде до жерел Міссурі,
жиє бӱлш ги 200 тисяч
русинӱв”.
Вшиткых
їх
обєдновало
непереборноє
жаданя и надія вырвати ся из бідности,
заробити гроший, штобы прикупити
дарабчик землиці, што вже гарантовало на
тот час бӱлш-менш ипноє житя. Ткось хотів
обезпечити пристойну часть (приданоє)
свойим дочкам, ткось мав дяку заробити
гроший, завести ґаздуство и женити ся на
богатӱй своюй фрайирци, яку за бідного не
хотіли оддавати. Были и такі, што так
намаховали ся утікнути од решта за свої
битанґські дійства…
Путь до Америкы быв доста
організованый, айбо не легкый. Одбором
иммігрантӱв, изготовленьом документӱв
занимали ся в основному жиды. Они
доставляли челядь до порта Гамбург вадь
Амстердам и садили на шіфу. По прибытю в
порт призначеня иммігрантам давали 10
доларӱв и подалша їх доля зависила од того,
на яку роботу зможуть устройити ся. Айбо
се,
в
основному,
была
тяжка,
некваліфікована
робота
на
шахтах,
металургійных заводах, карєрах, стройци ци
сілському ґаздӱвствi. За рокы тяжкої
роботы вдавало ся скласти невеликый, айбо
про наш край читавый, капітал. Окремі,
роблячи там, выбивали ся в «люди», чинили
сім’ї, одкрывали своє діло, а датко
протрачовав вшитко, што заробив.
Ті, што вернули ся из грошима,
упозіровали богачами и панами в чудных
анцуках, без петикӱв и постол. Всі они были
носіями нової идеології ґаздованя, быта и
културы. Перестройовали хыжи, крывучи їх
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черепом, етерником ци бляхôв, купôвали
землю, худобу, реманент…
Встановленя хреста в знак дякы
Всевышньому
за
серенчливоє
своє
наверненя домӱв из имміграції было фест
поширеноє. На середнюй части хреста
(постамента) из трьох бокӱв мы видиме
незвычні символы, а на єднӱй –
фамилії жертводавцюв.
На
переднюй
части
постамента мы видиме хрест из
Розпятьом.
Пÿд основôв хреста ‒ людськый
череп. Пӱслідный єдночасно є и
символом
смерти,
и
протистояня юй. Має назву
«Адамова голова».
За
переказами,
прах
Адама
перебывав на Голгофі ‒ там, де одбыло ся
розпятя Христа. Його крôв омыла череп
Адама и в Його особі вшитко людство,
дарувучи ослобожденя од смерти и
можность спасіня. Першоначално на черепі
были одобрабражені сліды крôвли.
На переднюй площині постамента
изображено
серце
из
пламеньом.
Пламенноє серце символізує любов.
Такой мы видиме якорь – кӱтву, што
є символом надії, яка удержує нашу душу у
морі соблазнӱв, спасать при гріховных
штормах, коли терзавуть сумнівы, крає
горе, пÿдкрадає ся одчай…
На сюм боцi выдовбано
слова: «Спаси Господи люди
своя.
1913».
На
правӱм
боцi
постамента убиті предметы, што
ся стрічавуть в исторії про
Страсті Господні. Так, когут
символізує слабкость людської
природы, особливо в часы
выпробовань:
«…И затямив
Петро слово, якоє Господь йому
вповів: «Истинно кажу тобі: сьої
же ночі, скорше ги пропіє когут,
ты тричі од мене одречеш ся».
(Єв. Луки 22:61)
Лампош
‒
символ
предателства
ап.
Иуди
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Искаріота: "Узявши, же Иуда рокаш воякӱв,
первосвященицькых и фарисейськых слуг,
прибыли туда из лампошами..." (Иоан 18:3)
По центру ‒ камняный стовп, до
якого приязовали Христа и мучили Го. На
стовпови ‒ кербач, якый изготовляли из
сухожил быкӱв. Од ударӱв кербача рвало ся
цуря, кожный покрôв и
мнязы
людського
тіла
(Другоє страстноє таїнство з
Вервиці до Пречистої Діви
Марії).
"...Сын
Божый,
котрого за нас грішных
имили, до камняного стовпа
приязали, страшно били и
зранили."
Клинці,
якыма
прибивали рукы и ногы при розпяті. Клепач
про забиваня клинцюв и фаговы, абы їх
вынимати. Иссоп – символ очищеня од
гріхÿв: «Окропиши мя иссопом, ‒ и очищу
ся; омыєш мя ‒ и паче сніга убілю ся.»
(Пс.50).
Міщатко (кітва) из 30 срібнымы
монетами ‒ символ
пÿдступности и
готовности зрадити близькых людий из-за
гроший (богатства)… «Товды єден из
дванадцяти, што звався Иуда Искаріот,
пӱшов до первосвященикӱв и каже: «Што
хочете дати мені, ‒ я вам Його выдам?» - ті
одважили му тридцять срібнякӱв.» (Матв.
26:14-15).
Гральні кості – кубикы. «…Ті,
што Го розпяли, поділили ся
Його ношôв, верли жребий».
(Матв.27:35).
На
лівӱм
боцi
постамента
изображено
«терновый вінок», якым быв
увінчаный Иисус.
Засуженым до смерти
через розпятя не предвиділа
ся «коронація». Таку кару
было выгадано лем про
Иисуса,
што
спричиняло
великый бӱль и стражданя од
пошкодженя
кровоносных
судин головы.
«И воякы,
сплювши вінок из терны,
вклали Йому на голову…»
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(Иоан
19:2).
На фоні тернового вінка зображено спис
лонгіна, якым римськый центуріон Гай
Касій Лонгін вдарив розопятого Иисуса
Христа меже 4 и 5 ребром, не повредивши
кӱсток (Иоан.19:33-35).
Вліво нагнуто древко списа (палиця)
из закріпленôв губкôв, змоченôв у оцтови,
яку давали Йому, штобы утолив жажду
(Иоан 19:28-30).
Посередені ‒ лазиво, якоє хосновало
ся, абы зняти мертвоє тіло из хреста.
Трактує ся оно такой, ги надія на духовноє
одродженя.
На заднюм боці постамента ‒ напис
из именами жертводавцюв. Вдало ся
прочитати такі фамілії (дві небизӱвні):
1.Лендєл Янош.
2.Гелетей Андраш.
3.Гелетей Василь.

Русинські фіґлі
ÀПРІЛ
Штось мене у боці коле,
Рукы-ногы гет слабі.
Àпріл-місяць, што ты
робиш,
Из природôв, из людьми?
Леґінюв такых угробиш
Из широкыми грудьми,
Из могучыми плечима,
А на шиї – шин ся гне.
И яка тому причина,
Што замучив ты мене?
Вчора дала в рукы аршôв,
Нич не кáжучи, жона;
Не она є в хыжи старшôв,
Я над нив май старшина.
Сам рішаю, што робити,
Є на плечох голова:
Вшиткі зáчали садити,
Лиш у нас росте трава.
Ткось бы нáняв коні з
плугом,
Керт зорав бы за пӱвдня...
Не рӱняйте мене з другым,
Чим я гӱршый уд коня?

4.Гелетей Андраш.
5.Маняк Янош (?)
6. Геревич Андраш.
7.Бізіля Василь.
8.Мондик Василь.
9.Обіцький Андраш.
10.Синьович Янош.
11. Мундік Янош.
12. Білинець Янош.
13.Богович Янош (?)
Сякі хресты суть на зачатку и у кӱнци
каждого русинського села, и несуть они
нашу исторію в будучноє не менше ги
церквы, памнятникы, каштилі. И сокотити
їх мусиме не менш трепетно.
М.Садоха,
заступник головы общества
им. Александера Духновича

Розцвітали абрикосы,
Як щи кажут – бороцквы;
Уйшов я из хыжі босый
Май силный, ги мінітрактор,
Пару сóтин – єрунда,
Треба мати мӱй характер –
Не бояти ся труда.
Наладив им коло плота
И корчажку и погар ‒
Як закончит ся робота,
Доаршую свӱй гектар,
Як ся з граблями побавлю,
Окултурю всьый пейзаж ‒
Магарич собі поставлю,
Як щи кажут, алдомаш.Гаті
взяв на ся подерті,
Хліба з мастьôв
(бутерброд),
И пӱшов робити в керті,
Инак кажучи – в горóд.
Рыв им землю, як кертина,
Або, як щи кажут ‒ крот,
А ото щи й не сотина,
Най єї узяв бы чорт!
Тадь ищи й малоє свиня,
Рыйкôв рыло бы май бӱлш!

И живый ледвыледвы.Добрый рáно, сонце,
поле!Хмары біло-голубі!
Мало „допінга” я прийняв ‒
Мокрый, ги бы прийняв
душ.
Як допила ся корчажка,
То вином им аж потів;
И хоть як не было тяжко,
Одступати м не хотів.
Після сьóго перерыва
Рыв, ги трактор „Беларус”.
Всі рекорды перекрыв им,
А потому впав на нӱс.
Тӱлько много заршовав им,
Што не вірит ся очам,
Уд Иршавы до Варшавы
Не найти май копачá.
Туй на грядку из-за плота
Хрома куриця иде –
Червака найти охота,
Їх там лізав не єден.
Божа сила бы ї вбила!
Мóтор бы ї истоптав!
Вшитко гет затеребила,
Што за день я заршовав!
Ой, корчага ты, корчага,
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Штось твӱй допінг не
помӱг!
Без вечері спати ляг я,
Перейшовши за порӱг.
„Аршовати” тóї ночи
Не судило ся мені,
Та не дуже штось ся й хоче,
Сплю зубами ид стіні.
И до рана ми ся снило,
Што хвалят мене усі,
Як ся в мене посадило
И росте у всюй красі.
Кличу каждого: « Пой,
никай,
Ставши в керті на краю!»
Не ботанік я великый,
Но подéшто впознаю:
Аж до шиї костерéва,
Як мелай ‒ высокый хвощ,
Лобода поверх дерéва,
Пӱд лопух бы сів у дощ.
Повітиця, як ліаны,
А жалива – чисто ліс.

Там поліз хыба што пяный
И жалів бы, што поліз.
Буйні пырій из осотом
Файні просто на парад;
Уйшов парк из моїх сóтин,
Инак кажучи ‒ ботсад.
В сесь научный заповідник
Йшов бы й гóрод и село;
На вінок або на віник
Дав бы м каждоє стебло.
А листочкы – на гербарій,
Вадь метав бы м їх у чай ‒
Из грузинськым бы у парі
Покорили рӱдный край.
Но идилію йсю мóю
Перервав дурный когут...
На порозі босый стою,
А кругом сады цвітут.
Ткось плыве на остров
Капрі,
Ткось летит в Майямі-Біч,
А мене замучив áпріл,
Не берую зовсім нич.

Там за морьом-океаном
(Ци повірите в сесе?),
Нич не роблят из бананом

ЗОЛОТА РЫБА
Кой ся розпав союзсилитва
Тай грӱм убив у наш
колгоз,
Тогды уд батюшкы
молитва
Лунала замість "ПЛАН
ДАЁШЬ!"
Велика суєта настала,
Кум зажуреный, я щи май:
Корела нам сберкнижку
взяла,
Ходь юй кляни, а ходь юй
лай.
Та што чекати щастя з
моря
Мы люде, мы не дітвакы!
Кой пысок спрятала вд нас
доля,
Пакуєме гатижакы.
У білокаміннӱй столици,
Казали, є роботы тмы.
Я вже в парадных
ногавицьох,

Кум удклонив ся уд кумы...
Везе нас поїзд на роботу,
Поскрипує старый ваґон,
Загурює тяжку грызоту
Твердый из грезна
самогон...
Прийшли сьме в сесь
великый вариш
За серенчôв, за животом,
Обы порожньый боділарош
Не бив по тімню клепачом.
Та так ги все, у нас
невдача:
Там, де вбіцяли нам калим,
Якомусь пану грубу дачу
Майструют другі, чорт бы з
ним.
Йдеме из кумом зажуренi:
Но што теперь, куды
тягти?
Вже сьме поїли й
шитимині,
Й не знати, де на нÿч лягти.
Йдеме коло воды ‒ не Тиса,
Видав, ото Москва-ріка,
Вже черева нам затягли ся

Што й красти не буде гріха.
Помалы шмонтаєме з
кумом
Долу рікôв, долу водôв,
Пустоє черево з розумом
Сважают ся меже собôв.
Тай раз, лиш кум мӱй ги
бітанґа,
Кой гойкне: "Никайте ся
туй!"
На березі лежит з фірганґа
Старый ги зомк, подертый
тюль.
Не раз мы в Тисі рыбу
ймняли,
Теперька рады си даме.
Мы тюль врокаш якось
зязали,
А може, штось засачиме.
Завергли сьме, айбо лиш
штрімфлі
Старі зачерли ся у тюль.
Щи раз заверг ‒ та из
біціґлі
Потяг старый, иржавый
руль.
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Негр лиш пальму потрясе.
Ун не має з кертом мукы,
Абы в ньому штось росло;
Аж му аршôв дати в рукы,
То подумат, ош весло.
Ананасы и кокосы,
Ківі, манго, фейхоá...
Там не сіє ся, не косит,
Не аршує ні ...чорта.
Там жиє народ щасливый
Вшитко їм росте лиш так;
Туй же фіґы так росли бы,
И в комплекті з ними – мак.
Дуже дяку жити маю
У тропічному раю,
Так што візу рóблю в мáю,
Кедь до мая дожию!
Михаил Чухран
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А голод очи нам завиват,
У черевах гусляє марш ,
У "зомк" ся ныні нич не
имнят,
Гурькый ты, світе білый
наш.
Та провба гроши не
коштує,
Ану щи, куме, вирьзь ме
раз!
Аж сесь нам зомк не
зафундує:
Бери го бідо , а щи й фрас.
Заверли, тягнеме . О Боже!
Штось там, ги зирькало
блистит.
На рыбу читаво похожа,
А щи й по-людськы
говорит.
Мы з кумом очи
розлупили,
Сесе ся, куме, чудо стало!
Мы рыбу золоту имили
Теперь запросиме немало.
А рыба вд нам заговорила:
"Пустіт ня в воду, гет
пустіт!
У мене є велика сила,
Теперь, што хочете,
просіт."
Пак мы ся довго не
токмили,
Не треба нам такого нич:
Мы й до теперь не пудло
жили,
Лиш бы роботы было прич.
Та просиме тя, рыбо рыжа,
Обысь ме бÿлш не
вандровали:
Най буде туй велика хыжа,
А мы ї з кумом ваковали.
С.Тудовші
ЯК СЯ ПРАВЛЯТЬ
ПИСАНКЫ
У сусі́дÿв днесь біда́ .
Іх неві́стка молода́
Ку́ ри вшиткі потрови́ ла,
А и} бо когута́ лиши́ ла.
Ричи́ ть ста́ ра, ô нь завы́вать

И слыза́ ми ся обли́ вать.
Ста́ рыи} пÿ ши} o в зад хліва́ ,
Ко́ ле з ми́ риґу дрыва́ .
Сын – неві́стчин чолові́к,
Од біды́ до кo рчмы вті́к.
Фля́ шку па́ ленкы узя́ в,
Пє гурьку́ , бы ı̈ закля́ в.
Пес заби́ в ся попÿд плÿт,
Да́ ле не досі́гать дрÿт...
Пригняви́ ло штô сь обы́стя,
Не кине́ ся а́ ни ли́ стя.
Лем неві́стка ся не жу́ рить,
В хыжи ка́ віль пє и ку́ рить.
Че́ рез плÿ т ся натіга́ ву,
Илька́ ста́ рого гляда́ ву.
Што, сусі́де, днесь у ва́ с?
Ла́ рма вже у ра́ нньыи} ча́ с.
Илько́ гo лô ву надня́ в,
Скляні́ вo чі у ня впня́ в.
Ба́ лту в кo вбіцю заби́ в,
И тако́ є зголоси́ в:
Ва́ ришська неві́стка на́ ша –
Ги з грыза́ чки тота́ ка́ ша.
Рÿк тому допозера́ ла,
Як жона́ ми мальова́ ла
Великo дні писанкы,
(Чии} дві лі́ві юи} рукы),
Позера́ ла, мудрова́ ла…
Бы ся з сь им не загуря́ ла,
Фа́ рбы вся́ кô ı̈ купи́ ла.
Да́ ле ку́ рьом ı̈ скорми́ ла.
Бы ся не́ сли писанка́ ми,
Бы не ба́ брати з рука́ ми.
Ты́ждень ку́ ри фа́ рбу ı̈́ли,
А на ра́ но днесь замлі́ли.
Туй Вели́ кдень за пять
днÿв,
Закляло́ до́ ґде єдну́ .
Ке́ фа ва́ ришська ліни́ ва,
Ги недостигну́ та сли́ ва.
Ни зорва́ ти, ни изі́сти,
Нич не ро́ бить, лем бы
сі́сти.
Ви́ диш, як нам помогла́ ?
Ва́ ришська се голова́ .
Тота́ жа́ ба днесь пові́ла:
«Помочи́ я вам хô ті́ла.
До Вели́ кодня злади́ ти,
Бы ся мно́ го не жури́ ти.
Писанкы вже зафарбле́ ні,

И черве́ ні, и зеле́ ні.
Яку ку́ рка изі́сть фа́ рбу,
Яи} це́ зне́ се в таку́ ба́ рву.
Ци не вы мені́ каза́ ли?
Обы́ я́ и} ця жo вті ста́ ли,
Кедири́ цьов годова́ ти –
Яи} це́ жo втоє дÿ ста́ ти.
Иппен так я и роби́ ла,
Писанкы бы м зафарби́ ла.

Зне́ суть ти уже́ гô тo ві,
Хоть лілo ві, хô ть ружo ві.
И не му́ саи} мальова́ ти,
На́ раз мож в коша́ р мета́ ти.
Што на се ма́ єш пові́сти?
Вадь затка́ ти ся, вадь сі́сти.
Ни́ шньый світ ся поміня́ в,
Молоды́и} днесь насвиста́ в,
Бы роби́ ти и роби́ ти.
Хоче вÿн легенько жити.
Ба́ вити ся, спочива́ ти,
Єдно́ зна́ є – лô вґова́ ти.
А кедь ро́ бить – учуди́ ть,
Се го ни́ кус не боли́ ть.
Такы вÿйшли писанкы,
Че́ рез ва́ ришські дівкы.
Володимир Рошко
Товмацтва
ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Великомученицьо кумо!
Дурна
сь,
небого,
й
нерозумна!
В раю веселому зросла,
Ружовым цвітом розцвіла
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И раю красного не взріла,
Не виділа, бо не хотіла
Поникати на божый день,
На
ясный
світ
животворящый!
Сліпа ты была и незряща,
Недвижна сердцьом; спала
день
И спала нÿч. А довкÿл тебе
Творило ся, росло, цвіло
И процвітало, и на небо

Хвалу творителю несло.
А ты, кумочко, спала, спала,
Гордила ся, и дівовала,
И фурт чекала жениха,
И невинность сокотила
И страх боялася гріха
Прелюбодійства. А сила

Сатурнова иде та йде,
И гріх тот праведный
плете,
У сиві косы заплітає,
А ты гибы не довиджаєш:
Дівочиш, молиш ся, и спиш,
Та Матірь Божию гнівиш
Свойим
смиренієм
лукавым.
Просни ся, кумо, пробуди,
Довкола себе ты позри,
Кашли на ту дівочу славу,
И
щирым
сердцьом,
нелукаво
Хоть раз ты, сеrинь,
соблуди.
2 декабря 1860 СПб.
12.06.2017
ЗАВІЩАНИЄ
Як умру, то ня испрячте
На грунку, не в долині,
Серед степу широкого,
На милÿй Вкрайині.
Обы всі поля безкрайні,
И Дніпро могучый
Было видко, было чути,
Як реве ревучый.

Як понесе з Украйины
У синьоє море
Уражу кров… от тогды я
И поля, и горы –
Вшитко лишу и полечу
До самого бога
Молитися… а до того
Я не знаву бога.
Мене спрячте и вставайте,
Кайданы порвіте
И злȏв крôвльôв врагÿв
вашых
Волю окропіте.
И в фамилиї великÿй,
Людий вольных, новых,
Не забудьте, спомняніть ня
Незлым, тихым словом.
25 декабря 1845
В Переяславі. 04.07.2017
Потовмачив из
украйинського языка
на русинськый
Иван Ситар

Языкова конзултацiя

ВИСОКОЧЕСТОВАНЫ ПОДПИЩИКЫ!
Русинськый
поет-перекладач
Иван Ситар завершив роботу над книгôв
перекладÿв
избранных
стихÿв
Т.Г.Шевченка «Русинська Шевченкиана».
Будемо вдячні за Вашоє сприяня
у выданні даної книгы.
Кошты
просиме
перерахововати на картковый рахунок
№ 26256500560950, одкритый у філії
Закарпатського
облуправліня
АТ
«Ощадбанк»,
код
банку
312356,
одержовач
платежу:
Сітар
Янош
Деметерович (идентифікаційный номер
1479315774).
Редакція журналу «Отцюзнина»
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На розширеному засіданю редакцiї
журнала «Отцюзнина», на якоє были
запрошенi дописовачi и русинськi писателi,
было
пÿдтримано
пропозицiю
Юрiя
Продана, координатора нашого журнала,
фiксовати на письмi спрощованя у групах
согласных -стл-, -стн-, -здн-, -ждн-, -рдц-.
Мотивацiя:
в
ушиткых
дiалектах
русинського языка в уснÿй бесiдi у сюй
позицiï звукы т и д выговôрювати тяжко и
тому они выпадавуть, а при читаню
спринимавуть ся непривычно, грубовато.
Завто будеме писати такi слова за
фонетичным принципом, так ги ïх кажеме:
пÿсный, масный, хресный, почесный, усный,
щасливый, проïзный и т.п., хоть такi слова
утворили ся од основы на т, д: пÿст, масть,
хрест, честь, уста, щастя, проïзд.
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У дакотрых словах спрощованя є в уснÿй
бесiдi, айбо на письмi його не фiксуєме ‒
пишеме т, д: шiстнадцять [ш´i с н а ц´а т´],
закарпатськый [з а к а р п а ц´к ы й],
людськый [л´у ц´к ы й].
У позыченых словах и термiнах буквы т
и д сохранявуть ся на письмi: контрастный,
агентство, якостник.
Было пÿдтримано пропозицiю Юрiя
Шиповича, редактора журнала, частицю ся
писати оддiлно и перед глаголом, и позад
глагола.
Як ся маєте? Маву ся добрi, слава Богу.
Хлопчику, як ся пишеш? Я ся пишу Русин
Иван.
Приназывник (укр. прийменник) од и
префiксы од-, над-, под- (пÿд-), воз-, роз-,
без-, об- усе писати из буквами з, д, якi
позначавуть звонкi согласнi: Подкарпатя,
одписати, пÿдписати, обпалити, розбити,
вознести, безхмарный.
Правомочныма лишити обi частицi лем
и лиш, а также твердый и мнягкый [т] и [т´]
в кÿнци глаголÿв: сидит, сидить; ходит,
ходить; видит, видить.
Анна Меґела

за пять годӱв у передачах «Фіґлі тыжня»
телерадіокомпанії «Виноградів-ТВ» вадь
публіковали ся на його стіні у «Фейсбуці».
Кажучи инак, они интерактивно перевірені
на живых людьох, бо множество народа,
котрі їх уже чули ци читали, автора
упознают у лице и каміньом за ним ищи не
метали. Сесе сподвигло його оцінити тоті
фіґлі позитивно, сісти перед ноутбуком,
узяти в руку «мышку» и процідити свої
архівы из тым, обы ýбрати майліпшоє з
того, што ся у них накорпало.
Туй
досягнута
максимальна
концентрація гумору на єдиницю площі
каждого листочка (гум/см2). Треба знати,
што обсяг книжочки має рӱно 1 Мб
информації, а ділит ся она на чотыри
файлы, чим и приближає до себе, як лиш
мож,
хосновачӱв
Интернета.
Много
челядникӱв
упознат себе
и свойих
близькых, и у сьому нич чудного не є, бо
М.Чухран, маючи добрі уха и файну тямку,
зафіксовав ушитко тото смішноє, што чув и
видів на улицях, базарах, и тд.
Мож сміло уповісти, ож наш
подкарпатськый народ є истинным, а не
віртуалным соавтором «Фейсбук – фіґлюв».

Народноє сокачество

Презентуєме

ФЕЙСБУК-ФІҐЛІ ОД МИХАИЛА ЧУХРАНА
Днешня челядь не дуже хапле ся
читати папірьові книгы. Воліє сидіти перед
телескриньôв, або лізати у дебрьох
Интернета. Завто Михайло Чухран и
задумав скласти у єден ракаш ушиткі тоті
информаційні потокы: сплести новоє из
старым, теперішньоє из традиційным. У
новӱй книжочці «Фейсбук-фіґлі» ним
зобрані тексты, які вже звучали з його уст

ШОВДАРЬ
Задньый вадь передньый свіжый
свинськый шовдарь добре натерти сӱльôв.
Над
колінным
суглобом
зробити
внутрішньый надріз и отвор пиля кӱсток
наповнити сӱльôв. Тот, тко любить пряный,
пахнячый шовдарь, натерать го чесноком,
розтертым
из
чорным
перцьом
и
приправами.
Треба держати мнясо у
студеному місті од трьох до пять днюв. За
сесь час мнясо выділяє сок, в якому
розчинять ся сӱль и робить ся розсӱл. Сьым
розсолом
дакӱлько
раз
поливавуть
шовдарь. Потому вынимавуть из розсола,
пÿдсушувуть, забиравуть из нього лишню
сӱль.
Будити шовдарь треба у буділці на
дворі вадь на подови, пиля комина. Про
буженя хоснувуть сухі дрова и терпугу бука,
граба, ясеня. Айбо май ліпше – черешні,
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сливы, яблункы, бо дым фруктового дерева
солодкый. Не мож будити смерековыма
вадь березовыма дровами.
Будити подовж трьох днюв при
температурі 25-30°С, доки шовдарь не
дӱстане червено-кавiйовый цвіт. Потому
пÿдвісити у студеному місті, котроє ся
добре луфтує.
Варити
шовдарь
треба,
фурт
провірявучи чимись острым: кедь нӱж вадь

вилка легко заходять у мнясо до кӱсткы –
шовдарь вареный, кедь ньит – ищи треба
варити. Вареный шовдарь кладуть на тарсу,
абы мало обсох. А вже товды ‒ у
великодный кошар.
Най ся веде! Смачного!

ДЯКУ МАЄМЕ НА ШÔВДАРЬ
По гові́ньови у на́с,
По Рÿздво́ви прийшо́в ча́с
За масно́є ся ими́ти,
Як фіґлю́вуть – сви́нськы жити.
Со́рок днÿв нам шốвдарь сни́в ся,
Най бы ми́лый наш святи́в ся.
По Сину́шнюй, хва́ла Бốгу,
Ї́сти мож и сви́нську нốгу.
Закуре́на и соле́на,
Руснако́ви поволе́на.
Ча́мняный дара́б, ніврốку,
Фа́йный из ушы́ткых бốкÿв.
Сма́к боже́ственный учу́єш,
Д сьо́го ї́діня благу́єш.
Лі́пшого смаку́ не зна́ву,
Коли́ шốвдарь промыка́ву.
Мы ся мо́лиме на ньо́го,
Ги на о́бразы свято́го.
Дорогый вÿн про русна́кÿв –
На́раз ма́єш фа́йну дя́ку.
Нас на шốвдарь так бажи́ть,
Лем в рôпі́ вÿн щи лежи́ть.
Ищи ты́ждень пацова́ти,
А кури́ти... Бо́жа Ма́ти!
Ко бы тÿлько се терпі́в?
Шốвдарь бы ся уже́ ї́в.
Сли́нôв за́ллю цілы́й двÿр,
Хоть тôвчи́ чоло́м у му́р.

По Рÿздво́ви што чини́ти,
Кедь ся хốчеш загури́ти?
Што бы наш русна́к изі́в,
Докы шốвдарь не дозрі́в?
Путь єде́н – у шпа́йз пÿйти́,
З ба́нты гу́рку досягти́.
Вадь пекни́чкы, хоть карі́чку,
На сесе́ не тре́ба сві́чку.
Усліпу́ напы́тав – ту́ є,
Лем туды́ русна́к ся чу́є
Ца́рьом. До́раз ся наї́сть,
Ко́нцику заз пять ци ші́сть.
Як попра́жить ся, запа́хне,
Русна́к та́кой ся розча́хне.
У рот ве́рже, вино́м за́пє,
Чу́кчу, бі́зôнь, сесе́ за́бє.
Лем не нас, не мож ся спе́рти,
Так корти́ть, волі́єш вме́рти.
Но а шốвдарь, як из ни́м?
Буде́ так, ги спе́ред ты́м.
До Вели́кодня доче́кать,
Не коза́, вÿн ти не ме́кать.
Доты буде́ май смачны́й,
Про русна́ка дорогый.
Сись сохта́ш вже стÿвкы рốкÿв.
Не пропа́ли сьме, ніврốку.
Мы тако́є, так ги ді́ти –
Бÿлше нас буде́ корті́ти.
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Володимир Рошко
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