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Честованый читателю!
Мы изясь стріли ся из Тобôв на боках
нашого часописа «Отцюзнина». Дякуєме
Богови и Тобі, што честуєш наш журнал и
свойôв подпискôв помагаш нашÿй новинци
выходити. Най буде лем раз у квартал, айбо
и се немало.
Подписка «Отцюзнины» помагать
єдиному русинському журналови на
Подкарпатю не вмерти, а се всокочує и
розвивать нашу русинську културу, котра,
на жаль, асимілює ся. Екзистованя новинкы
вытягує на світ нашых новых талантÿв:
поетÿв, прозаїкÿв, публіцистÿв. Дякувучи
нашому часописови, имена дописовачÿв
(меже котрыма фест молодых креативных
людий) ставуть знамныма. Такой дякувучи
чесному судійствови подпищикÿв и їх
пÿдпорі,
многі
из
дописувачÿв
«Отцюзнины»
за куртый час нашого
екзистованя повірили в себе и издали свої
зборникы. Се не може не радовати.
Ищи єдно, што нас тішить: за три
пÿслідных
місяці
русинськыма
організаціями края проведено много акцій,
котрі суть аргументами активности нашого
двиганя у царині всокоченя и примноженя
културного наслідства русинського народа.
Кроме того, кріпнуть зязкы меже
русинами Подкарпатя и русинами из-за
гатара: Словакії, Румунії, Сербії, Полшы и др.
Не мож не порадовати ся тому, што у
юнію сього рока першый раз студенткы из
Подкарпатя стали слухачками русинської
літньої школы, котра вже девятый рÿк
проводила ся у Пряшові. Єдна из студенток
‒ кореспондент журнала «Отцюзнина» Юлія
Шипович.
До числа нашых дописувачÿв фурт
додавуть ся нові имена, и се фамілії
знамных на Подкарпатю науковцюв. Через
се росте и качество матеріалÿв и авторитет
самого часописа.
Тому, честованый читателю, маєме
велику надію, што прочитаня сього номера
принесе Тобі не лем нову хосенну
информацію, айбо и нові файні емоції, нову
радость. Надієме ся на се!

Юрій Продан, голова обласного научнокултурологичного
общества им. Александера
Духновича
Дай, Боже, щастя сюй Земли,
Благослови Ты нашу челядь.
Бо мы пруйшли через вікы,
И віра в серцю не умирать...
В нас люди ‒ ги кой мурянкы,
Фурт на земли даштось газдуют...
То засівают ділянкы,
То постоянно щтось муруют.
Вни не чекают, ош ткось даст,
Бо так издавна нас навчили.
Фурт у роботі челядь йся,
И Ты даєш нам, Боже, силы.
Туй не ревут, ош штось не є,
На вто, ош тяжко дуже жити...
Туй день проходит у труді,
А вечÿр ‒ Тобі ся молити...
Не знати й силы де берут,
Измучені, йсі наші люде.
Бо каждый думат навперед,
Што дітьом лишит... Кой його не буде...
30.04.2018 р.
Василь Попик
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Хліб душі
ПРОПОВІДЬ В ДЕНЬ РӱЗДВА
ПРОРОКА
И КРЕСТИТЕЛЯ ИОАННА
Во имня Отця, и Сына, и
Святого Духа!
У році суть три християнські
свята, в котрі праздновуть дні
рожденя: Рÿздво нашого Господа
Иисуса
Христа,
Пресвятої
Богородиці Дівы Марії и Пророка
Иоанна Крестителя. Про два из них
мы вже писали.
Днесь поговориме про того,
тко удостойив ся чести, обы церьков чтила
його день рожденя. Се послідный пророк
Старого Завіта и першый Апостол Нового
Завіта, про кого Сам Иисус вповів: «Истинно
кажу вам, што не є бӱлшого, рожденного
жонôв, ги Иоанн Креститель» (Мф.11:11).
Лем вӱн быв єден такый, котрого воспитала
пустыня.
Бог – чудотворець. И єдно из чудес,
што чинить Господь над чоловіком –
зціленя од безплодности. Се, коли старенькі
чоловік и жона чекавуть смерти, а Бог через
їх молитвы и терпіня дарує їм чадо, утіху на
старость. Мож зазвідати: «А в чому туй
чудо?». Господь указує, што про нього не є
нич невозможного: сíмя про зачатя, мертвоє
у старенькых людий, дає плод. Хіба се не
чудо, котроє мы видиме на примірах Захарія
и Єлизаветы, які милостьôв Божôв зачали
на старость Иоанна?
Стало ся се так: коли Захарія зайшôв у
Святая Святых, абы покадити фіміаном,
появив ся му Ангел Господньый и повів:
«Захаріє, вчута Богом твоя молитва, в тебе
ся родить сын и назвеш го Иоанном»
(Лк.1:13). Захарія не повірив Ангелови, за
што быв наказаный німотôв. Коли прийшôв
час рожденя дітинкы, то вшиткі думали, як
го назвати и хотіли дати му имня Захарія, як
у нянька. Айбо отець попросив дощечку, на
котрӱй написав: «Иоанн буде имня му»
(Лк.1:63). И по тому Захарія изясь
заговорив.
Иоанн Креститель родив ся на шість
місяцюв май скорі, ги Иисус Христос, абы
подготовити людий до приходу Месії. Завто
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и называєме го Предтечôв.
Вмерать Иоанн май скорі од
Христа, входить в ад и там
такой
стає
Предтечôв,
говорячи всім, што на земли
вже є Тот, котрый прийде
сюда и забере їх из сьої
темноты.
Коли царь Ирод убив
14
тисяч
младенцюв,
надівучи ся, што меже нима
буде и Христос, вӱн охотив
ся и на Иоанна. Вôякы Ирода
приходили до Захарії в храм
и казали выдати їм и його
сына. Захарія противив ся и быв забитый
меже алтарьом и жертвеником. Праведна
Єлизавета, вчувши, што чоловіка вбили,
взяла дітину и втікла в пустыню. В
преданию пишуть, што, тікавучи од вôякӱв,
она пÿдойшла до єдної горы и попросила:
«Горо Божа, прийми ня з младенцьом». Гора
розступила ся и спрятала Єлизавету,
сохранивши житя Иоанну Крестителю.
У днешньый день, возлюблені во
Христі браты и сестры, най Господь по
молитвам угодника свого, котрый стойить
по ліву сторону од Нього, поможе и нам
войти в радость, котра уготована каждому
челяднику. А мы, и лем мы рішаєме, ци
быти нам из ним у Царстві Небесному.
Амінь!
Протоиєрей Свято-Михайловської
церьковли
с. Поляна Иоан Игнатюк

Иоанн Предтеча, икона
XIV ст.
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Новинкы житя
подкарпатськых русинӱв
ФАЙНО, ПАРАДНО И ВЕСЕЛО
20 апріля у Виноградові одбыв ся
День русинської културы, присвяченый
215-м роковинам од
дня рожденя Александера Духновича.
Дійство зачало
ся урочистым покладаньом
косиць
од
памнятникови майзнамному
русинському
будительови. У фойе
районної
книгозбералні
мож
было
перепозерати
тематичну
книжкову
выставку.
«Поздоровляву вшиткых, тко є в
залі, из 215-ми роковинами од дня
рожденя Александера Духновича, –
вповів, одтворявучи дійство, голова
закарпатського
обласного
научнокултурологічного
общества
им.
Александера Духновича Юрій Продан. –
Уже шестый раз у Виноградові проводить
ся русинськый фестиваль. Дуже файно,
што каждый раз до участи в сьому святі
прикапчовуть ся все бÿлше талантливых
артистÿв нашого району и вариша, а
такой из Иршавщины, Мукачовщины и
Ужгорода.
Сесь
раз
сценарій
є
интересным и богатым на сюрпризы.
Маєме надію, што у всіх лишать ся лем
приємні враженя».
Затым фіґлярськый тон святковому
дійству надав ведучый – директор дома
културы Святослав Гал. Його сміхарські
представленя каждого учасника додавали
концертови особого колориту.
Першыми порадовали позерачÿв
язанкôв
подкарпатськых
русинськых
співанок учасникы народного хорового
рокаша робÿтникÿв културы и любителюв
хорового співу (керовник Тетяна Гудачок).
Веселої дякы додав выступ маймалої
учасниці
–
маленької
«Оноцької
ластÿвочкы» Генріетти Білак. Щирыми
плесканями позерачі пÿдпоровали добре

знамных співакÿв Василя Січа, Анну Кедик, а
такой ужгородського барда Сергія Савчука.
Потішили
ушиткых
смішнôв
фіґлярськôв
постановкôв
учасникы
самодіятелности
из
Чинадійова.
Професійный уровень русинської творчости
на
святі
продемонстровали
майстер
фіґлярного жанра из
Иршавы
Юрій
Мельник и співачка з
обласного
центру
Мирослава Копинець.
Новинкôв
на
святі став выступ
учасникÿв групы из
Фейсбука «Кавилюєме,
фіґлюєме»
Ивана
Свища,
Наталії
Бронзей,
Альоны
Шаріпової (до слова, за
куртый час група стала дуже популарнôв и
має 45 тисяч учасникÿв), які из віртуалного
перенесли ся у наш реалный світ и дуже
полюбили
ся
позерачам
свойими
юмористичными творами.
А
изюминкôв
дійства
стала
презентація нової книжкы знамного
фіґляра Михаила Чухрана «Фіглі из
Фейсбука», яка тоже на зачатку успішно
пройшла апробацію интернет-ресурсом.
Автора довго не одпускали из сцены,
просили выступати на біс.
Вже стало традиційôв, што Михаил
Чухран дарує свої книжкы нашым воякам на
пÿдпору бойового духу. От и на сесь раз, за
сприяня варишської рады ним было
передано
100
зборникÿв
«Фіґлюв»
коорденатору
«Руху
підтримки
Закарпатських військових – Виноградів»
Михаилу Роману.
Щирі плесканя и веселый сміх у залі
стали майвысшым дякованьом творчости
талантливых людий. А на закрытя
фестиваля Мирослава Копинець и Йосип
Чуприк заспівали пісню «Рідне місто
Виноградів».
Любов ТОКАЧ
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ШОРОВЫЙ ДЕНЬ РУСИНА ПРОЙШОВ У
МУКАЧОВІ
21
апріля
у
Мукачовському
драматичному театрі одбыв ся шоровый
День
русина,
присвяченый
215-м
роковинам од дня рожденя великого
русинського
будителя
Александера
Духновича. Такой вже традиційно на
фестиваль из концертныма програмами
прибыли русинські фолк-рокаші из-за
гатара.
Зачав ся фестиваль сохташнôв ходôв
од памнятникови А.Духновичу, де урочисту
церемонію ґратулованями стрічали и
проважали многочисленні мукачовці и гості
вариша.
Після покладаня косиць Будительови
одбыв ся у драмтеатрі праздничный
концерт.
У рамках концертної програмы было
проголошено про врученя каждорÿчної
премії им. Ивана Петровція за поезію,
лауреатом котрої на сесь раз став
Володимир Рошко ‒ знамный русинськый
поет, науковець и педагог, завідовач
кафедры
ентомології
Ужгородського
універзитета. Так як через хворобу
Володимир Гаврилович не поберовав
прийти на врученя, то організаторы
фестиваля премію планувуть му передасти

музикалні рокаші из Словакії презентовали
подкарпатському
позерачови
театралізовані музикалні выставы из
елементами сохташа русинÿв Словакії.
Вели праздничу програму знамні на
Подкарпатю артисты Юрій Мельник и
Василь Фурдь. Організатором фестиваля
выступило
Крайовоє
общество
подкарпатськых русинÿв.

мало пÿзніше на засіданньови писателюв и
дописовачÿв журнала «Отцюзнина».
Перед позерачами у залі выступили
солістка Закарпатського обласного хору
М.Копинець, русинськый бард С.Савчук,
любимиць
мукачовської
публікы
И.Крафчик, молодый русинськый поет
М.Чикивдя, фолк-тріо «Фатьове», діточый
рокаш "Бабчина співаночка" и др. Два

ИЩИ ЄДЕН ПАМНЯТНИК
РУСИНСЬКОМУ БУДИТЕЛЮ
26 мая 2018 року в селі Тибава на
Свалявщині одбыла ся исторична подія –
урочистоє одкрытя памнятника Юрію
Ивановичу Гуці-Венеліну ‒ знамному
историку,
лінгвісту,
археологу
и
фолклористу, автору першої граматикы
болгарського языка.
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Микола Бобинець
Подобенкы автора
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Передовала одкрытю памнятника в
Закрыло ся празднованя файным
рамках дня славянського языка и
концертом.
писемности пÿд модераторством Людмили
Несух,
ректора
Восточно-европського
славянського універзитету в Ужгороді
научно-практична конференція на тему
«Славянський світ: Ю.І.Гуца-Венелін». На
сюй конференції озвучено 9 интересных
рефератÿв. Меже доповідачами треба
одмітити Заслуженого учителя Украйины
Михаила Алмашія, якый
много рокÿв
активно пропагує одзначеня знамных
историчных постав русинської исторії,
літературы и културы, в тому числі ГуцыВенеліна, а такой Людмилу Несух –
идейного двигателя, організатора сього
дійства, котра зробила всьо возможноє на
одзначеня 215- роча од дня рожденя Юрія
Гуцы-Венеліна.
В рамках урочистостей в с.Тибава
выступили гості: А.Кіссе – член болгарської
меншины в Украйині, народный депутат
Верховної Рады Украйины и журналістка
Анна Терезивець. Из великым интересом
Юрій Продан
вшиткі, што были на
Подобенка Миколы Поцка
празднованю, прослухали вірш русинського
поета Михаила Чухрана,
присвяченый Юрію Гуці-Венеліну.
Юрій Венелін (Георгій
Гуца)
З темноты и
Мы сюда зыйшли ся в
безпамнятства
травні,
Цілый нáрод пробудив,
(А по-нашому – в маю),
Не нажив из сим богатства,
За тото, што были славні
Хоть пÿвсвіта исходив.
Люди в нашому краю.
Днесь до рÿдного коріня
Повернувся ун домÿв!
Перед сим за годÿв двісто
Из небес благословіня
Туй родив ся чоловік,
Мы попросиме йому.
Котрый зайняв своє місто
У исторії навік.
И навхтема памнятати
Буде истинный русин,
Лишив ун село Тибаву
Што Родопы и Карпаты
У рокы ищи малі,
Поєднав Тибавы сын!
Михаил Чухран
Обы в світ понести славу
Подкарпатської землі.
Мав ун смілости и чести
Взяти роль на ся тяжку,
Обы цвіт болгарськый
сплести
У словянському вінку.
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Русины за гатаром
БІЕНАЛЕ В ЛЕМКОВСЬКÿЙ КРЕНИЦИ
19-20 мая у полському вариши
Крениця (колись заселеному лемками)
одбыло
ся
шоровоє
свято
‒
Х
Меженародноє
Біенале
Лемковської/Русинської Културы. Вже
традиційно дійство зачало ся панахидôв на
гробі Никифора Дровняка, што на
креницькому тимитові, де из проповідьôв
выступив
священник
креницької
православної парохії о. Петро Пупчик.
Продовжило
ся
свято
пиля
памнятника Никифору на креницькому
корзо, де делеґації русинÿв світа и
представникы тутешньої власти озложили

косиці, а рокаш «Терочка» одспівав
співанку «Горы нашы». Петро Мурянка и
Миколай
Коневал
читали
стихы,
присвячені Дровняку.
Потому вшитка велилюдна процесія
из співанками перебрала ся до главного
бювета Крениці, де у концертнÿй залі
подовж двох днюв проходили выступы
фолк-рокашÿв из Полшы, Украйины
(Подкарпатя), Румунії, Словакії, Горватії.
Перед выступами Олена Дуц-Файфер
одкрыла выставку малярськых робот од
русинськых
днешньых
малярÿв,
фотографій минулых девятьох біенале и
приміры русиньскых націоналных кроюв
из Спиша.
Концертну
програму
зачала
«Терочка», ансамбль, котрый дійствує при
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«Руськÿй Бурсі» в Ґорлици, по чому
вручили таблу за діятелность в галузи
русинської културы им. Василя ТурокаГетеша за 2016 р. Олзі Прокоп из
Подкарпатської Руси, котра подяковала за
заслужену награду, яку чекала рÿно два
рокы. Дале Олґа Кириловна заспівала
баладу «Плавле кача по Тисині» ги реквієм
легендарнÿй подкарпатськÿй співачці Вірі
Баганич, поетови Ивану Петровцію и
поетови-товмачови Владимиру Танчинцю.
Таблу им. Василя Турока-Гетеша за 2018 од
Світової Рады Русинÿв дÿстав єден из
основателюв СРР и єї фуртошный член
Андрей
Копча.
Надале
выступили
музычный ансамбль Дружства «Руснак» из
Горватії, музрокаш «Голубок» из Араду в
Румунії, «Вірлівчанка» з Вірльова над
Попрадом, а навечÿр у залі бювету
презентовали філмы «Аж і слезы не
старчыли», авторства Джона Ріґеттія и
Марії Сільвестрі и «Лемківска Республика
во Фльоринці», авторства
Кжыштофа
Кжыжановского. Першый день біенале
закрыв ся
поетичнôв стрічôв, де
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Подкарпатя
презентовали
майстер
фіґлярного жанра Юрій Мельник и
молодый поет Михаил Чикивдя.
Другый день біенале зачав ся од
засіданя Світової Рады Русинÿв, окремо ‒
комісій за масмедії й исторію. На медійнÿй
комісії говорили про сайт СКР, котрый вже
три рокы не фунгує, а такой приняли
рішеня
помістити
на
вікіпедії
информаційні статі про Світовый Конґрес
Русинÿв на языках держав, членÿв СКР.
Исторична комісія приняла постанову про
выдаваня наукового зборника.
По полудникови проходив фіналный
концерт
Х
Меженародного
Біенале
Лемковської/Русинської
Културы,
в
котрому выступили єден за другым гості
из Подкарпатя: тріо «Сабадоші» и Митро
Човрій
из
фолк-рокаша
«Фатьове»,
майстер фіґлярного жанра Юрій Мельник,
Олґа Прокоп. Після подкарпатцюв ищи
выступили
Сусанна
из
Павлом
Гараньчыком,
ансамбль
«Любовнян»
запрезентовал танці и русинські співанкы
из Спиша.
Юрій Шипович
Подобенкы автора

Миколом Бобинцьом и общества им.
Александера Духновича (голова Юрій
Продан), а такой из фолк-рокаша
«Фатьове», дуета «Мелодія», майстрÿв
фіглярного жанра Юрія Мельника и Наталі
Менчук, прикапчала ся до урочистого
святкованя майпÿзно – у суботу.
У сесь день у Музеї русинської
културы в Пряшові была проведена
презентація нової книгы Петра Шворца,
після неї – научна конференція, присвячена
роковинам
Першої
Чеськословацької
республікы. На конференції з куртыма,
айбо змістовныма доповідями выступили
професор
Пряшовського
універзитета
Петро Шворц, русинськый публіцист из
Словакії Петро Медвідь, редактор журнала
«Отцюзнина» Юрій Шипович. Петро Шворц
такой презентовав свою книжку «Од плута
до сенаторського кресла. Юрко Лажо и
його часы (1867-1929)».
Після конференції єї учасникы
дÿстали можность увидіти документалный
філм Яна Липинського «В хападлах
великодержав. Битва підкарпатьскых
Русинів о місце в родині европскых

ЦІЛОНАРОДНЫ ОСЛАВЫ ДНЮВ РУСИНÿВ НА
СЛОВАКІЇ

Сьогорÿчні
святкованя
Днюв
русинÿв Словакії стартовали у четверь 7
юнія. Організатором дійств, ги все,
выступила Русинська оброда Словакії (РОС)
пÿд председателством Мартіна Караша.
Делегація из Подкарпатя, котра
состояла из членÿв Крайового общества
подкарпатськых русинÿв во главі из

народів». Автор філма розказав про
исторію вчиненя філма, про сценаристапрофесора Ивана Попа, про планы на
будучность – зняти кіно про подкарпатську
школу живопису.
В неділю святкованя зачало ся
пополудню пиля памнятника Александеру
Духновичу. По куртому спомині про май
вызнамного будителя русинÿв и 85-х
роковинах од дня одкрытя памнятника
Духновичу в Пряшові русины и гості
святочным
ходом
центром
вариша
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перейшли до великої засідалні Крайового
уряду, де одбыв ся ґала-концерт.
Подкарпатські колективы были ги фурт на
высоті. В часности, дует «Мелодія» (Леся
Дубенко и Вікторія Балог) презентовав
новинку ‒ співанку «Горличка» на слова
Лесі Адамової-Стецович (музика Вікторії
Балог), котру зал приняв дуже тепло и
задушно.
На концерті такой выступили
колективы из Бердійова (Біловежа),
Межелаборцюв, Старої Любовні и др.
По
концертови
подкарпатська
делегація у добрÿй дяці вернула ся на
Отцюзнину,
а
словацькі
русины
продовжили святкованя-ославы аж до
вівторка.
Юрій Шипович
Подобенкы Миколы Поцка

ВЄДНО З «ФАТЬОВАМИ»
ЧЕРЕЗ ДВА РУСИНСЬКІ ФЕСТИВАЛІ
У СЛОВАКІЇ
22-24
юнія
у
Межилаборцях
(Словакія) одбыв ся вже 56-й фестиваль
културы и спорту, котрый фурт організовує
мерія Межилаборцюв вєдно из Русинськôв
обродôв на Словакії (РОС). Ославы
пройшли на сцені тутешнього амфітеатра.
Хоть
бÿлшость
русинськых
музикалных рокашÿв выступили у неділю,
айбо вже в суботу позерачі, котрых по
причині непогоды было май мало, ги на
передушньых фестивалях, увиділи выступ
фолк-рокаша «Фатьове» из Подкарпатя,
школашÿв обычної школы
им. А.Духновича и др.
В неділю выступили
рокаш «Скеюшан» из Чеської
республікы,
словацькі
фолклорні групы «Камяна»,
«Калина»
и
«Лабірські
бетярі»,
тріо
«Кантарь»,
рокаш
«Русин
Чендеш
Орхестра» и др.
24
юлія
в
селі
Біловежа, в окресі Бардейов, одбыв ся
шоровый 37-й русинськый фестиваль
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«Свята русиньскых будителюв Духновича и
Павловича». На ославы из Подкарпатя,
кроме представникÿв Крайового общества
подкарпатськых русинÿв и общества им.
А.Духновича, были такой кликані сілські
головы сел на Мукачовщині Володимир
Химич (Верхньый Коропець) и Иван Мошак
(Чинадійово).
Празднична програма зачала ся
літурґійôв в тутешнюй греко-католицькÿй
церьковли. По Божÿй службі на дворі
містної фары одбыв ся спомин за
будителями Александером Духновичом и
Александером
Павловичом.
Обадва
будителі у разні періоды в селі Біловежа
служили парохами. Од фары до амфітеатра,
пиля сільського уряду, учасникы фестиваля
пройшли праздничнôв ходôв, співавучи
русинські народні пісні.
На сцені выступили
фолк-рокаш «Фатьове» из
Подкарпатя,
русинські
рокаші
Словакії
«Барвінок»,
«Біловежанка»,
дует
«Шуркаловы»,
дует
«Карашовы» и др. Поет
Миколай
Коневал
из
Камюнкы
радовав
позерачÿв русинськым словом меже
музикалныма номерами. В рамках дійства
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в залі Културного дому одбыла ся и
выставка робÿт русиньскых малярÿв.
Фестиваль
пройшов
на
дуже
высокому
організаційному
уровни,
дякувучи старості Біловежі Петру Мікулі,
бардейовськÿй
окрестнÿй
організації
Русинської Оброды и Вышньошарішскому
освітньому центрови.
Юрій Шипович
Подобенкы автора
УЧАСНИКАМИ РУСИНСЬКОЇ ЛІТНЬОЇ
ШКОЛЫ У ПРЯШОВІ СЕСЬ РÿК БЫЛИ И
ДВІ ПОДКАРПАТКЫ
Из 10 до 30 юнія у Пряшові при
институті русинського языка и културы
Пряшовського універзитета дійствовала
шорова, вже девята, русинська літня школа.
На сесь раз, кроме вже кликаных
традиційно студентÿв из США и Канады,
были и учасникы из Словакії, Мадярщины,
Польшы и Украйины. Вшиткого – 18
студентÿв. За 9 рокÿв через літню
русинську
школу
(директор
Анна
Плішкова) пройшли 170 студентÿв.
Слухачі школы вчули лекції з
русиньского языка, котрі по-англійськы
читали асіст. проф. Др. Е. Будовська, мґр.
Марек Ґай, а по-русиньскы ‒ пгДр. К.
Копорова, ПгД.; лекції из русинської
исторії: по-анґлійськы ‒ проф. Др. П. Р.
Маґочій, по-русиньскы ‒ доц. Др. В. Фенич,
к.н.; лекції русиньскої етноґрафії: ассоц.
Проф. Др. П. Крафчік – по-анґлійськы, мґр.
В. Падяк, к. н. – по-русиньскы.
У рамках занять учасникы школы
нащивили много културно-историчных
памняток
Словакії,
поязаных
из
проживаньом и исторійôв русинÿв. Кроме
того, были проведені практичні занятя из
етнографії:
русинської
народної
хореографії и співÿв, а также мальованя
писанок.
Характеризувучи занятя в літнюй
школі, Юлія Шипович, котрÿй такой
пощастило были єї учасницьôв, вповіла:
«Атмосфера там была дуже добродушнôв.
Мы фурт комуніковали з американськыма

колегами, они много звідали нас, мы – їх.
Пан Магочій (дітищом котрого є ся школа)
наблюдав за процесом ошколованя,
помагав нам у всьому. Мусиме вповісти за
занятя Кветіславы Копорової. Атмосфера
на них была просто перфектнôв. За сесі три
тыжні ми дÿстали знань и емоцій за
добрый
рÿк.
Кроме
того,
хочеме
подяковати
нашому
земляку,
уродженцьови Мукачова, Алексу Ровту, без
фінансової пÿдпоры котрого мы бы не
были в Пряшові. Именно пан Ровт выділив
гроші на нашоє научаня у русинськÿй
літнюй школі».
В кÿнци ошколованя слухачі літньої
школы здали тесты и серенчливо
навернули ся домÿв, каждый у державу, в
котрÿй проживає.

Учасникы и выкладачі русинської літньої
школы у Камюнці вєдно из о.Ф.Крайняком

Зліва направо: К. Копорова, А.Плішкова, П. Р.
Маґочій на церемонії врученя сертифікатÿв
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Актуалноє интервю

Церемонія врученя сертифікатÿв

Антоніна Шипова, Michael Nagrant и Юлія
Шипович
Юрій Шипович
Подобенкы Зденкы Цітрякової
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ОВІЯНА ЛЕГЕНДАМИ ЕТНО-ПРІМА
СРІБЕРНОЇ ЗЕМЛІ
МИРОСЛАВА КОПИНЕЦЬ
Про Мирославу Копинець першый раз
вчув им десь три рокы тому. Май скорі, не
вчув им, а увидів єї пост у Фейсбуці про Віру
Баганич, вже днесь прощену. Потому в
Интернеті увидів им єден из відеозаписÿв
выступа Мирославы. Я быв зачудованый
префайным голосом, чистым русинськым
говором, оригіналностьôв выконаня. Май
ближе спознав им ся из етно-прімôв
Мирославôв Копинець, коли вєдно из
леґінями фолк-рокаша «Фатьове» два рокы
тому
нащивили сьме
ІХ Біенале у
лемковському вариши Крениця,
20 мая 2018 Славка давала свÿй
солный концерт «Овіяна легендами» в
Ужгороді, в обласнÿй філармонії, айбо не
мÿг им там быти, бо у Креници проходило Х,
юбілейноє, Біенале и не мож было
зигноровати позванку лемковськых братÿв.
Через се нараз по наверненю на Отцюзнину
договорив им ся из Мирославôв про
интервю.
‒ Пані Мирославо, недавно в
обласнÿй філармонії пройшов Ваш
концерт «Овіяна легендами». Давайте
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почнеме бесіду из сього міста вашого
творчого житя, а потому вернеме ся
назад: у дітвацтво и молодость.
‒ Дякову Богови, што вдало ся
провести сесь концерт. Се вже третьый.
Стало ся так, што каждый рÿк я даву по
концертови. Першый «Мамины
співанкы», другый ‒ «Nео-автентика», бо
стараву ся у наші автентичні співанкы
принести штось новоє, а третьый ‒ «Овіяна
легендами».
‒ Я чув, што третьый концерт мав
ищи єдну назву?
‒ Айно (ся назва про мене и людий) –
«Овіяна легендами …Сріберна земля», бо
именно наша земля є овіяна легендами.
Бог обдаровав нас такым богатством,
такым великым пластом духовным и
културным, пластом знань и мудрости,
котрый мусиме оберігати и розвивати.
‒ Як самі можете оцінити свÿй
концерт?
‒ Я старала ся так постройити
сценарій, обы людьом было интересно, обы
час їх пролетів легко, обы были
представлені разні жанры. И хотя вшитко
было
народноє,
акцент
быв
на
автентичному выконаню. Айбо звучали як
старовинні народні инструменты, так и
современні обработкы мойих співанок.
Прозвучали унікалні
творы, обробкы
подкарпатськых
етно-співанок
композитора Александера Соліча, які уже
полюбили ся честувалникам мої творчости.
Спеціално про мене Саша написав 19
музикалных обробок, котрі аж дыхавуть
величезнôв любовльôв до Карпат, до
людий и до самого житя.
‒ Тко из цімборÿв и колег прийшов
Вас поддержати на концерт, розділити
из Вами радость, заспівати вєдно из
Вами?
‒
На
мÿй
концерт
прийшов
Заслуженый Академічный Закарпатськый
Народный хор (керовник Наталія ПетійПотапчук). Хор по моюй просьбі вказав
фолклорну програму, в котрÿй прозвучали
великі постановкы, што увыйшли до
Золотого фонда Закарпатського хора, а
такой постановкы Клары Балог, напримір,

«Бубнарськый танець», записаный Кларôв
Балог од Семена Мельника на Иршавщині,
отцюзнині мої мамкы, у с.Великый
Раковець. Такого не стрічать ся майже
ниґде у світі: бубнаш выходить на середину
сцены, леґіні заговорювуть до дівочок...
дуже красно и колоритно. Кроме того,
прийшли мої цімборы и колегы: соліст
філармонії Александер Товт, поет Василь
Матола, бард Сергій Савчук, композитор,
бас-гітарист Родіон Сан Лайон. Приїхали
учасникы интернет-групы «Кавілюєме и
фіґлюєме» Альона Шарипова и Роман Меніс
и много другої порядної и талантливої
челяди. Вела концерт Олґа Донецька.
‒ Тко из учасникÿв концерта
впозіровав май ефектно?
‒ Дуже силно вказали ся вшиткы
учасникы. Из Сашом Товтом мы вчинили
експромт в день виступа за 2 годины до
начала концерта: поєднали «Ой верше мÿй,
верше» под бас-гітару из мадярськôв
пісньôв «Darumadar
útnak indul». Там
зачинаву співати я, дале вÿн исполняє в
такÿй же тональности вже под цимбалы
по-мадярськы. Завершили єї вже вєдно
дуетом – под цимбалы и бас-гітару – ото
такый синтез. Из професіоналами легко
робити. Выйшло вшитко оригінално и
префайно! Ото быв майфайний номер
концерта.
‒ У Вас дуже красна и чиста
русинська бесіда. Де вы ся родили?
‒ Я родила ся в Ужгороді, я третя
дітина в сімї. Нянько з мамкôв были обоє из
Иршавщины. Нянько ‒ из самої Иршавы, а
мама – из Великого Раковця. Пятнадцять
рокÿв они робили в Севлюши: отець-поет –
у газеті, а мамка вчительовала, там ся и
родили два мойих старші браты. По приїзді
в Ужгород нянько пÿшов робити в ЗІППО,
став професором . Мамка говорила дома порусинськы и привила ми любов до нашої
бесіды, співанкы, фолклора. Теперь я се
передаву вже свому сыну.
‒ Вы часто робите из кымись у парі:
співаєте, ткось Вам акомпонує. Не могли
бы сьте розказати за когось из сякых
партнерÿв?
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‒ Є знаменитый етно-музикант, член
рады ЮНЕСКО по звіданях традиційної
музикы Любомир Кушлик из Львова,
котрый має колекцію з изра народных
инструментÿв. Вÿн мені акомпоновав на
разных инструментах, даже на рогови тура
(знаєте, водили ся такі у Турянськÿй
долині). Пан Кушлик на ньому грає. Коли
вÿн мені акомпонує, я держу ся нашых
ритмÿв, нашых наголосÿв. Не позеравучи
на то, што Любомир жиє в Львові, признає
и честує русинÿв ги окремішный народ.
‒ Де говорите по-русинськы: на
роботі, дома?
‒ На роботі мушу говорити поукрайинськы. И се нормално. Дома, у сімї –
лем по-русинськы. Знаєте, май бÿлше язык
всокотив ся у фолклорі, у народнÿй
співанці. Там и лексика, и наголосы –
вшитко русинськоє.
‒ У Вас не є проблем на роботі по
причині всокочення Вами русинської
лексикы и через вто, што признаєте ся
русинкôв?
‒ Не є и ниґда не было. Керовник
нашого
Заслуженого
Академічного
Закарпатського Народного хора Наталія
Петій-Потапчук сама сокотить старі,
первинні формы співанок и нас до сього
стимулює. Ниґда не мала м и переслідовань
через мою самоидентифікацію. Тому
рахуву, што до сього треба привчати и
молодеж – честовати и себе, и свÿй народ.
‒ Я знаву, што такі русинські
співакы, ги Петро Матій, Олґа Прокоп
выпустили свої книжкы. Ниґда сьте не
думали взяти ся за перо?
‒ На се наразі не є часу. Я пишу не
книжкы, а записуву аудіо. Думаву, што се не
менш важноє. Бо русинськоє слово треба не
лем прочитати, а май важно його учути, з
його наголосом, полутоном, одтінком. Тому
– аудіо, айбо не зарікаву ся, што колись
озьму ся и за перо.
‒ Дякуву Вам, пані Мирославо, за
префайну бесіду. Серенчі Вам у
творчости, радовати людий свойим
божественным співом!
Бесідовав Юрій Шипович
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P.S. За куртый період часу, од коли
робило ся интервю и до выходу
«Отцюзнины», сесь світ лишили двоє
геніалных
людий,
имена
котрых
стрічавуть ся у статейому матеріалі.
Се Клара Балог и Александер Товт.
Вічная їм памнять и най земля їм буде
пухом…
«Я ДУЖЕ ЛЮБЛЮ ПОДКАРПАТЯ, А
ВАРИША, МАЙБЛИЗЬКОГО МôМУ
СЕРЦЮ, ГИ ВИНОГРАДОВ, НЕ Є»
На Подкарпатю многі чули про
Семена Деяка - знамного красноярця,
котрый пересюк Атлантичный океан,
покорив Сіверный и Южный полюса и
вчинив шор екстрімных вандровань,
котрыма прославив не лем себе, а и нашу
землю.
Семен Деяк – твердый русин, котрый при

досягненю
конечної
точкы
свого
вандрованя
встановлює там наш
русинськый прапор и прапор Виноградова.
Кроме того, вÿн у свÿй час пÿдпоровав
дакотрі печатні проекты прощеного бы
Ивана Петровція, популяризовав у світі
русинськый народ. Тому взяти интервю од
сього великого челядника стало ділом честі
про редколегію журнала «Отцюзнина».
Кроме того, мы из Семеном выросли по
сусідству, из сестрôв Аннôв учив им ся в
єднÿм класі, и я добрі памнятаву його
родину.
- Май перич хотіло ся бы, обы Ты
розказав про своє дітинство и фамилію.
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- Кроме сестры Анны, у мене суть ищи
два браты – Віталій и Владимир.
Родитилюв, на жаль, уже не є. Отець быв
выкладачом
у
Виноградовскÿм
політехникумі, а мама – выхователькôв у
школі-интернаті.
Родив ся я в селі Онок. Коли мав им 4
рокы, перебрали сьме жити у Виноградово,
де м провюв дітинство и юность.
Виноградово для мене не просто древньый
вариш над Тисôв. Я го дуже люблю. Там я
учив ся в школі и політехнікумі.
В 1980 році я поступив у Ленінграді у
высшоє воєнноє строителноє училище на
електротехнічный факултет, и коли його
закончив, розпреділили ня в Новосибірськ
у строителноє управліня СибВО. Наш
пÿдрозділ занимав ся електромонтажными
роботами од Тюмени до Иркутська. Мені
дÿстав ся Красноярськый край. Туй я и жию
теперь. В 2002 году я закÿнчив воєнну
службу и став молодым пенсіонером.
‒
Теперь
Ты
вже
знамный
вандрÿвник, айбо першоє, што хотіло ся
бы вчути, як познакомив ся из Федором
Конюховым и як вы вєдно из ним
вандровали?
‒ Федор Конюхôв готовав очередный
переход на яхті до мыса Горн. Набирав
команду из 9 чоловікÿв. И я написав
Федорови письмо, обы возьмив мене в
команду. Я до сього часу не ходив на яхті и
розумів, што шансÿв у мене практично не є.
Мені позвонили и стали одговарьовати:
«Ты знаєш, куда мы йдеме? Габы майже в
пятиемелетовый дом, айсбергы, киты,
морська хворота. Ты не выдержиш». Я
одповів: «А вы 22 рокы в стройбаті
служили?» Бÿлше вопросÿв мені не
задавали. Теперь мы из Федором
Конюховым добрі цімборы. В 2009 році из
командôв мы изась побывали на мысі Горн
и встановили там православный хрест на
честь погибшых морякÿв. Вÿдты мы дває
полетіли на остров Пасхы.
В 2011 році мы из Федором за 42 дны
проїхали на автомашині всю Ефиопію,
попутно пÿдняли ся на 9 вершин, кажда
высотôв бÿлше 4 тысяч метрÿв. Потому
ищи была експедиція в Гималаї.

‒ Я знаву, што Ты, вандрувучи по
світу, при досягненю конечної точкы
встановлюєш там наш русинськый
прапор и прапор Виноградова. Се
дійство є доказом Твого безграничного
патріотизма. Як Ты ся додумав такоє
робити?
‒ Я дуже люблю Подкарпатя, а вариша,
май
близького
мôму
серцю,
ги
Виноградово, не є. Я обажаву сюды
приїжджати. Из прапорами така исторія. Я
видів, што многі вандрÿвникы, досягавучи
цілі, фотографувуть ся из прапорами
держав, якых они представлявуть ци из
прапорами фірм-спонсорÿв. И майже
николи не видів им, обы фотографовали ся
из прапорами варишÿв. И рішив: а я ‒ буду.
Маленькый
русинськый прапор мені
подарив наш писатель Иван Петровцій. На
його основі я заказав великый и тоже вожу
из собôв.

‒ Які май яскравіші моменты
вандрованя?
‒ Каждоє новоє вандрованя –
унікалноє и дає мені много новых емоцій. Я
узнаву світ и выпробуву себе. Приобщаву
ся до културы и быта другых народÿв.
Встрічаву ся з интересными людьми.
Часто в експедиціях быває дуже тяжко.
Айбо не мож падати духом. Треба усе
глядати позитивну сторону. Я видів, як
плачуть мужчины од безсиля, причому на
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много ліпше фізично пÿдготовлені, ги я. В
походах
важна
не
лем
фізична
выносливость, а й морална пÿдготовка. Я
рахуву, што дÿстав им єї, коли служив у
стройбаті.

Стройбат ‒ то такый уровень
сложности, из якым ни в єдному
вандрованю не стрітиш ся. Воєнні
строителі многі обєкты зачинали в чистому
полю, степови, пустыні, тайзі. Я на стройках
роками жив у палатках и вагончиках.
У мене были и неудачі. Именно они
заставлявуть много думати, аналізовати,
учити ся на помилках, брати урокы для
будучых вандровань.
Из интересного.
Коли на яхті «Алые паруса» в 2009
році мы добрали ся до мыса Горн, на
радостях розпили дакÿлько фляшок вина.
Комусь прийшла идея написати письмо про
наші досягненя, закупорити го у фляжку и
веричи в океан. Минуло три рокы, и на наші
електронні адресы, які были в письмі,
прийшло повідомленя из Австралії. Нашу
фляжку
найшôв
83-літньый
австралійськый дайвер, про што нам и дав
знати. А його дочка написала про тото в
пресі.
‒ Які планы на будучноє, и де мы
ищи увидиме коругву русинÿв?
‒ Планÿв у мене много, як и міст, де бы
мені хотіло ся побывати. Я не люблю
анонсировати, говорити про тото навперед,
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айбо тобі повім. То будуть океаны, горы,
пустыні, тундра и тайга.
‒ И наконець, дашто повіч нам про
свôю сімю. Ци Твôї діти чувствувуть себе
русинами?
‒ Теперь я и моя сімя жиєме в
Красноярську. У мене два сыны: Семенови
20 рокÿв и Яну 10. Старшый уже побывав зо
мнôв у многых вандрованях. Чуствовуть ся
они русинами ци ньит, я точно повісти не
можу. Дома мы бесідуєме по-русському,
айбо я часто говорю з ними «по
варишськы». Слова: черепаня, убруся,
кляґаниць, фiнджя чаю, и многі другі в
нашÿй сімї не є чужыми. Мені ся видить,
што они самі можуть правилно одповісти
на се звіданя.
‒ Семене, я дякуву Тобі за змістовну
бесіду, надіву ся, што будеш часто
нащивляти наш Севлюш и прославляти
свою Отцюзнину всяґды и все. Серенчи
Тобі!
Бесідовав Юрій Продан
Подобенкы из архіва Семена Деяка

Етнографія
ЛІТНЬЫЙ СОХТАШ
Майтепла и майблагодатна пора
року – се літо. Вліті вшитка природа жиє на
повну силу: зеленівуть дерева, цвітуть
чічкы на клумбах, у полях и на толоках
дозрівавуть соковиті плоды. Через се
теперь побесідуєме про вто, чим занимали
ся в сесю пору в давнину наші предкы.
ЮНІЙ ‒ першый літньый місяць.
У сесь час 21-22 числа маєме період
літнього сонцеворота, коли день стає у
два раз довшый за нӱч. У бӱлшости
трафункӱв на сесь місяць припадавуть
Зелені
свята,
из
якыма поязано
пробуженя
природы. Се свято
наші
предкы ищи называли Святов Недільôв
вадь Пятидесятницьôв, бо оно святкує ся
на 50-й день по Пасці. Щи называвуть го
Тройцьôв, бо святкує ся на честь Святої
Тройци: Бог-Отець послав на землю
Свого Сына, Бог-Сын навчив нас любити
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Бога и ближньых свойих, постраждав на
хресті за гріхы людий,
воскрес и вознюс ся на
небо. И Бог-Дух Святый,
наш Утішитель, діяням
Якого у святій Тайні
Хрещеня
челядник
дÿстає Божу благодать
и стає членом Церьквы.
Хыжі
нашых
землякӱв у сесь день
припарожовали ся. Куда
не попозераш – вшитко
зеленіє. Порӱг, оболокы,
городина
такой припаражені зеленым
галузьом. За образами, на стінах и на
плафоні – галузкы липы, падамент
устеленый пахнячыма травами. У горнятах
и довжанках на оболоках, на столі
красувуть ся божі ружі (півонії), лілеї,
фіалкы.
Стӱл
накрытый
вышитôв
скатертьôв, на нюй – хліб-сӱль.
Закончивши порайити в хыжи,
селяне вбирали ся, сідали на лавиці й
чекали благовісті. Як ударить звӱн,
вставуть и хрестять ся, а як тричі звӱн
прозвучить, идуть до церьковлы. Колись
дівчата у косы вплітали чічкы и барвінок.
До церьковли вшиткі йдуть не спішачи.
По полудникови в селі стає шумно.
Молодеж спішила на обложок, де збирали
ся веселі рокаші й зачинали ся разні бавкы,
фіґлі, танці. И так дотемна.
На день Святої Тройці наші
предкы споконвіку припарожовали свої
хыжі и храмы зеленым свіжым галузьом
липы, а на падамент натрясовали траву
и чічкы, які не змітали за усі три дны свят.
Устилявучи падамент, они приговорювали:
“Штобы у нашому домі мы чуствовали
себе за сесь рӱк, ги трава на Святу
Неділю”.
Богатый празник Тройці, кроме
церьковної обрядовости, такой и на
світську, гостинно-ґаздӱвську. На Тройцю
по многых селах одбывавуть ся престолні,
храмові свята.
Ци
не
майбӱлш
поширеным
сохташом Святої Тройці были весняні
русалії, прозвані в народі тройицькыма, на

одміну

од

літньых
Иоановськых
(йванденьовськых).
Нагадаєме: русалії ‒ се
ціла язанка обрядовых
дійств,
поязаных
з
містичныма образами
русалок, злых и добрых
духӱв, які, за повірьом,
вплывали на людську
долю
и
родючость
землі. Люде віровали в
їх
екзистованя
и
надприродну
силу.
Завто,
завершивши
посівні роботы, співами й танцями
величали добрі божества, приносячи їм
дары и просячи за се врожайного літа, а
всякі злі силы проганяли з полюв и обысть.
Майбӱлше всякых русалных дійств
припадало на передтроїцькый тыждень
(перед Зеленôв Недільôв). В сесі дны
вшиткі добрі и злі душі гибы навертали ся
до свойих обысть, обы нагадати про себе
живым. Раховали, што русалкы, водяникы,
польовикы, лісовикы, домовикы ‒ при
доброму до них ставленьови помагавуть
челяди. Їх задобрьовали, вызывали на
бесіду, проводили до міста бываня (рікы,
толокы, лісу), їм устрайовали сохташні
игры-бавкы, гостинні трапезы т.д. А злі –
босоркані, упырі, вовкуны, ночникы и др.
женили ся. И в нӱч на русалный великдень
(так у народі нарекли тройицькый
четверь) ‒ вни справляли бісовську
свальбу.
В дакотрых селах у тройицьку
пятницю по хыжах робили поминалні
родинні вечері. До трапезы, кроме живых
членÿв сімї, кликали и душі покойных
родичюв. «Розділіть из нами радости й
мукы,
рӱдні
наші
душенькы»,
–
приказовало ся. Чинили ритуал запрошеня,
за сохташом, майстарші в родині особы
чоловічої статі. Через се, бизунь, и вечӱр
называвуть «дідовым», на одміну од
«бабиного» (18 януара).
А ищи в дакотрых селах у пятницю,
до схода сонця, ходили у ліс и приносили
оберемок ліщянковых галузок, котрі
потому тыкали у вшиткі закуткы обыстя.
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Напроти каждого оболока и дверий, даже
хлівных, приладжовали їх у наперед
выколупані металічным колом ямы. Всі
старожилы
села,
казали-поясньовалинаучали, што именно до восхода сонця
Русалної пятниці се треба зробити, обы
нияка нечисть не мала моцы зайти на
обыстя.
Особої силы в сесь день набывавуть
лічебні травы. Майбӱлшу цілющость они
мавуть у пятницю. А роса, зобрана в сесь
день, помагать тым, у кого хворі очі.
У пятницю заказовало ся робити
хоть-які польові, загородні роботы, а также
райбати. Казали так: «То є Русална
пятниця, и ґаздынями того дня суть
русалкы».
Из Святôв Тройцьôв поязано много
афоризмӱв, прислівюв, приповідок и
віровань. «Од Святої Тройци набирай ся
моцы», «До Святого Духа не знимай кожуха,
а по Святому Духу — йди в кут, кожуху»,
«До Зеленої Неділі по зворинах снігы білі»,
«На Тройцю в коморі пусто, а в полю густо»,
«Тройця тому зеленить ся, тко в роботі не
лінить ся», «Радӱй ся доброті, як Тройци
Святӱй», «Тройця без дощу не быває» и
фест другых.
ЮЛІЙ. Сесь місяць – зеніт літа, його
екватор, вершина. З 29 юнія по 12 юлія
наступать Петрӱв пӱст – Петрӱвка. В сесь
період чоловікы порайили пиля маргы и на
полях. Кроме того, из першых днюв
Петрӱвкы зачинали ся сінокосы. Жӱнкы в
сесі дны одбільовали на ріках домотканоє
полотно и терли коноплі. Молодеж николи
не была збоку сього, бо змалку приучала ся
до роботы.
На конець місяця, 25 юнія, припадать
день Онуфрія. В народі казали, што на
Онуфрія майдовшый день и майкÿртша
нӱч.
На середину літа припадає Девятый
четверь. В сесь день не робило ся ни по
ґаздӱвству, ни на полю. Се споконвіку быв
зарӱчный день. И штобы не сидіти без діла,
люде хосновали го як день освяты
газдӱвства и маргы.
Юлій – се час сінокосӱв. Хоть
релігійні каноны строго заказовали співати
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в пӱст, айбо на період сінокосӱв робило ся
невеликоє попущеня про молодых. Они
співали окремо протяжні пісні, а старші –
релігійні:
богородичині
и
псалмы.
Чоловікы спішили прийти на поля дуже
рано, бо косило ся из росôв легше.
Высушеноє сіно каждый старав ся
перевезти домӱв и скласти го в оборӱг ци
копицю. Из-за конченьом Петрӱвкы майже
каждый ґазда моцує ся закончити сінокосы,
бо після Петра и Павла переходили на
жнива жита и пшениці. На Петрӱвку
припадає
свято
рожденя
Иоанна
Хрестителя (7 юлія). Наші предкы дуже
честовали се свято. И хоть не так поетично
го проводили, ги на Украйині одзначали
Ивана Купала, айбо в нас йому надавали
містичного значеня. И містичность ся
поязана из нечистôв силôв, яка приносить
людьом горе, а босоркані – се нечиста сила,
вни можуть забирати в корôв молоко,
накликати на людий вшилякі біды и
хвороты.
Из Ивангльом поязано цілый шор
молитôв, из якыма наші предкы молили ся
за свою худобу. Ищи они віровали, што
коли в нӱч на Ивангля пӱйти в ліс вадь од
Тисі, де росте папороть, то мож увидіти, як
вна цвіте. И тко сю чічку папороти зорве,
тот буде мати велику серенчу и богатство.
Після Ивангля, в кӱнци Петрӱвкы,
наставало свято Петра и Павла (12 юлія).
Сесь день раховали традиційным зачатком
жнив. Из сього дня уже не чути голосу
зозулі. Люде примітили: кедь на Петра и
Павла иде дощ, будуть гнити крумплі; кедь
‒ спека, то на Рӱздво – мороз.
У сесь період у селах день стрічали у
полю, бо, як казали, “Тко рано встає, тому
Бог дає”. И завто каждый добрый ґазда
ліпше недосыпав, ги рано продрімав. А село
уподовж дня гибы вымерало. Мало кого
было видко пиля хыжі, хіба што дітвакы
бігали попӱд плоты, попасувучи гусий,
качок и пульок. И лем сонце сідало за горы,
села оживали. Коровы вертали ся из пасла;
ґазды чекали їх, штобы напойити прямо
пиля колодязюв, вєдно из розпряженыма
кӱньми ци волами, и аж потому заганяли їх
у хлів. Се робив кождый ґазда. А ґаздыні за
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тот час розпальовали огень, годовали
дворову птицю, дойили корӱв, варили
вечерю. У хыжі пахло теплым токаном,
печеныма крумплями, свіжым молоком из
дӱйниці. Лем товды, як обойшли маргу в
хліві и вшиткі повечеряли в хыжі, ґазда ци
ґаздыня позволяли собі мало одпочити. И
хоть побôльовали мозолі на руках,
покôльовало в хребтови, сфараглованость
забывала ся. Ґазды всідали ся на лавицю
пӱд плотом и ділили ся новинами. До них
пӱдсідали й ґаздыні. Майже перед каждым
двором од улиці были лавиці. Так было од
діда-прадіда. Служила лавиця традиційным
містом селянського оддыха из яри до
пӱзньої осени. Там збирали ся в свято и в
будень. Май любила посидіти старшина. В
неділю ци в якоєсь свято ( після
полудника) чинили посиденькы. Выходили
даколи цілôв родинôв. А молодеж просто
высыпала ся з хыж. Дівчата-цімборкы
збирали
ся
пиля
лавиць,
штобы
побесідовати, поділити ся новинами.
АВГУСТ. Меже многых місяцюв рока
августови наші предкы надавали особого
значеня. Они казали: «Мы подовж року
робиме на пӱслідный місяць літа – вӱн
вінець року, тому на нього май ся надієме».
Бо мож выростити урожай, айбо головноє –
зобрати го. Завто в народі говорили:
“Август рӱк годує”. Наші предкы в сесі дны
одкладали вшиткі діла и зосереджовали
позӱр на жнивах ‒ зрана до пӱзнього
вечора. Пӱд конець місяця вже мож было
выпасати корӱв на стернянці. На зачаток
місяця (2 августа) припадає єдно из
великых рӱчных свят – першоє осінньоє
свято Илія. Сесь святый – моцный володарь
майстрашных сил природы: у його
розпоряженю грӱм и блискавка. Илія –
пророк, котрый быв не лем караючым
божеством, а й покровительом хліборобӱв.
Из дньом святого Илії поязовав селянин
зачаток зміны погоды, завто што из сього
часу майчасто ллє дождь: “На Илля до
полудня ‒ літо, а по полудню – осінь”.
Сьым празником завершовав ся
літньый обрядовый цикл. Из ним поязано и
астрономічноє завершеня літа. Завто
дітьом, зачинавучи од Илія, заказовали

купати ся в ріці, “бо Илія всунув свӱй
палець у воду.” З сього часу вода стає
майстуденôв вночи. Зачинає ся посів
озимого жита й пшениці. Кажуть, што “на
Илію новый хліб на столі” – селяне в сесь
час вже выпікавуть хліб из нового врожаю.
В сесь день предкы старали ся нич не
робити, бояли ся гніву Илії, якый того, тко
робить в сесь день, може вдарити
блискавкôв. Учувши грӱм, они хрестили ся,
бо вірили, што се Илія їде по небу на своюй
кочії.
Селяне старали ся до Илія закӱнчити
жнива. Хоть по Илію ищи доста тепло, айбо
дале чуствує ся, особо вечорами, студеноє
дыханя близької осени. На пӱслідный
місяць літа припадать ціла низка свят, а
день пророка Илії їх лем одкрывать. Через
пару днюв, 9 августа, маєме день
Пантелеймона – Палія. Хоть його й не
односили до свят, айбо старали ся в сесь
день не робити велику роботу, а май из
сіном. Казали, што у того, тко збирав у сесь
день сіно, оно згорить од блискавкы.
Жӱнкы після Палія зачинали брати білі
коноплі. Щи через дакӱлько днюв, 14
августа – Маковія. В тот день люде чинили
лем даяку малу роботу пиля хыжи. Наші
предкы на честь сього свята справляли в
церькві богослужіня, пӱд час якого
освячовали мак, чеснок, воду. Ся вода, як и
Водохресна, дуже ціновала ся у народі, нив
освячовали
ґаздӱвство
и
дяковали
Всевышньому за урожай. У сесь день
зачинав ся Успенськый (Богородичиный)
двотыжньовый пӱст. З каждым дньом ночі
ставали
майстудені,
дакотрі
пôтята
зачинали одлітати у вырій.
Через тыждень після Маковія
наставало
єдно
из
майбӱлшых
дванадцятьох свят року – Преображеня. Се
свято припадать на той час, коли
достигавуть плоды землі. Завто в день
Преображеня Господнього, якоє одзначає
ся 19 августа (6 сектембра за старым
стильом), люде приносили до церьквы на
благословіня и на дяку Богови плоды землі.
Господнє Преображеня несе християнам
неземну радость. ”Вшитко днесь наповнило
ся радостьôв”, ‒ співавуть на утрени, “бо
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Христос преобразив ся перед учениками.
Наперед сього свята прийшов майменшый
из четырьох рӱчных постӱв – пӱст
Успенськый – Богородичин. Ним наші
предкы готовили себе до єдного из
майбӱлшіх свят – Успіня Пресвятої
Богородиці. Колись быв обычай у сесь день
освячовати в храмі всякоє зіля. Старі жоны
вліті збирали шилиякі травы, які потому
приносили до церьковли освячовати. Сесі
травы хосновали ся про ліченя бетяжшых
(немощных).
Вподовж століть наші предкы
поклоняли ся Пресвятÿй Діві Марії. Хоть
свято Успіння поязує ся из смертьôв
Богородиці, айбо односить ся до радостных
праздникÿв. Припадає вно на 28 августа.
Престолні
свята
в
сесь
день
супроводжовали ся особливôв церковнôв
урочистостьôв. Проводило ся масовоє
одпущеня гріхӱв (сповідь, причастя),
одбывало ся урочистоє богослужіня, якоє
одправляв єпископ вадь ткось из числа
верховного духовенства. Послухати “Божоє
слово владыкы” приходили майже цілыма
селами з разных кӱнцюв края.
Віталій Семен

Корифеї
Подкарпатської
живописної школы
ЗАЧИНАТЕЛ
ИМПРЕСІОНІЗМА НА
ПОДКАРПАТЮ
Будучный
малярь
Адалберт Ерделі явив ся
миру 25 мая 1891 рока у
с. Загаття
(днесь
Иршавськый
район
Закарпатської области) в сімї
русинського вчителя Михаила Гриця и
швабкы Илоны Цайської. Коли Адалберту
было десять рокÿв, отець му поміняв
фамилію на Ерделі (Ердель ‒ мадярська
назва
Марамороша).
Товды
на
Подкарпатю такоє трафляло ся часто. Люди
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міняли фамилії на мадярські, абы вчинити
карєру, дÿстати посаду. Русинам у сьому
плані было нелегко. Пÿзніше няньова
практичность и меркантилность выйшла
про маляря боком: не раз вымітовали
Адалберду в очи, што одрюк ся свого.
Ошколововав
ся
1911–1915 рр.
у
Будапештськÿй академії умілств. З 1916 р.
жив у Мукачові, 1922–1926 рр. ‒ в Мюнхені,
з 1926 ‒ в Ужгороді. У 1927 р. основав вєдно
из Й. Бокшайом Ужгородську малярьську
школу, а в 1931 р. — Общество діятелюв
образотворчых умілств у Подкарпатськÿй
Руси. У 1929–1931рр. жив и творив
у Парижі,
де
и
познакомив
ся
из малярськыма
школами
импресіонізма и фомізма.
До середины 1930-х рокÿв Ерделі быв
автором уже бÿлше тисячі картин. Вÿн
одрізняв ся высокым трудолюбством,
полотна писав легко,
из захватом,
выкладав
живопис
в
Ужгородськÿй
учительськÿй семінарії, де директоровав
Августин Волошин. У живописі Ерделі май
нахиляв ся до творчости Сезанна и раховав
себе його послідовником, сповідувучи тезу:
«Искуство и любов».
За свої 64 рокы житя Ерделі застав чотыри
державных правліня: АвстроМадярську
имперію,
демократичну Чехословакію,
«другых мадяр» и Совітськый
Союз. Из усіма владами вÿн
якось уживавв ся, лем при
посліднÿй чув ся дискомфортно.
Знав швабськый, французькый,
мадярськый, словацькый и
чеськый языкы. По-німецькы
написав
автобіографічный
роман «Імен», денник вюв помадярськы. В 1933 роци малярь
познакомив ся в Ужгороді из
танцовницьôв
Магдалинôв
Сливкôв (1916–2004), што была на 25
рокÿв молодша за нього. Адалберт и
Магдалина прожили у гражданському
бракови фест рокÿв. Лем перед кончинôв,
будучи вже тяжко хворым, малярь женив
ся.
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Выкладав
мальованя
у
мукачовськÿй
гимназії,
учительськÿй
семінарії
в
Ужгороді,
1945–1955 рр.
в
Ужгородському
училищі
прикладного умілства. В 1951
роци з-пÿд пензлика Ерделі
нарожує ся портрет «Юна
танцівниця Клара Балог», што
поміняло судьбу маляря. У
московському Великому театрі
проходив концерт учасникÿв
Декады
украйинського
умілства, на якому Клара Балог
танцьовала русинськый танець, што
полюбив ся Сталіну. Дівчинку пригласили в
ложу диктатора. В Ужгороді партійні
діятелі здогадали ся про опалного маляря и
перемінили гнів на милость.
В 1954 році Ерделі нарешті позволили
організовати персоналну выставку в
Ужгороді. Через рÿк маляря не стало. Його
творчеськоє
наслідство
величезноє,
розметаноє по многых державах, варишах и
приватных зобранях. Картины високо
котувуть ся и оцінювуть ся в десяткы тисяч
доларÿв.
Ерделі —
живописець,
якому
были
одтворені май ліпші умілські кола Європы.
Вÿн мÿг жити и легко досягти всесвітньої
славы за гатаром. Його творчеськый путь
перетинав ся из путями знамных
європськых малярÿв 20 стороча. Айбо,
необзеравучи ся на вшиткы хосны, Ерделі
навернув ся домÿв, абы туй продовжити
роботу и прославити свÿй край.
Ерделі
є
єдным
из
фундаторÿв
Подкарпатської школы живопису, першым
директором
Ужгородського
училища
прикладного
умілства,
єдным
из
організаторÿв
и
першым
головôв
Закарпатської
обласної
організації
Націоналної спілкы малярÿв Украйины у
1946 році.
В
Ужгородському
училищу
прикладного умілства Ерделі ги педагог
воспитав плеяду знамных подкарпатськых
малярÿв: Володимира Микиту, Михаила
Зайця,
Андрія
Коцку,
Адалберта
Борецького, Ернеста Контратовича, Василя

Габду,
Єлизавету
Кремницьку,
Ференца
Семана, Павла Баллу и др.
У совітськый період малярь
и дале творив у жанрах
портрета,
пейзажу
и
натюрморту, айбо ниґда не
сповідовав соцреалізм и не
пÿдспівовав тота-літаризму.
Природ-но, майстра обвинили у формалізмі, буржуазнÿй
естетиці й т.д., моцовали ся
загнати
в
угол.
Айбо
одверженый владôв малярь
продовжовав писати полотна и лишив на
сюй земли добру памнять про себе.
Юрій Шипович

Исторія нашої землі
До 100-роча Першої
Чеськословацької республікы
ПОДКАРПАТСЬКА РУСЬ ПЕРІОДА
ПЕРШОЇ ЧЕСЬКОСЛОВАЦЬКОЇ
РЕСПУБЛІКЫ У ПУБЛІЦИСТИЦІ ИВАНА
ОЛБРАХТА
Говорити про Подкарпатя періода
Першої Чеськословацької республікы мож
языком цифер, котрі, ги факт, суть май
моцныма аргументами динамікы роста
економікы и уровня житя жителюв края, а
мож художньым языком очеркÿв, ессе,
новел. Обидві формы мавуть и силный, и
слабый бокы.
Айбо обыдві
вєдно
гармонійно доповнювуть єдна другу.
Общепризнано, што у составі
демократичної Чехословакії одбыв ся
настоящый націоналный ренесанс русинÿв:
лем число началных школ за куртый 19рÿчный період уросло из 525 до 851,
гімназій ‒ из 3 до 11, было построєно
великоє число бібліотек и читалень,
можность ошколововати ся у вузах
Чехословакії дÿстали діти из нижых станÿв
- вшитко се прискорило рост културного
уровня всього населеня края.
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Айбо быв и другый бÿк медалі: се
криза 30-х рр., безроботиця, даґде - голод.
Штобы быти домак обєктивныма, ліпше
побзерати на Подкарпатя періода Першої
Чеськословацької республікы очима не
самых подкарпатцюв, а гостюв нашого
края, котрі нащивляли го и писали про
нього. А сякых было немало. Из 1919 по
1942 рÿк выйшли 23 окремішні прозові
книжкы, написані чеськыма авторами на
подкарпатську
тематику
(практично
каждый рÿк – по книжці), пуслідньôв была
книжка Юліуса Комарека «Вадаска в
Карпатах» (1942).
Из сьых двадцять трьох творÿв аж
чотыри суть плодом пера Ивана Олбрахта
(Кеміла Земана), якый и зачав высвітленя
темы Подкарпатської Руси у 1919 рокови
очерком «Про любов до Отцюзнины,
началство и другі неипні понятя».
Тому и попробуєме дати оцінку
мотузкови репортажÿв из Подкарпатя
«Гори и столітя», изданого у 1935 рокови
именно Иваном Олбрахтом. Се десять
публіцистичных очеркÿв, котрі тыкнули ся
бÿлш-менш вшиткых бокÿв екзистованя
русинÿв и другых народÿв Подкарпатя.
Айбо репортажі домак не претендувуть на
обєктивность, тому што писатель-комуніст
мав свою правду и подавав єї так, што бы
мала од сього максималный хосен
комуністична идея, котра товды на
Подкарпатю была фест популарна: у 1925
рокови на выборах комуністы набрали
40% голосÿв, в 1935 —25%, и се было на
много бÿлше, ги набрали другі політичні
партії.
Сперати ся на очеркы Олбрахта, ги
факты у націоналному вопросови, не мож
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повностьôв,
бо
комуністы
были
честовалниками
идеї
украйинської
приналежности карпаторусинÿв.
Айбо в тот же час при изглядованю
сього періода житя русинÿв из репортажÿв
Олбрахта мож убрати и фест хосенного.
Тим бÿлше, што много фактÿв автор
пÿдпуровує цифрами.
Першый
репортаж
«Село
єдинадцятого столітя» 1932 рока ‒ се обзор
живота русинÿв из вшиткых бокÿв. Сесь
очерк є май великым и всебÿчно малює
ситуацію на Подкарпатю
періода
економічної кризы. Сама назва вже
говорить, што русинськоє село сього
періода было цілком патріархалным: «Туй
нич не продавуть и не купувуть…треба
навернути ся од товарно-грошовых
односин 13 стороча взада ‒ до 11 стороча» [
Іван Ольбрахт. Микола Шугай, розбійник.
Твори. Видавництво «Карпати» 1990.
С.179]. У очеркови автор на май піціцькых
деталях вказує вшиткы бокы економічносоціалного
стану
житя
русинÿв
Подкарпатя. Сесі факты суть дуже
мрачныма, айбо треба акцентовати позÿр,
што Олбрахт говорить в основному про
Верховину, котра жила фурт тяжко, и
березькых
ци
мараморошськых
верховинцюв не мож рÿняти из русинамидолинянами, котрі жили май сыто и файно.
У репортажі видиме:
1. Примітивный способ обробкы
земли: «Туй не орють, ипнôв серсамôв є
мотыка» [Там же. С.178];
2. Житло: «Взимі прячуть ся по
свойих хыжках из земляным падаментом,
похожых на норы борсукÿв» [Там же.
С.179];
3. Тяжка робота в лісі: «Рубали ліс –
пилорамы, єдині товарні у сьых краях,
робили, ‒ а коли зачали падати осінні дощі
и вода у ріках ся поднимала, гнали чортові
бокоры по Ріці, Тереблі и Мокрянці до
Тисы, а там дале на Мадярщину, де ліса не
є» [Там же. С.181];
4. Вічна проблема заробÿтчанства
ближнього:
в
Галичині,
Семигороді
мадярськÿй рÿнині, Боснії, Герцоговині
[Там же. С.180] и далнього: в Америци.
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Ольбрахт пÿдмічає, што ближні зароботкы
за чехÿв вже не фунговали. При тому у дусі
комуністичної пропаганды вказані лем
пÿдлі бокы америцькых зароботкÿв. Хотя
автор и затямив, што май файні хыжи по
селах были в «американошÿв», то єсть тых,
што навернули ся из зароботкÿв из-за
«великої млакы»;
5. Вірованя, котрі не все суть
християнськыма: «Они [русины] всьогонавсього записані у греко-католицькі й
православні метрикы, додержувуть ся лем
моралі и обрядÿв свойих церков и готові
уступити против хоть-кого, тко бы одрывав
йих од них. Айбо они не суть християне,
они – язычникы. Обожнювуть природу и єї
явища» [Там же. С.183]. Автор пише, што
третина року в постах є явишом не
релігійным, а соціалным. Се економія їдіня:
«Се релігійноє регульованя голода» [Там
же. С.182];
6. Выборы. Автор пише, што система
выборÿв цілком пропитана корупційов и
подкупами,
розказує
трафунок,
як
кандидат у сойм мірять селянці ногу и
говорить: «…кедь уграєме на выборах,
будеме роздавати топанкы» [Там же. С.188].
Иван Олбрахт вказує,
што банкы:
«Подкарпатськый»,
«Дунайськый»,
«Словацькый» и «Легія» – банално змінили
еврейськых
махлярÿв,
а
професія
екзекутора на Подкарпатю є май
востребованôв, ги другі. А наслідкы кризы
немилосердні: кедь у 1930 рокови живоє
теля мож было купити за 200-450 корун, то
на 1932 рÿк – од 30 до 70 [Там же. С.186].
Робота селянина обезцінила ся.
В кÿнци очерка Иван Ольбрахт
пÿдкреслив динаміку роста освіты и
самочестованя русинÿв. Вÿн пише, што на
середину 30-х рр. подкарпатські русины ‒
діти в політиці, айбо они ростуть и на
завтра можуть из єденадцятого столітя
перескочити нараз у двадцятоє.
Другый репортаж «Тоты, про кого
туй май скорі не чули» ‒ опис Ужгорода и
його установ. Приход на Подкарпатя
чеськых чиновникÿв. Идея репортажа ‒
вказати, што у столиці Подкарпатя и
другых варишах русины ‒ корінный народ,

не проживали и не проживавуть, бо не суть
туй народом-домінантом: «Вариш колись
быв
єврейсько-мадярськым…Теперь
Волове – єврейсько-чеськоє» [Там же.
С.193]. Євреї домінувуть: торговець,
корчмар, ковач, остолаш, шустер, сабов,
скляр, фрізер – вшиткі євреї. У одтворену
чеську школу такой ходять діти євреюв.
Ужгород характеризує ся накурто:
«…се вариш банкÿв, урядÿв, казарм є ничим
другым, ги Прага 1860 року» [Там же.
С.192]. Чеську интеграцію Олбрахт такой
малює чотко: «Урядовці и малі службовці
окружных політичных управ, налоговых
урядÿв, суду, лісничої управы, пошты и
штрекы, вчителі и вчителькы чеськых и
русинськых школ, жандармы, фінансові
инспекторы,
лісничі,
мірялникы,
банковські урядовці и бовташкы чеськых
бовтÿв. Вшитко, што туй видить ся паном
вадь впозірує ги пан» [Там же. С.194]. Автор
называть число чехÿв, котрі прибыли на
Подкарпатя станом на 1930 рÿк ‒ 35157 [
Там же. С.196]. И се при 709 тисячах
подкарпатцюв, з котрых 447 тисяч суть
русинами [Там же. С.196]. Єден на двадцять
на 1931 р., за результатами 1921 рока –
єден на тридцять. Так было до войны у
самÿй Чехії из німцями.
Чеські службôвці бановали за свойôв
отцюзнинôв и хотіли любôв цінôв убрати
ся из верховинської глухомані. Олбрахт
подмічать, што кедь чеськый урядовець
женив ся на русинці, то она наскоро
перетворювала ся из благої, робÿтної
дівочкы у пыхату и марнотратну даму,
котра думала лем про модну ношу и вадила
ся из вшыткым селом [Там же. С.194].
Упомнянувши у очеркови имня
Едмунда Егана, Ольбрахт малює го хитрым
мадяризатором
русинського
народа.
Доказує, што економічні реформы были
направлені лем на то, штобы русины стали
вірныма мадярському народови. Айбо
песимістично подмічає, што «русины
обстали ся русинами» [Там же. С.200] и в
рокы войны ставили ся до мадяр ворожо, и
чехы застали їх при свому языкови и
середньовічнÿй културі.
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Третьый очерк «Євреї» - се исторія
житя и сохташ єврейської общины
Подкарпатя, де «каждый восьмый – єврей»
(90 тисяч) ги пише автор [ Там же. С.200].
Иван Олбрахт подмічать, што гонор
выбраного народа ниґда не дасть евреям
стати
повноправныма
членами
чеськословацького общества, ставити ся до
русинув ги равных, при тому пÿдмічать,
што на Подкарпатю ниґда не было
єврейськых погромÿв ги у Полшы ци
Румунії.
Четвертый репортаж «Опришкы» ‒
детальна біографія бескидника Олексы
Довбуша и епізоды житя розбÿйника
Миколы Шугая.
Важным є написаный у 1931 рокови
очерк «Земля без имени», котрый розказує
про вшилякі націоналні двиганя на
Подкарпатю: проруські, проукрайинські,
промадярські. Писатель-публіцист доста
обєктивно малює картину націоналных
двигань края, айбо його симпатії добре
пропозірувуть ся в украйинськый бÿк.
Кроме того, у зборник «Гори и
столітя» входять очеркы «Вісімнадцятоє
столітя», про швабську общину Німецької
Мокрої, а такой репортажі «Тяжка справа
Анці Буркало», «Мандра», «Про затятость
забажанкы», «Земля націоналізує ся».
Репортажі Ивана Олбрахта писали ся
не про подкарпатськых русинÿв. Писали ся
сі очеркы про позÿры жителюв Чехії,
Моравії, про котрых русинськый народ быв
непознаным. Айбо репортажі суть цінні и
про нас, котрі днесь у 21 сторочу можеме
видіти и аналізовати житя русинÿв не по
сухых цифрах вадь фактах (котрых, ипно у
очерках є фест), а на художньых образах
реалістичної
публіцистикы.
И
не
обзеравучи ся на прокомуністичні позÿры
автора, репортажі суть бÿлше реалныма ги
необєктивныма. Кроме того, красноє
олбрахтовськоє письмо, котрым написані
очеркы, радує и дає можность наслаждати
ся читаньом.
Юрій Шипович
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«ТУРНЯ РУСИНÿВ» ЯК СИМВОЛ
НАРОДНОСТИ: ИСТОРІЯ ХРАМУ В ДВОХ
ФОТО …
Село
Сторожниця
(у
чеськословацькый період – Йовря) близь
Ужгорода.
Греко-католицька
церьков
святых Кирила и Мефодія.
У 1930 році в Йоврі (товдышня назва
села) спорудили храм, айбо через нелегкоє
фінансовоє положеня тутешньої парафії
поклали лем єдну турню, хоть за
архітектурным
задумом
майстрÿв
швабського похоженя из чеськых Судетÿв
їх мало быти дві. Через се прості люде
церькôв ищи называли «Турньôв русинÿв»
…
Товды на освяченя храму прийшли
высокочестовані гості – Мукачовськый
єпископ Петро Гебей и Пряшовськый
єпископ Павел Гойдич. Святкова програма
складала ся из 23 пунктÿв и была
розрахована на два дны (19 – 20 юлія). Се
было величноє свято не лем про
тутешньых вірникÿв, а и гостюв из другых
сел.
Завершити постройку церьковли
много в чому помогла «пробивна» вдача
знамного просвітителя о. Ивана Фленька,
котрый туй служив.
Автором
унікалных
стінных
розписÿв
церьковли
быв
знамный
подкарпатськый
живописець
Йосиф
Бокшай. Символічным гімном місцевых
греко-католикÿв стала «Песнь до св.
Кирилла и Методіа», яка першый раз
прозвучала у Йоврі 20 юлія. Автором твору
быв тутешньый учитель Андрій Міньо.
Чотыри церьковні звоны, што
дÿстали имена “Марія”, “Иван”, “Петро” и
“Микола” были изготовлені у кредит на
знамнÿй ужгородськÿй чугуннÿй фабрици
“Акорд”. Два з них потому были зняті из
храму и кудась вывезені мадярськыми
войськами, які одступали из регіону в
кÿнци Другої світової вôйны.
Исторична
справедливость
архітектурного плану была одновлена лем
в 1992 році, коли одроджена грекокатолицька
громада
с.
Сторожниця
(октовбер 1990 р.) реконструйовала храм,

Выпуск №9, юлій 2018

достройила другу турню. Святковоє
освяченя цілісної споруды одбыло ся 18
октовбра 1992 року. И на сьому празникови
такой были присутні поважні гості –
Апостолськый Візитатор, архієпископ монс.
Франческо Коласуоно, єпископ-ординарій
Иван Семедій, священник Нью-Йоркського
греко-католицького
приходу
монс.
Раймонд Місуличи и другі.
Товдышньый тутешньый священник
Василь Вайдулич своє святковоє казаня
зачав такыми словами: «Пресолодкый Исус
Христос помÿг нам вчинити нашу
давнішню мечту: припарадили сьме нашу
церьков другôв турньôв»…
Маріан ТОКАР
(Агенція досліджень «Карпатія»,
Ужгород)

Русинська проза
ГАМІШСТВО НЕЧИСТЫХ СИЛ
Єдным из споминÿв мого дітвацтва
сут вечӱркы, котрі проводили ся у нашӱй
хыжи од пӱзної осени до ранної яри. Їх не
было лиш тогды, коли выпадала робота на
земли: ораня, сівба, сажаня, копаня, кӱсьба,
бульобраня. На вечӱрках робили лиш жоны
та вӱдданиці. Они пряли на кудилях и
веретенах
ильняноє
та
колопняноє
прядиво, наробляли из овечôв вовнôв
(скубли, чӱхрали, пряли). Датко вышивав,
ткось на иглицях плюв сведеры, плічкы,
капці, рукавиці вадь ратвиці. Были и такі,
што горбили ся над плетенками из
пацьорок. Айбо такых было мало, бо єдна
лампа, што висіла посеред хыжі на ґеренді,
хоть и мала над собôв парцельованый

танірь, не давала тӱлько світла, што го
треба было про таку делікатну и тонку
роботу. Мужчин на вечӱрках было усе май
мало, ги жӱн. Айбо без них ся не обходило.
Єдны приходили, обы їх уйко пӱдстриг,
другі – заграти у карты вадь доміно. Леґіні
– попризирати на удданиць тай себе
чимось провказати. Мені ся видить, ож
многі ишли на вечӱркы, обы учути
необычайні исторії, вадь розказати про
такі, кедь они стали ся из ними. Такых
исторій было немало.
Хыжні и сусідські діти, межи
котрыми быв и я, сиділи на печи. Там было
тепло, а головноє – усьо добре видко и
чути. Мені ся май затямльовали страшні
исторії про песиголовцюв, котрі мали
людськоє тіло, а головы псячі. Они наремно
набігали на села. Мужчин, малых дітий и
старых жӱн убивали, а молодиць та
удданиць забирали из собôв. Не раз чув им
и про путникӱв, што их водила нечиста
сила по верьхах и долах, зворах и хащах,
про то, як они приходили до тями у
містинах, котрі не познавали и не розуміли
ся, ож де сут и што из ними ся стало. Теперь
сякі
трафункы
скапчувут
из
инопланетянами.
Май ня страшило, коли начинали
розказовати
про
босоркань,
котрі
удбиравут од корôв молоко. Они, кедь їм
треба, можуть ся обернути на мачку,
коропаню вадь хоть на што иншоє. Они и
людий, котрі им чимось ся не полюблят,
можут обернути хоть на яку звірину ци
худобину,
нагнати
якусь
хвороту.
Босоркань мож упознати по малому
хвостикови. Айбо они ся сокотят, обы го
нитко не увидів. Завто нигда ся не купавут
у ріці из другыми жонами, хыба десь у
далекых зворах. Ищи их мож упознати по
тому, як они ся поводят у церкви. Босоркані
не хочут туды ходити, айбо про людий
подаколи пересилят себе и пӱйдут. И коли
они цюлювут хрест авадь святый образ, то
не дотулювут ся до них губами. Кедь
дотулят ся – обертают голову ид правому
плечови и тричі плювут. Роблять то так
ріхло, ож мало тко и узріє. А ищи коли ся
причащавут, а про людей они хоть перед
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Рӱздвом и Великодньом то роблят,
причастя не промыкавут, а й держат у роті,
а дале так, обы нитко не увидів,
выпльовуют у жебеловку. То причаща они
пак хоснувут на паскудні ворожкы.
Про босоркань, котрі ходят до чужих
стаєнь и вӱдбиравут у корôв молоко, я не
раз чув уд тютчиної Анны. Она казала, ож
до их Барнуші имила ся босорканя и уже
довгый час єї доит. Сивулю не кыват за вто,
ож она світло-сіра, а босоркань світлоє ид
собі не тягне. Ймити таку паскудь не мож,
бо она ся усе обертат то у мачку, то у
коропаню, и у темнӱй стайни легко ся
спрятати.
Я так увіровав Анниным розказням,
што зачав думати, ож и до нашої стайні має
ходити босорканя, бо Барнуша и Темная
были тої файты, што ся любит босорканям.
И мама якось сушиґовала ся, ож удӱй
молока штось измалів. Май часто,
ги
инколи, я зачав заходити до стайні и
припозіровати ся до усього, што там ся
діяло, а май бӱлше – ци не увижу мачку
вадь коропаню. И єден раз пӱд вечӱр, кой
худоба вернула ся из пасла, я пӱшов до
стайні. Уже из мӱстка, котрый вюв ид
двирьом, я узрів на порозі велику
коропаню. Она сиділа ги газдыня, дивила
на мене свойыми пульками и десь-не-десь
ними кліпала. Я нараз похопив, ож то є
босорканя, переступив через тоту погань,
бо она и не думала тікати, лиш мало ся
здвигнула у бӱк. Я обвюв стайню очима,
айбо ниґде не увидів якоєсь чебря. А
коропаня из свого міста и не думала
рушати. Бити я єї не збирав ся. Поправді
кажучи, бояв ся. Айбо и лишати єї у стайни
не мӱг. Я узяв деревляну лопату, што ньôв
згрібавут на посередницю з-пŷд худобы
балеґы, пŷдсунув пӱд коропаню и из усьої
силы вывер долӱв берегом у зворину. Мені
ся причуло, ож ткось там зойкнув. Я
попризирав ся до міста, куды мала упасти
коропаня. Там нич необычайного не было.
И туй мої очи увиділи, як крокӱв за
пятдесят из зворины йде якась жона. Она
несла деревляноє коновля и прихрамовала
на єдну ногу. Я, як то увидів, стрімголôв
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верг собôв до хыжі и начав пазячи ся усім
розказовати, що ся зо мнôв стало.
‒ Мало май розлучно кажи, бо тяжко
ухопити, што ся стало, ‒ побайловала
уґлайхати мене мама.
‒ Тадь я кажу на розум, ож у нашӱй
стайни была босорканя. Она ся переверла
на коропаню, я єї уверг у зворину, она там
зойкнула ги челядина. А дале м увидів, як
якась жона вӱдты выходила и несла у руці
коновля. А май головноє – она
прихрамовала. Майже покалічила ногу,
коли коропаньов упала на землю. Так тӱй
босоркани и треба! – выпалив им побідно.
‒ Босоркани „так и треба”. Лиш тота
жона, што ишла из зворины, не босорканя,
а Петрова Гафка. И храмле она, сарака, уже
другый тыждень, бо не добре стала на
слизькый камінь, кой переходила потӱк, а у
зворину ишла майже на воду, бо там у них у
бережку кырниця, ‒ супокӱйно уповіла
мама.
Я повіровав, айбо ищи довгый час
придивляв им ся до тої сусідкы и байловав
найти штось такоє, што бы выказало у нюй
ворожілю.
На вечӱрках трафлялося чути и про
чортӱв, най бы наохтема щезли. Люде, што
про них розказовали, мало коли называли
их тим словом, ай говорили: „ун не снив бы
ся”, „ун пропав бы”, „ун щез бы”, „ун
скапарив бы ся” та инак.
Из многых исторій мені до тямкы
май припала тота, у котрӱй ся казало, ож
сут такі люде, што заводят собі на обыстю
нечистого, не мав бы моци. Як то ся робит,
переповів на вечӱрках Анцин Михайло. А
йому розказала єдна жона из польського
боку полонины, котра затулят нашоє село
уд сіверного вітру. Тогда польської власти
там уже не было, ай правили, ги й у нас,
совіты. Но люде тот бӱк уд полонины и
дале называли «польськым».
‒ Якось пӱшов я косити у полонину
псяру, ‒ начав Михайло свою оповідь.
‒ Та чий не команицю, бо на
полонині, окрім псяры, нич и не росте, ‒
зголосився Фіцканичів Митер и розреготав
ся.
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‒ Не роби из ся великого розумака,
ай слухай старшых без свойих фіґлюв, ‒
строго приганьбили Митра Штефаниха.
‒ Як можу, так и фіґлюву, ‒ удказав и
замовк.
У
хыжи
стало
докус
тихо,
поскриповали лиш подаякі незмащені
колеса кудель.
‒ Но та кошу я собі тоту псяру и
виджу, як ид мені иде якась жона. У єднӱй
руці она мала невеликый кошар, а у другӱй
– биґарь, котрым ся пӱдпирала на стрімкых
містах. Уже здалеку было видко, ож она
дуже фарадӱвна, бо ишла тяжко, плат ся
зсунув из головы на плечі, волося коло
твари висіло удокремлеными пасмами.
‒ А як ся она вела? – зазвідала
Фулимканя.
‒ Она была ги не у собі, якась
перепуджена и розтрачена. Айбо файно, ги
Бог велів, поклонила ся и звідат: «А вы мені
вповісте, куды я забрела?» – Я юй уповів и
указав на наше село, котроє было видко
майже усьо, окрем Заверьха. Она, як учула,
ухопила ся за голову и каже: «О Господочку,
куды мене тот лукавый завюв!?». «Якый
ищи лукавый?» – зазвідав я. А она и каже:
“Тадь ун, пропав бы, из рожками и
хвостом”. «А што ун до вас має?» – зазвідав
я. А она и каже: “То винный мӱй зять,
котрый собі його укохав.” При сих словах
она тяжко воздыхнула. Я єї зазвідав, ож як
то мож вчинити? Она розказала, што зятю
ткось нарадив узяти курячый зносок,
приязати го пӱд лівоє плече и так носити
день и нӱч тӱлько часу, ги курка высиджує
яйця. Вӱн усьо то зробив, хоть и она, и
донька (його жона) казали, ож то
превеликый гріх. Но зять зробив по-свому.
Из того часу обыстя стало приростати ги на
дрӱждьох. А туй прийшли совіты, записали
зятя куркульом и єдного дня из жонôв и
обома дітьми запаковали у мотор и кудысь
увезли. Из того часу за них нич не знати.
Матірь, тоту жону, што приблудила, не
узяли, бо на тот час она была из худобoв на
паслі. Є не кивали и кои ся вернула.
Забрали лиш худобу, а рогатыи, щез бы,
якиись час воєтив на поді, а дале притих.
Путниця предположила, ож начав собі

глядати якусь роботу. Я єї зазвідав, ож яку.
«Та ж яку може робити нечистый? Звісно,
лиху». И розказала, ож у селі ся начали такі
діла, уд котрых житя не было многым.
Уночи до хыж приходили, як они себе
називали, лісові братчикы, брали из собôв
молодых мужчин, провіант, подаколи й
худобину. Казали, ож на борьбу из
неприятелями Украины. А зрана появляли
ся енкаведисты, збирали людей на сілську
раду и выясняли, до кого приходили лісові
братці, авадь, як они их называли,
«бандеровцы». Даяких людий по тых
зборах
забирали
из
собôв
„для
дальнейшего выяснения”. Многі по такых
„выяснениях” у село уже не вертали ся.
Я ся перейняв тым, што мені
говорила жона з польського боку
полонины, и
повів юй, ож тоты люде, саракы, стояли
межи двома огнями. Она удвітила, ож огень
мож загасити, а туй не є ниякого спасу. А
дале зазвідала мене: „А у вас що ся діє?
Ваших людей енкаведісты чіпають?” Я як
учув, ож она интересує ся такыми ділами,
подумав, же єї ткось пӱдослав и попиловав
указати юй дорогу. А ищи взяв овсяный
ощипок, удломив добрый кавалок, нарізав
на нього солонины, поклав пару зубцюв
часныка и кажу: «Штось мы ся заговорили,
а трава чекат кȏсьбы». Жона ня порозуміла,
поклала мерендю у кошар, уклонила ся и
пӱшла в бӱк свого села.
‒ А я думаву, ож та жона чесна и нич
пӱдлого вам не хотіла, была рада, што
указали сьте юй дорогу, а то што она так
далеко зайшла и не тямила ся, говорит лиш
єдно – без дябля, скапарив бы ся, то не
могло быти, ‒ прибила ги гвоздьом свою
мислю Юрчишина Олена.
‒ Я вам уповім, ож на тӱм боці
границі люде дуже люблят ся бавити
усякыми ворожками. Айбо дӱйти до такого,
обы завести собі на обыстю нечисть, – то
уже замного, ‒ розтягувучи слова,
зголосила ся Коникова Маря.
‒ Мож подумати, ож у нас такого не є.
Тадь не минуло и пӱв года, як из
церьковным хрестом та павісами обходили
и освячовали Сабӱвничиноє обыстя, ‒
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голосно заговорила Суремчина Настася и
провокативно продовжила: ‒ и усі знавут
чому, лиш не хочут, а вадь боят ся казати,
обы не накликати д собі тых, што ночами
варахоблят на Чорнӱй рипі, и чекавут, обы
їх ткось призвав.
Она уповіла правду. Давно ходили
чуткы, ож старыи Сабувник выкохав собі
нечистого, котрыи му служив справно
годы. Многі казали, ож чули, як ун
ломозловав на поді у час, коли хыжа была
заперта на засув и живо челядины там не
было. Хтось чув, як в н пописковав
мерзкым голосом. Я из тютчиным Юрком
та нанашчиным Иваном пӱшли ид
Сабӱвниковӱй хыжи, довго сиділи пӱд
плотом и прислухали ся. Но чули сьме, як
брехав пес и в кучи хрюкали свині. Юрко,
правда, казав, ож хрюканя чути было не
лиш из кучі, а и из пода над хыжôв. Но было
оно такоє, ги у малых пацят. Мы из Иваном
не перечили, бо Юрко уд нас быв май
великый.
Коли старшый Сабӱвник лишив сесь
світ, нечистый начав робити біду: то
корова запоре єдна другу рогом, то грӱм
ударит у копицю сіна вадь кладню вӱвса…
Стара Сабӱвниха пустила ся за
порадами до ворожіль, а пак и до попӱв.
Єден монах порадив юй обыйти обыстя из
церьковным хрестом та павісами и
посвятити го. Но треба то зробити у тот
день, коли у Воловому буде торговиця.
Ткось из родины має пӱйти туды
продавати. Нечистий по сохті, ги за житя
ґазды, пӱйде на торговицю, обы помочи
вадь чимось загурити ся. Так и зробили,
якраз прийшов час продавати пацята. На
торговицю пӱшла сама Сабӱвниха из
середущым сином. Тым часом старша
донька из близькыми родичами и сусідами
обыйшли обыстя из церьковным хрестом
та павісами, превелебний пан отець из
дяком удчитали молитву и освятили хыжу,
стайню и увесь двӱр. Коли ґаздыня вернула
ся из Волового, рогатый, пропав бы, зайти
на обыстя уже не мӱг. Вӱн бігав по тӱй
межи, де проходила
процесія, просив
помочи, ревав. Так было пару діб. А дале
вӱн, не снив бы ся, пропав. Люде казали, ож
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пристав ид тым бісам, што люблят возити
ся у Чорнӱй рипі. Так називає ся гора над
селом, уд котрої колись удколола ся часть
горнины/горної породы и зсунула ся в
озеро, котроє было ниже. Проваля, што
образовало ся, нечисті убрали собі на
забавкы. Люде за тото стали го називати
Чортовым повзалом. Про нього и нагадала
Настася, на яку теперь позирали тко из
осудом, а ткось из сочуствуючым жальом.
Якось загладити вадь помнякщити
ситуацію зголосила ся Петрова Калина:
„Нашто наводити на людей пусту ґану?
Мож подумати, ож єдна Сабӱвниха святила
своє обыстя”. Настася не хотіла ся здавати
и рішила, ож єї слово у сьому ділі має быти
послідньоє. Хоть и не дуже голосно, айбо
вповіла: «Но, дуже велика біда, што
выскочило ми из рота то, про што давно усі
знавут, айбо мовчат, бо хотят про людей
быти порядными. А я вам уповім, ож мы
ищи учуєме за тоту нечисть. Она дасть за ся
знати и не раз».
Скоро усі ся пересвідчили, ож
Настася казала правду. Першый раз то
пригадало ся, коли у селі начали
організововати колгоз. Майже усі казали,
ож то є породженя лукавого. Податко за
світа божого не хотів писати заяву, бо
раховав, ож то є пӱдпис на службу сатані,
щез бы.
Моя мама не была така катеґорична.
И не могла, бо тато єдным из першых
написав заяву до колгозу и быв убраный
його головôв. Но притямлюву, ож пару раз
и мама казала, же злый дух, пропав бы,
робит своє діло. Першый раз то стало ся
через єдного из наших сусідӱв. Было то
осіньов, коли худобу уже пустили пасти у
загороды. Сидиме собі у хыжи, а худоба
пасе котра куды. Єї добре видко из
оболокув, и треба лиш сокотити, обы не
пушла в капусту, котру ищи не зрубали,
вадь на чужі ділянкы. А ищи – обы не пасла
докус попуд хыжі, бо може завалити
шанцы, котрыми удводит ся дождьова
вода. Раз чуєме – на лавкы ткось ступив.
‒ Ба тко до нас иде? – каже старша
сестра.

Выпуск №9, юлій 2018
‒ Кобы лиш из добром, ‒ повіла на то
мама.
Проходит якыйсь час, а до хыжі
нитко не йде.
‒ Што за мара по чужых лавках ходит,
а до хыжі не йде? ‒ вповіла мама и уйшла
на двӱр.
Діти, прилипли уд оболокам, обы
увидіти и учути, што ся діє на лавках. Там
мы узріли, ож лавками ходит сусід Мигаль,
у руці держит мотуз, до котрого за рогы
приязана корова, котра попасує у шанцови.
‒ Слава Исусу Христу, ‒ поклонила ся
мама.
‒ Навікы слава, ‒ удвітив Мигаль.
‒ А што ты робиш? – зазвідала.
‒ Ачей не видко? Корову попасую, ‒
удказав ги через зубы.
‒ Тадь виджу, айбо не можу
порозуміти, чому то мусай привезти корову
пӱд людську хыжу и робити шкоду, ‒
здержуючи себе, обы не повысити голос,
удказала мама.
‒ Но, як Вы заговорили – „чужоє,
людськоє”. Тадь теперь не є ни чужого, ни
людського, теперь усьо нашоє, колгозноє. И
тото не я хотів, ай вы, ваша фамилія была у
числі „першонарошӱв”, котрым треба было
колгоз, ‒ сердито выпалив.
‒ Што я чую, Мигалю!? – охнула мама.
‒ Чуєте, што маєте чути, ‒ настаро, без
ганьбы, што так ся веде, уповів Мигаль.
‒ То не ты говориш, ты так не мав бы
ся вести. Кедь бы єсь хоть мало думав
головôв. А ты ся ведеш так, гибы тобôв
правила якась нечиста сила, ‒ розтрачена
уд
безсиля перед безличником выказала мама,
котру тяжко было вывести из себе.
‒ Мож подумати, ож Вы Богородиця, и
видите, де чиста, а де нечиста сила, ‒
удбуркнув.
‒ Не Богородиця, Мигалю, и не без
гріха, айбо подумай собі, ож кым и де ты
быв бы без колгозу, ‒ удказала и
продовжила. – Тадь я дала колгозу тӱлько
добра, што устало бы на три вадь и бӱлше
файных ґаздӱвств. А ты, Мигалю, уступив у
колгоз, коли ун май ся замоцовав, а у тебе
на обыстю не было не то, ож якоїсь

худобины, а и кота. А сю корову тобі из
колгозу дали на выплату за трудодні, бо
люде пошкодовали твойих дітей, обы, не
дай Боже, из голоду не повмирали. И добре
знаєш, ож на зборах за вто я просила людей
голосовати.
‒ Я вас не просив, ‒ указав тихо и уже
без злобы у голосі.
‒ Што правда, то є правда – не просив.
Айбо на то уповали голодні очи твойих
дітий, котрі я виділа не раз и не двычі.
Мигаль на то штось забурчав пӱд
нӱс, зыйшов из лавок и повюв за собôв
корôву.
Другый трафунок, коли мама зась
припомнила за проявы нечистого, быв
осіньов у 1952 годі. Уже у септембрі
надыйшла велика студінь. Натӱлько, што
не лиш Боржавська полонина, а и верьхы
понад селом укрыли ся снігом. Усьо
указовало, ож то надовго. Через тоты снігы
колгозну худобу скорше, ги пережыми
годами, зогнали из полонины и верьхӱв у
село. Тато на тот час завідовав колгозными
фермами. Худобу треба было на штось
приязати, а мотузя и ланцы ищи не
приріхтовали. Скотарі, не довго думавучи,
зогнали усю худобу ид нашӱй хыжи.
‒ Туй Вам, завфермôв, худоба. Робіт
из нив што хочете, ‒ уповіли они и
розыйшли ся.
Была неділя. У такый день робити
не здало. Айбо што было діяти. Мама из
татом понаходили прядиво и клоча, якоє
лиш было на обыстю. Штось ся найшло и на
колгозному складі. Обы нитко не видів, ож
мы грішиме, мама заперла хыжу на засув.
Уд полудня до пӱзної ночи усьôв фамилійôв
мы сукали про колгозну худобу мотузя.
Робили тото мовчкы. Лиш раз старша
сестра выповіла: „Та што мы так завинили
у Бога, што мусиме тото робити тай ищи в
неділю?”
Мама удвітила: «Бог, святив бы ся,
туй ни до чого. Бог не дрылят чоловіка у
гріх, ай хыба вытігат из нього. То, што
днесь ся стало у сюй хыжи, – гамішство
нечистого, пропав бы наохтема из
ушиткыми злыми силами, не мав бы моци.
А мы, кой кӱнчиме роботу, помолиме ся усі
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у воросі и попросиме у ласкавого Бога
прощеня”.
10 мая 2018 р.
Иван Завадяк
УДОМСТИВ
У скрутнÿй, одинокÿй,
злобнÿй душі можут ся
родити и довгый час тліти
ненависні, хворі помыслы и
планы, тим скорше, кой діла
того найде ся якась причина.
У Йосипа вна была. Вÿн,
23-рÿчный хлоп, єдиный,
пÿзный, любимый сын у
свойих уже старых родичÿв,
уже бÿлше года сам у собі каждоденно
переживав и копив злобу за свого 62рÿчного отця, посаженого у темницю за
недостачу на роботі у торговÿй організації,
де вÿн робив складником. Йосип знав
точно, аж винный у недостачі быв и
директор сьої фірмы, котрый подеколи
пудїзжав на машині до них, и вни из отцьом
запирали ся у хижі и штось говорили.
Правду казати, отець мав гроші, хоть ниґда
їх не указував и не кильтовав. Кой міліція
выкрила крадіж, директор звернув усьо на
складника, и того засадили на 8 годÿв
колонії из конфіскацією усього нажитого.
Добре, што хоть не забрали їх стару хыжу.
Теперь Йосип жив из старôв
матірьôв
сам,
нежонатый.
Робив
станочником на лісокомбінаті за малу
зарплату. Кажді два тыжні вÿн заганяв
передачу
хворому
на
почкы
отцьови.
Из
свойима бідами жив сам,
цімборÿв уд дітинства у
нього ниґда не было, в
армію го не брали, бо быв
мало хромый на праву
ногу, из дівками ся не
стрічав, из хыжи ниґде не
ходив. Лем вÿн и стара
болісна на серце мати.
Попри того каждый день
голову свердлить згадка,
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аж в усьому винный директор, котрый
файно жиє и нічим ся не журит.
Несправедливо. Директора треба покарати
свойим «истинно народным судом».
Самому.
Йосип
зачав
ся интересовати
директором, и уже знав, де тот жиє, што
має, коли вÿн на роботі.
Впознав, што своїх дітий у них
из жонôв не є, и вни узяли собі
за доньку трирÿчну дівочку из
дітського дома, и дуже єї
люблять. Днесь юй уже 11
годÿв, и їх донька – єдиноє
щастя у тÿй родині.
Йосип задумав завдати
таку бÿль директору, котру
сам каждый день переживав за
любимым отцьом. На поді, межи ґерендами,
у них здавна лежала стара мадярська
малокаліберна пушка из патронами, што єї
не
найшли, кой быв обыск. Вÿн обрізав пушку,
учистив, змастив и у лісови
спробовав из ньої стріляти.
Дакÿлько раз пройшов ся попри
директорової хыжи, позераючи, як зайти у
середину. Заважав великый чорный пес,
што вічно гавкав на перехожых. Йосип у
сардельку забив дві швейні иглы, верг
стиха псови, тот проковтнув и скоро здох.
Треба было пиловати из задуманым,
докедь директор не узяв другого пса.
На другый тиждень, у вÿторок, вÿн
зробит суд. Усьо было готово, усьо
продумано. Из самого ранку з неба сіяв
дрÿбный осінньый дождь. Стояла мерзка,
студена година, никого
не видко на куртÿй,
немощенÿй вуличци из
шанцами повздовж неї и
узькыма,
щебеневыма
путиками
попри
паланкôв хыж недавньої
постройкы
малого
районного центра на
Маромарошчині.
У
директоровÿй хыжи на
кухні горів світ. Двойні
вонкові двирі удперті.
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Йосип знав, аж дівочка мала вертати
ся из школы коло другого часу дня, єї
мамка и отець у сесь час на роботі,
подаколи отець надбігат из машинôв
домÿв. Треба пиловати. Йосип у довгому,
сірому дождяникови из капюшоном
наскоро
перейшов
сусідськый
недоробленый паланок, а пак через два
натягнуті дрÿты до директорової хыжи и
такой из торнаца у вонкові двирі. Вни были
двойні, перші удперті, а внутрішні, скляні,
заперті на ключ. Йосип запер за собôв
вонкову двирь, обы го из улиці не видко,
утяг обріз, розбив скло внутрішньої двирі
и ключом удпер двирь у прихожу. На шум
из кухні убігла дівочка у школнÿй формі, из
машликами у куртых косичках, йойкнула
из страху, та Йосип пÿдбіг и устиг закрыти
юй рот долоньôв. Плачучи, дівочка німо
ýслухала, аж її отець забив у тюрьму його
старого бетяжного отця и завто має быти
покараный. Вÿн, Йосип, судя и зробит так
болісно директору, ги тот зробив болісно
йому и його матери, што вÿн присудив
устрілити єї, доньку директора. Дівочка из
плачом порозуміла, аж што юй каже сесь
страшный чоловік, зачала удпрошовати ся,
говорила, аж вна из дітського дома, не
родна дітина отця, упала му у ногы, зачала
цюльовати його лепові бокончі, обы вÿн єї
не убивав. Ипен исе чекав Йосип, исе было
то, што вÿн жадав, пак приставив пушку до
рÿного шорика межи косичками на
потилиці дітини и нажав на курок. Вÿн не
утямив, аж кров из головы дівочкы уверже
ся на його дождяник вôнь до пояса. Дівочка
читаво здригнула ся, упала чолом на
падемент, єї маленькоє тіло мілко дрижало
у конвулсіях. Білі машликы у косичках
залялло кровльôв, на плитках падемента
ширило ся челленоє пятно крови из
простріляної головы дівочкы, и до двирей
протекла тоненька челлена стрічка.
Обы попозерати, ци дівочка мертва,
убивця перевернув єї на спину, у його очи
из страхом и осудом дивили мертві очи
його жертвы. Вÿн мокрôв ряндôв наскоро
стер из дождяника сліди крôвли, ище раз
поникав на мертву дівочку и через фіранку
уздрів, ци не є никого на улиці, наскоро

уйшов из прихожої, заперши двирі. Дале
уйшов так, ги прийшов.
Уже на централнÿй улиці утямив, аж
треба дуже скоро быти за свойим станком и
побіг на роботу.
Вечÿр уже увесь вариш знав за сесю
трагедію. Наїхало міліції из обласного
центра. Люде на улицях допÿзно не годні
были ся успокойити. Убивцю ухóпили
нараз, бо виділа го через оболок сусідка
напроти
та
описала
го
на
вид.
Закривавленый дождяник найшли у корчах
пиля роботы, пушку вÿн верг из моста у
річку, на роботі удказали, аж на обід вÿн
ходив у вариш и запоздив учасно вернути
ся. Йосип довго не удпирав ся. Одкрытый
суд зобрав громаду людий, народ стояв
попри суда на площі. Розстріл быв
справедливый – присуд убивцьови.
Через тиждень у колонії завісив ся
старый отець Йосипа, а названа мати
дівочкы на третю пятницю послі трагедії
померла у коргазі уд сердечного приступа.
29.05.2018
Володимир Новак
ЗА ВШИТКОЄ ТРЕБА ПЛАТИТИ
У кÿнци села, в крайнюй хыжи аж
пÿд самым лісом, жила баба Поланя из
внучкôв Анночкôв. Дiвка єï умерла в
родах, а зять такой позад похорона як
пÿшов из села, так го бÿлше нитко не
видiв. Дiтинку хотiли забрати в леленц,
айбо вна не дала. Казала: «Свою дочку
вугодовала м сама, вугодову и внучку». У
селi говорили, ож Поланя зазнала доста
бiды, бо чоловiка єï такой по свальбi у
лiсi дерево забило. В 17 годÿв, уже в
тяжи, молода жона стала вдовицьôв и
вже бÿлше не оддала ся.
Спершу было юй дуже тяжко,
плакала за дочкôв день и нÿч, аж
почорнiла из горя. А потому змирила ся
из свойôв дольôв, бо вшиткоє, што дає
Бог, казала, треба принимати.
На
самый День Яна
Анночци
сповнило ся 16 рокÿв. И хоть жили вни
коло лiса, недалеко од того мiста, де
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вночи перед Янами збирали ся хлопцi и
дiвкы, Поланя не пущала внучку уд ним.
‒ Скаканя через огень, танцьованя и
спiваня довкруг огня ‒ то бiсовськi
забавы, через якi не єдна дiвочка
стратила
свÿй
вiнець,
‒
не
раз
нагадовала вна внучци. А теперь не
могла єï удговорити, лем просила не
глядати цвiт папороти, бо то выдумка ‒
папороть не цвiте, а прийти домÿв чим
скорше. Анночка повбiцяла.
Айбо не так стало ся, як гадало ся.
Ушиткі дiвкы мали пару, скакали через
огень, спiвали, веселили ся, плели вiнкы
и пущали ïх на воду, а вна сама стояла
пÿд березôв смутна и чудовала ся,
позиравучи на тоты забавы.
Настала пÿвнÿч. Огень майже загас,
дiвкы из хлопцями пÿшли у лiс глядати
папороть. Анночка, як повбiцяла бабці,
почала йти домÿв. Наглi чорна хмара
застелила мiсяць, пÿдняв ся силный
вихор, дождь из градом падав из неба,
блискало и гримiло так, гибы настав
конець свiта. Дiвочка напудила ся, знала,
же не мож бiчи, коли гримить, и ховати
ся пÿд деревом тоже, а де дiти ся ‒ не
знала. И туй появила ся на полянi
закрыта кочiя, из якоï ускочив пан и
вхопив єï за руку. Што было дале ‒ Анна
не памнятала.
Поланя дуже стривожила ся, коли
увидiла, же внука забыла дома свÿй
натiлный хрестик. Як буря втихла, пÿшла
єï глядати, айбо Анночкы ниґде не было,
и нитко из дiвок и хлопцюв попÿвночи
єï не видiв.
Через три добы прийшла Анночка
домÿв ‒ мокра, блiда, перепужена, не
могла ани слова вповiсти. Впала на
постель ги мертва и проспала три дны и
три ночи. Поланя обмывала єï свяченôв
водôв, одливала ляк ‒ нич не помогло:
дiвочка втратила памнять и не могла
говорити. Як устала и розтулила пястук,
удты упала на землю золота монета.
‒ Ой! Заплатили тобi, дiтино, не лем
за дiвочый вiнець, а й за здорôвля. Ци,
може, ищи за дашто? ‒ не то бiдкала ся,
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не то звiдала внучку. Айбо Анночка нич
не одповiдала, лем голосно схлиповала...
Поланя розмiняла в жида золотый,
за половину найняла у манастыри
заздравный сорокауст и службы в трьох
церьквах, а другу половину лишила на
хлiб.
Помалы Анночка прийшла уд собi, и
через
9
мiсяцюв
родила
двойню.
Хлопчикы
на
вид
были
єднакi,
розпознавали ïх за волосьом: в Андрiйка
было бiлоє, а в Петрика чорноє. Баба
называла ïх по-свому: Бiлый и Чорный.
Чорный быв дуже неспокÿйный, не хотiв,
обы го купали и свяченôв водôв
обмывали, и вна чогось не злюбила
Петрика.
Теперь вни не бiдовали: мали за
што купити хлiб, сÿль, олай и швабликы.
Поланя
догадовала
ся,
же
грошi
«нечистi», бо ниґда не кончали ся, гибы
знову вертали ся на пережой мiсто ‒ у
ладичку, де ïх поклали спершу.
На Стрiтенiє, на самый обiд, коли
Анночка кормила дiтий, у дверi ткось
силно подуркав, и до хыжи зайшов пан.
Аннi вонь мороз пÿшов по тiлови. Пан
нагло попозерав у бÿк дiтий и вповiв:
‒ Я прийшов забрати то, што купив
им на сплаткы рÿк тому.
‒ Я вам нич не продавала! ‒
плачучи одповiла Анна.
‒ Е, ньит! Мы цiлый рÿк платили
тобi, а теперь прийшов час забрати своє!
Анна
поблiдла,
интуïтивно
почуствовала, же вÿн хоче забрати дiтий.
‒ Не дам! То моï дiти! Я вам ïх не
продавала и грошi уд вас не просила!
‒ Просила ци не просила, но домÿв
принесла. Маєте серенчу, што лем
половину взяли сьте собi, а другу уддали
на церькôв. Завто я забираву лем єдноє
дiтвача. Айбо знай: будете бiднi ги
церькôвнi мыши, ‒ погрозив коцiбôв,
вхопив Петрика, сiв на кочiю ‒ и десь ся
дiв, лем выхором за ним задуло.
Бiда, як кажуть, не сама ходить, а
другу за собôв водить. Похворiла ся
Поланя
и
скоропостижно
вмерла.
Анночка убстала ся сама из Андрiйком.
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Грошi кончили ся ищи на Стрiтенiє, и,
може, обоє бы не вужили, айбо добрi
люди помогали чим могли.
У 20 рокÿв Андрiй узяв собi за
жону таку бiдну сироту, ги сам. У
ґаздÿвствi ïм ся не вело: то град побив
урожай, то дикуны порыли крумплi, то
уже достиглоє жыто згорiло. Дiти родили
ся каждый рÿк, а годовати ïх не было
чим. Дяковати Богу, хоть козы файно
дойили ся, а то бы, бiзÿвно, не вужили.
В Андрiя вже было десятеро дiтий,
коли у ïх село в обыстю старого пана
позад його смерти став жити молодый
пан. За рÿк постройив новый каштiль на
два
штокы
и
обгородив
двÿр
двометровôв стiнôв из камiня. У недiлю
и на свята, коли у церькви ишла Божа
служба, пан устройовав гостины из
гучнôв
музикôв
и
танцями.
Вÿн
збытковав ся из простых людий, а май
бÿлше ненавидiв Андрiя. Казав, же тот
не валовшен нич робити, лем дiти
правити. Пан запретив людьом збирати у
його лiсови грибы и ягоды, а в озерови
и потоцi купати ся, имати рыбы и ракы.
Тко хотiв ‒ мусив робити на пана; и
через пару рокÿв ушиткi люди стали
пановыми боржниками и удробляли дôвг
на його польови.
Перед
Великодньом
Анна
насмiлила ся просити уд пана мукы на
паску. Вÿн мукы не дав, ищи псы
науськав на неï. Жона ся дуже напудила
и, втiкавучи, прокляла пана. Дома юй
одливали ляк, айбо то нич не помогло, и
через тыждень Анна умерла.
На Великдень нагло похворiв ся и
пан. Дохторы не могли му помочи. Перед
смертьôв вернула ся уд ньому бесiда, и
вÿн
попросив
покликати
Андрiя.
Блiдный, попухнутый, тяжко дыхавучи,
пан казав нич го не звiдати, лем
слухати, што вповiсть.
‒ Я много зла зробив людьом и
тобi, Андрiю. Думав им, же богатство
зробить ня щасливым. Теперь знаву, же
то не так, айбо пÿзно штось мiняти, бо
прийшôв час умирати. Лем учора дÿзнав
им ся уд пруймы, же ты ‒ мÿй брат, и

Анна не лем твоя, а й моя мати, и я
винен у єï смерти. Вна мене прокляла, а
материнськоє проклятя нитко не годен
зняти. Завто прийшôв и мÿй час смерти.
Пан
закашлав
ся,
а
потому
продôвжив далше.
‒ Брате, у мене не є ниякоï
родины, кроме твôï. Ушиткоє, што я
маву, хочу переписати на твою фамилiю.
Айбо за тото ты мусиш вночи позад
мого похорона прийти на цвинтарь,
запалити свiчку на мойому гробi и
молити ся за упокой. Ци пристаєш на
тото?
‒ Я подумаву.
‒ Чекаву на тя до вечора. Кедь
ньит, буду просити другых, ‒ закончив
бесiду пан.
Андрiй пÿшôв до попа. Пÿп йому
вповiв так:
‒ То є дуже серйозноє дiло. Я бы
тобi радив пристати на тото. Айбо
памнятай: за богатство прийде ся
заплатити дуже дорого, може, и житьом.
‒ Знаєте, отче, я ся доста набiдовав
на сьому свiтi. Най бы хоть моя жона и
дiти пожили лiпше, не голодувучи. А зо
мнôв буде то, што Бог дасть.
‒ Добрi. Лем позад похорона возьми
из собôв тайстру, нÿж, коцiбу, швабликы
и прийди до мене.
Як ховали пана, почала ся страшна
буря. Дождь лляв ги з вiдра, блискало,
гримiло, выхор мало не перевернув
труну. Люди ховали ся, тко де мÿг, а
дакотрi повтiкали домÿв.
Позад похорона Андрiй покликав
свойих дiтий и жону до хыжи и каже ïм:
‒ Дiточкы моï золотi, и ты, жоно
моя дорога! Може, теперь мы останньый
раз вєдно сидиме за сим столом, бо
нитко не знає, коли прийде час лишати
сесь грiшный свiт. Мы днесь поховали
мого брата и вашого стрыка Петра. Лем
тыждень тому ворожка вповiла му, же
мы його рÿдня, и вÿн переписав на нашу
фамилiю своє майно. Мы дотеперь жили
дуже тяжко. Много раз вы, дiточкы,
лягали голоднi спати, бо не мали сьме и
крыхты хлiба. Айбо в нашÿй хыжи ниґда
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не было свады, нагваряня, заздрости; не
чули сьте уд нас лайкы и паскуднi слова.
Мы из мамкôв дали вам май важноє:
свою любôв. Теперь уже будете мати
вшиткоє што треба. Жийте чесно, любiть
ся, помагайте бiдным. Жÿнко моя, май
перич вернеш людьом землю, яку
забрано было уд них за довгы. Як ся
розпорядити
грÿшми,
поможе
ти
священник.
‒ Няньку!
‒
голосно плачучи
зазвiдав старшый хлопчик, ‒ вы
так
говорите, ги бы сьте лишали нас на все.
Што ся стало?
‒ Дiточкы моï, и ты, жÿнко! Я
повбiцяв братови, же позад його
похорона цiлу нÿч буду на цвинтари
молити ся коло його гроба. Завто не
знаву, ци верну ся живый дому. Як дасть
Бог, так и буде.
‒ Няньку, не йдiть ниґде, не
лишайте нас! ‒ почали плакати дiти и
жона. ‒ Як мы будеме самi? Без вас нам
и богатство не буде милоє!
‒ Я мушу, бо дав слово братови. А
вто, што повбiцяш, мусай зробити, хоть
цiнôв свого житя.
Андрiй обняв жону, дiтий поглядив
по головi, перехрестив каждого и каже:
‒ Простiть менi, молить ся за мене
и за стрыка Петра. Най вам в усьому
помагать Бог.
Втиравучи слызы, Андрiй пÿшôв до
священника.
Тот
го
посповідав
и
причастив, дав 4 свiчкы и ґрийду та й
каже му:
‒ Як прийдеш на цвинтарь, коло
гроба на травi зроби ножом великый
круг, обведи го ґрийдôв. Коли стемнiє,
запали на гробi свiчку, стань у круг,
покропи го свяченôв водôв, поклади у
нього тайстру и коцiбу, запали три
свiчкы и моли ся доты, покы не запiвуть
когуты. Што увержуть из гроба, коцiбôв
притягни уд собi и поклади в тайстру.
Што бы там не было, из круга не
выходи, лем ся моли безперестанку.
Андрiй так и зробив. Упÿвночи чує,
як гавкавучи, бiжать до цвинтаря псы.
Обступили го гарчачи, айбо в круг зайти
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не посмiли. Поскакали на грÿб и почали
лабами
розгрiбати
землю,
пÿдняли
покришку
из
труны,
здерли
из
покойника скуру и уверли єï на верх.
Андрiй хоть быв дуже перепуженый,
айбо наскоро коцiбôв притяг скуру и
запхав у тайстру. Псы повскаковали из
ямы и почали глядати скуру, метали
собôв, страшенно гарчали, айбо уд
Андрiйови не могли пÿдойти. Як запiли
когуты, нараз гавкавучи, псы верли ся из
цвинтаря и щезли.
Ледвы
живый,
перестрашеный,
Андрiй прийшôв до священника. Тот дав
йому напити ся свяченої воды. А як ся
розвиднiло, у керт принесли дрыва,
поклали на них тайстру из скÿрôв и
запалили. Як тайстра почала горiти, из
ниï вулетiли два бiлi голубы, покружили
ся и полетiли в небо.
‒ Видиш, Андрiю, бiлi голубы ‒ то
очищена ваша душа. Ты доброє дiло
зробив: спас не лем братову душу, а й
свою.
Андрiй
ищи
встиг
радостно
засмiяти ся и вповiсти: «Слава Тобi,
Господи!» ‒ и бездыханно впав на землю.
Через день, коли хоронили Андрiя,
была префайна хвиля. Дiти обступили
труну и плакали безперестанку. Як
унесли тiло из хыжи, налетiли бiлi
голубы, покружляли над двором и
полетiли в небо. А єдна стара жона
голосно вповiла: «То Андрiйова душечка
со
другыма
праведныма
душами
простила ся из нами и полетiла на
вiчный покой».
Анна Меґела
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Русинська поезія
Мамко моя, де тоты чічкы?
Што садили сьте у керті
сперед хыжі,
Білі, сині, бордові и рыжі,
Што цвіли – як парадні дівкы.
Де тоты червені божі ружі?
Де тюльпаны, дряпкачі
драчкы?
Де магнолія, што коло ниї
дуже
Файно угрівали ся мачкы?
Де галузкы лобдочок
біленькых,
Што сьте гладили ласкавыма
руками?
Де корчикы ґеорґін
жовтенькых
Што сьте поливали водôв
вечорами?
Носили сьме воду з нашої
рікы,
Бо казали сьте: «З колодязя
студена!
Треба вже ми йти пÿлляти всі
чічкы,
Бо од жары вшитко пропаде
ми!»
Чорнобрывці, фіялкы и
айстры
В керті цвітуть як фарбы
картины,
Придумані всі малярьоммайстром,
Што на світ позерать очима
дітины.
У міщатках з полотна ‒
насіня,
Гладіолусÿв цибулькы – на
полицях,
У коробках – из чічок коріня
Ускладані, посортовані в
півници.
Мамко моя, де ваші чічкы,
Што усі ся нима любовали?
Кризантемы, ружі,
церкÿвничкы....
Чічкы всі забановали ся й
пропали!

Моя мамко, я несу
чічкы,
Бо усе любили Вы їх
дуже!
Мовчкы запалю білі
свічкы
И помолю ся за вашу
душу.

12-13.06.2017 Леся
Стецович-Адамова
ЗАЙДУ ДО ЦЕРЬКВЫ

Я до церьквы
тихо зайду,
Богу ся
молити...
Вшиткі тайны
души свої,
Хочу му
удкрыти...

Нитко з нас не
ідеалный,
Каждый гріхы
має...
Ай лиш тот ‒ тко є
смиренный,
У них ся розкає.
Дай ми, Боже, моци в
тіло,
Укріпи ми віру...
Обы м мÿг усе, у всьому,
Знати свою міру...
Спаси, Боже, люди Твої,
Дай жити нам в мирі,
Не дай ниґда вбы ся
вдкрыли
Войны в Краю двирі...
Свічкы в здравіє запалю
Я за файту свою.
Обы живот легкый
мали,
За них ся помолю...
За упокой щи покладу,
За тых, што спочили.
Котрі нам туй помагали,
Докÿть ищи жили...
З душôв легкôв я
выхожу,
Из Божого храма...

Затягла ми ся на серцю,
Вта гріховна рана...

19.05. 2018 р.
З ДНЬОМ МАТЕРИ

Сама ліпша на Земли Вто є рÿдна Мамка.
В серцю в каждого из
нас
Є одділна рамка...

Всьо май світлоє, што є,
Рамка вта вміщає,
Й материнськôв
теплотôв
Нас вна зогріває.
Кÿлько годÿв бысь не
мав,
Рамку меш хранити,
Й до спочину живота
Мамку меш любити...
Вна нас родила у муках,
Жизнь нам присвятила
И які бы сьме не были,
Вна нас фурт любила...
Ныні хоче ми ся дуже
У йсю світлу днину:
Пригорніт ня д собі,
мамко,
Як малу дітину...

13.05. 2018 р.
В. І. Попик
Чекає нас, як голубка,
Наша стара мамка,
Я до неї ся пилую,
Из самого ранка.
Знаю, ждете нас до себе
Каждый Божый рано,
Добрый день Вам,
золотенька,
Люба наша мамо.
Благодати у молитвах
Просите уд Бога,
Обы легкôв,
серинчливôв
Была нам дорога.
Журите ся, вбы здорові
Мы у теплÿм літі,
Грошеняток заробили,
У далекÿм світі.
Пак обы сьме ся зойшли
всі
В рÿдному дворови,
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Обы упити винцятка,
Хоть по погарови.
Пожелати Вам
здоровля,
Каждый Божый рано,
Вбы сьте были лиш
здорові,
Люба наша мамо.

15.06.2016 г.
МИНАЮТ ДНЫ

Минают дны,
Тікают годы,
Як подкарпатські
Быстрі воды.
И каждому
Дає ся доля
Свÿй нести хрест
Через житя
У вздовж тернистого
путя.
На вто, як кажут,
Божа воля.

12.05.2018 г.
И.Бинячовськый
Памняти благословенної жоны
из с. Кошельово
ЕРЖІКА
В роках забытых, тых
сороковых,
Послі войны мы дуже
тяжко жили.
Я з щирôв дякôв
споминаву тых,
Тко выжити тогды
додав нам силы.
Из Кошельова,
ближнього села,
Дванадцять
кіломейтрÿв пішаками,
Носила штовÿвторка
молокá
Селянка Ержіка з
зморщéныма руками.
В тяжкых ґумóвых з
шины постолáх
Онучах теплых,
шпáргами кріплéных,
Бесáгы дві великі на
плечáх –
Такых узкых и бетяжно
згорблéных.
Я каждый второк, рано
при свічкáх
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Вставав, чекав єї у
нашых двирьох.
Коли та Ержіка прийдé
у постолáх
И принесé дарýнок ми
на плéчох.
Прихóдив ми дарýнок
чакувныйПростый, ги Божый дар
благословеный:
Мелáйный хліб –
дарáбчик крихтяный,
Пісчáным цýкром мало
присыплéный.
Грушóк сушéных
жменя, а вадь дві,
Оріх ліскóвых принесла
піціцько,
И дві рукы, дві
змóрщені рукы,
Што гладили волося ми
и личко.
И тáк ми ладно уд тогó
былó,
И тáк ми рáдо уд того
ставáло!
Теплило серце Ержікы
тепло,
Котрóго ми тогды не
доставало.
Та Ержіка у памняти
моюй
Усе житя стоит сперéд
очима.
З скупыма ласками у
доброті своюй,
У постолах и узькыма
плечимá.
Часы минули ся, при
нинішньых годáх.
Найшов ї місто я на
теметóві.
И свічку запалив им при
хрестах,
И помолив ся на єї
гробóви.

01.01.2009
Володимир Новак
РУСНАК У ПРАЗІ

Вуходив пашпорт Иван,
Чии не дoкус в н баран.
З цімборами вoнь у
Прагу,
Се не пити в селі збрягу.
Из бриґадoв будовати,
Чехам жити помагати.

Хoче там ити робити,
Бы м г файно заробити.
В ґаті забив, гріх казати,
Ціґаретлі. Не продати.
Бы мав што собі курити.
В Прагу х не мож
возити.
Пoвну ташку солонины,
Там захпав щи дві
хлібины.
На штацію поцубрив,
Бы на Чехах сыто жив.
Вечур у автoбус сіли,
И на Прагу потрубіли.
Вночи везли ся, пючи,
Бо в пути не мож лячи.
Рано. Прага про руснаку
Надняла м мало дяку.
На Палацкего зыишли,
Щи до тямы не
приишли.
Заспані, ташкы
втігавуть,
Сеґінята позіхавуть.
Пиво дуже м хыбить,
Сушить так, што вoнь
болить.
Хоть лем воды бы
промкнути,
Бы ся ліпше было чути.
Рано, щи бoвты
замкнені,
Наші хлoпці вoнь зелені.
Показія, што робити?
Фест Янча кортить
курити.
Ціґаретлик в рот забив,
Швабликом го запалив.
Шваблик шпілкнув,
дым потяг,
Фаину дяку вoнь
розпряг.
Смачно плюнув поп д
ногы...
“Пане” – Наросли му
рогы.
Поліцаит, так ги сулак,
Сперед ним. Иван укляк.
“Є то заказане, пане.”
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Туи конець тобі, Иване.
Шваблик, плюнув,
закурив…
Покуту – то штраф
имив.
Лупкать oчми – де ся
взяв?
Поліцаит, бы ся закляв.
Иван шупать по жебох,
З ганьбы скорше бы
издох.
Двасто гривню в н
утігать,
Поліцаит на ні натігать.
Такі грoші в н не знає,
И у банк го заганяє.
Сеґінь, Иван, вoнь упрів,
Нараз змок и зчервенів.
У корунах – сім тісячок,
Ги в гузицю иизірь
драчок.
Блок-квітанцію му дав,
Щи по-чеськы штось
казав…
Стоиить Иван, ги сулак,
Заробив днесь, неборак.
Куріня – то п ять
тісячок,
По єдн и за слину й
шпачок.
Закляла бы ся и Прага,
Ліпше дома тота збряга.
Най го пÿбє сю роботу,
У село, домÿв, в
жеброту.
Ужгород мож
заплювати.
Тко ти што буде казати?
Намич в центрі гору
шпачкÿв,
Потвoрять ся ги на
мачку.
Щи не встиг и заробити,
А уже мусаи платити.
Но, ци не чудна Європа?
Не про нашого то хлопа.
Зачинавуть так
руснакы,
Як на Чехы ци Словакы
П идуть грoші
заробити.
Туй ся иншак звыкло
жити.
Не там путь ты
переишoв ‒
Вже біду собі наишoв.

За трамваи не заплатив
– Штраф. Бысь задарь
не ходив.
Спершу ся руснак
намучить,
Докы го біда научить.
Звыкне, дяку щи и
дустане,
Так, што жити туи
обстане.
В добрoму добрі ся має,
Робить и не нарікає.
Навчить ся то
честовати,
Чому звык спершу
залати.
Иван в Прагу лем
ступив,
Такои покуту имив.
Фаина се вошкола была,
Жити в Празі научила.
Кедь закон ту
решпектуєш,
Ги у вoді рыба чуєш.
Поробив ‒ и заробив,
Иван Прагу полюбив.

Володимир Рошко
Акростих "ТАЙСТРА"

Тайстра у руці мÿцна,
А у ню кладу вина.
Ймав ся в бôвті до
колбасы,
Сок возьму и ананасы.
Треба ми ся закупити...
Рыба в мене й
цибулина,
А вто всьо несе
тайстрина.

Коли они изгорі
голосят.
Ба ци завто, я тяжко так
дясую,
Кой пÿднимаю очи в
небеса.
Летит, летит по небу
шорик рÿный,
Летят без удпочинку
журавлі.
И в тÿм шорови місто є,
бізÿвно…
Видав, оно ся бстало
лиш мені.
Котроїсь днины з тыми
журавлями
Я полечу в незвіданы
краї.
Из-пÿд небес из сірыми
хмарками
Удклоню ся уд тых, тко
на землі.
Мені ся видит пораз,
што воякы
З кырвавых не вернули
ся полюв,
Не в землю нашу
полягали спати ,
А стали реґементом
журавлюв.

Товмацтво на
руcськый язык
Наума Гребньова, на
русинськый язык
Сергія Тудовшi

М.Чикивдя
Товмацтва
Расул Гамзатов (на
аварському
языкови)
ЖУРАВЛІ

Мені ся видит пораз,
што воякы
З кырвавых не вернули
ся полюв.
Не в землю нашу
полягли саракы,
Ай стали реґементом
журавлюв.
Они летят, и каждый
раз я чую,
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Фіґлі од М.Чухрана

ПРО КАТАКЛІЗМЫ

Што стало ся из нами,
Зо мнôв тай из тобôв?
Як островы цунамі,
Накрыла нас любов!
Скрутила й понесла,
Туй не поможе нич –
Ні човник, ані весла,
И задарь SOS не клич.
Не мож стихію сперти,
Не є назад путя,
Така у нас - до смерти –
Любов, а не смітя!
Як у воді глубокӱй
Пропали островы,
Ищез из серця покӱй
И розум з головы.
Ты, може, станеш мамôв,
Я ж буду пӱд судом...
Біда бы ї з цунамôв,
Похожôв на дурдом!
Пак уверло на берег,
Понищеных домак,
И чорт ся не розбéре,
Де што типирь и як.
Обсохли, обтрясли ся,
Лікує раны час...
Нові прекрасні лиця
До себе тягнут нас.
Ушитко йде по кругу,
Як літо й зима –
Мені ся любит друга,
Та й ты вже не сама.
И свіжа небезпека
Нас бє, як шістку туз –
На тебе буря чекат,
На мене – землетрус.

ПРО КРУМПЛІ
Куповав на базарі все крумплі
Я годами, интелигент;
Много трачу на ихнюй куплі,
Раз дӱйшло ми в якиїсь
момент.
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Рукавы поверх локтюв
закочу,
Из мотыкôв на поле иду Крумплі сам посадити я хочу
Цілу сотину (дисять ряду).
Тяжко дала тота ся програма
На руках насукав мозолі,
Урӱс горб, як у того, з НотрДама,
Мав пӱд ногтями кілу зимлі.
Но ото ищи было начало Як копав першый раз, то лиш
прів,
А як другый ся раз покопало,
То уд сонця на шкварьку
згорів.
Айбо йсе невеликі щи мукы,
Майстрашні были щи впереді
Колорадські полізли як жукы,
То вже точно я быв у біді.
Раз обсіли малинькі, чиллині,
Листя грызли и вдинь, и
вночі;
(Коли в хащи я быв на
малині,
То подобні там видів корчі.)
Мокрі были и майка, и гаті,
Коли м жминями в банку їх
тряс,
А полізли старі, полосаті,
То лиш «Рèгент» уд них мене
спас.
Я ним фукав и зліва, и справа,
Не шкодуючи лляв каждый
ряд;
Вто їм было, ги шведу
Полтава,
Так, ги німцьови быв
Сталінград.
Горі лабами впали на глину,
Удлетіла з них в пекло душа;
Як тоты, што пушли в
Палестину,
Было й їм ся вернути у США.
Но вертати ся не захотіли,
А богдай бы їм розум ся ссох!
Кидь голодні, та ліпше бы
йзіли
Уд сусіда бурак вадь горох.
То, што я буду їсти – не
кывай!
Бо скарає тя моя рука Як паде алпініст из обрыва,
Так и падала смирть на
жука…
Хоть не пӱзно бы брати в
октовбрі,

Доті годен пропасти мӱй
труд,
Бо сусіды у мене сут добрі Коплют свої, тай мої зберут.
Тож в септембрі скосив
костереву
(Наросло йсе до шиї добро);
Став копати – та з радости
реву:
Люде чисні! Из шора – відро!

Сам лічив и жона раховала Урожай бы такый ся й не
снив:
Так и є! Ні єдна не пропала!
Точно тямлю, што тӱлько й
садив.
Молодыми не брав у июлі Най ростут! Зараз кладу у міх
И середні (такі, ги пасулі),
И великі (такі, ги оріх).
Маймалі тоже нáбӱк не мечу,
(Было їх може 6, може 7),
Їх цілыми у бловдери спечу,
Буде пӱст - то з олойом изїм.
Вадь изварю цілыми в лупині
Та учиню салат «олівє»
(Буде йсе при великӱй
гостині,
Бо пӱд нього так файно ся
пє).
Вадь полуплю та зварю й
потрощу,
Може, кийзликы вчинит
жона…
Приходіт! Крумпильками
погощу
(Кидь принèсете фляшку
вина!)
А в яри - я рішив, што досажу
Щи єден, єдинадцятый ряд И собі назбираю хоть мажу,
И вдавлять ся жукы з
Колорад!
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Духовность
ДІДИКОВЫ ЗАПОВІДІ
(Сабадоша Василя Федоровича 18961971рр.)
Я, небожата-діти, прожив не так
много на сюм світі, айбо навидів им ся
біды доста. Быв на Першÿй світовÿй
вôйні, на руському фронті у складі 85-го
регементу у Сиготі. Мадярÿв
розбили
руські, и я попав у плін. Там я из 15
австріяками робив на богатых ґаздÿв.
Видів им на свої очи революцію в Росії и
як од людий вшитко забирали: корôву,
кôні з возом, а в дакого з хыжі забрали
постіль ци столиць. А єден узяв зерькало
великоє, як двері. Порозумів им: там
порядку не є. А як проголосили, што
плінні можуть ити домÿв, та я так и
вчинив.
Тяжко было добирати ся в
революцію, айбо якось прийшов им. А з
домÿв мадяре нараз забрали ня у катуны
и управили нас на таліанськый фронт.
Айбо нас побили таліане, а я попав упят у
плін на ріці Піява. Туй уже у пліну була
біда, бо нас держали не у ґазды, а за
колючôв высокôв городинôв, де мы з
голоду умирали, а таліане били та
гойкали ''АВСТРІЯ КАПУТ''. Діти за нами
біглы и каміньом метали в нас.
Но та в 1918-му годови пустили нас
домÿв. А у Будапешті ''ВІРІШ ГАРДА''
имали нас, и я ледва втік. Та я бы вам
казав: додержуйте ся такої сохти у свôму
житю.
Убы сьте не были сілськыма
слугами: ни бировом, ни кішбировом, ни
мезібировом,
ни
керейтовом,
ни
валасманом, ни усьфейсом, як говорять за
боженика, ни куратором, - товды будете
з людьми добрыма.
Ни в які партії не мішайте ся, бо тко з
панами оре, тот задницьов смычить.
Слухайте, што люде говорять, айбо
додержуйте ся свого розуму. Будьте
торопаниками, бо торопаник все штось
робить и штось має. Змагайте ся, обы сьте
мали все своє: и молочко, и солонинку, и
пасульку, и олайика свого, цибульку,
чесночка, конопенькы. Бо из конопень

буде и сорочка, и гаті, и верета на постіль.
А щи треба и петек, и уйош, и холошні - та
треба пару овечок держати. Кедь штось
не маєш та обходишся тым, што маєш. На
чужоє не никай, бо то не твоє.
Нич не розмітуй, всьо сокоти , што
маєш, -- постолы, платя. До церьквы
держи окремо и постолы, и платя, и
петек, а другоє платай, бо не ганьба у
платаному ходити. Ганьба ходити у
лепавому. Де мож ходити босому, та ходи,
кой тепло. Учи ся з порядных людий, як
треба жити. Учи ся, обысь усьо знав
зробити, поправити, не ганьби ся усяку
роботу робити.
Не маєш роботы, та пÿйди и наїмай
рыбы. То и жидам продаш, и собі будеш
мати.
Поклони ся на улици каждому: и
малому, и старому. Не спи дôвго, а рано
вставай, бо «Тко рано встає, тому Бог
дає».
Сокоти ся, обысь не быв картяшом,
пяницьôв, курвашом, лінюхом, злодійом,
брехачом. Убы тя не знали ни тюрма, ни
жандарі, ни суд, ни людська ненависть .
Записав
Иван Михайлович Сабадош, 1926 р.н.
«МЫ МНОГІ ТЯГЛИ СЯ ДО РОСІЇ,
НЕ ЗНАВУЧИ, ШТО НАПРАВДУ ТАМ СЯ
РОБИТЬ»

Сесь рӱк справлявуть ся 100-і
роковины
Першої
Чеськословацької
республікы, а на другый -- 75 рокӱв
прикапчаня Подкарпатя до СССР. Тому
мы рішили побесідовати из ровесником и
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учасником тых историчных дійств
Петром Проданом, котрый быв такой
членом общества им. А.Духновича, што
фунговало у 20--40 рр. ХХ стороча. У
совіцькый
час
Петро
Степанович
директоровав у школах Синевірської
Поляны и Вучкового на Міжгірщині.
Єдным словом,
не челядник, а ціла
исторія…
- Петре Степановичу, Вы є ровесником
Першої Чеськословацької республікы,
до котрої входив и наш край –
Подкарпатська Русь. Вшитко дітвацтво
и часть молодости у Вас пройшли «за
чехӱв». Што сьте затямили з того
періода?
- Я многоє тямлю. Після Сен-Жармена мы
увойшли у состав Чехословакії и мали
дӱстати автономію, так як и Словакія. Се
было зафіксовано и у конституції
Чехословакії
1920
рока.
Першым
губернатором Подкарпатської Руси быв
Григорій Жаткович из Америкы. Именно
там довго жив будучный президент
Чехословакії Томаш Гарік Масарик,
котрого
поддержовав
президент
Америкы Томас Вудро Вілсон. Именно
русины Америкы опреділили, што
Подкарпатя по Першӱй світовӱй вôйні
має зайти у состав Чеськословацької
республікы.
- Ци быв у краї розвой (економічный,
културный,
політичный)
після
входженя краю у державу чехӱв и
словакӱв?
- За чехӱв было зроблено дуже много:
строили ся деревообробні
фабрикы,
мосты, дамбы, укріплювали берегы рік,
майже в каждому селі одкрывали ся
школы. Так у 1923 році была построєна
гімназія в Хусті, фунґовали гімназії в
Ужгороді, Мукачові, Берегові и т.д. У 1920
році было вчинено українофілськоє
общество «Просвіта», у 1923 році –
русофілськоє им. А.Духновича, котрі меже
собôв суперничали. Айбо, дякувучи їм,
появили ся многі книгы, што ся тыкали
вшиткых
бокӱв
житя:
ґаздӱвства,
економікы, културы и т.д. Ясно, што была
ся література тенденційнôв, айбо несла и
хосен. Так духновичôвци проводили дні
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«русской культуры». Я быв на вшиткых: у
Севлюши, Хусті, Мукачові и т.д. Правда,
робили ся они не на нашӱй, а на русськӱй
языковӱй и културнӱй основі.
- Як у Чеськословацькӱй республіці на
Подкарпатськӱй
Руси
толеровали
релігії?
- Кедь за мадяр были лем самі грекокатоликы, то за чехӱв Православіє
возродило ся. Мої родителі
были
православными. Меже представниками
сьых релігій стосункы были не дуже
теплыми.
- Так было и з партіями?
Демократична Чехословакія
дала
можность создавати партії. Їх было фест,
и каждый собі уберав, в котрӱй мав дяку
сам быти. Мӱй нянько-желізнодорожник
быв
соціал-демократом,
много
прибічникӱв мала аграрна партія, дуже
моцнôв была комуністична партія.
- А Вы самі участвовали у сосполному и
културному житьови края?
- Я быв
членом общества им.
А.Духновича, делегатом молодежного
зїзда, печатав у новинках свої стихы.
- Вы вчили ся у Хустськӱй гімназії, як
там проходив процес ошколованя?
- Нам преподавали латинь, німецькый
язык, другі дисципліны…
- Вашым учительом, а пӱзніше колегôв
быв сам Петро Лінтур. Што можете за
се вповісти?
- Вӱн до нас прийшов після учобы в Празі,
коли мы вже были у семому класі. Петро
Васильович
быв
нашым
класным
керовником, учив нас исторію и русську
літературу. Вєдно з Васильом Сочкôв,
Митром Вакаровым, Кирилом Галасом
под керовниицтвом Петра Лінтура мы
создали літературну школу, котра
рокашила молодеж Хуста. Лінтур дуже
любив словянську літературу, майбулш
балканськых
народӱв
(сербську,
горватську), часто быв на Балканах. Як
учитель,
Петро
Васильович
не
практиковав
школашӱв мордовати
"зубрьожкôв" напамнять. Хоть сам знав
дуже много, коли розказовав, мож го
было слухати дôвго . Я быв из ним
особенно поязаный, тым бӱлше, што по
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учобі в Будапешті, у 1944 році, робив им у
Хустськӱй гімназії вже як учитель. Роль
Лінтура в одтворені Ужгородського
універзитета – колосална, хоть про се
мало тко теперь говорить. Пӱзніше
Лінтур там быв професором, а я
студентом універзитету.
- Вернеме ся до Вашої учобы в
Будапештському універзитеті. Край
быв окупованый мадярами, а Вы вчили
ся у їх столиці вєдно з Вакаровым,
Галасом, Сочкôв. Розкажіть про се.
- Се быв настоящый Божый дар. Не мав
им и пенгова за душôв, айбо, як сын
желізнодорожника, мав им книжку, за
якôв мӱг раз в рӱк безплатно штрекôв
обїхати вшитку державу. За вто про мене
дорога не была ни тяжкôв, ни дорогôв.
Айбо сімя Галасӱв, штобы оплатити путь
Кирилови, продала файну корову. Туда
йшли сьме за наукôв. У Будапешті
входили сьме у словянськый рокаш вєдно
з сербами, словінцями, горватами,
поляками. Меже собôв говорили сьме порусинськы. Я май дружив из Кирилом
Галасом, быв им у нього дома, вӱн - у
мене.
- А з Вакаровым?
- Митро Вакаров, котрый быв на рӱк
молодшый, писав
стихы по-русськы
такой там – у Будапешті, на Мадярах вӱн
перейняв
ся
и
пролетарськôв
идеологійôв. Мы ся знали, айбо
цімборами, такыми ги з Галасом, не были.
Вакарова у апрілю 1944 року мадяре
засудили на довічну каторгу, а у
новембру 1944 року перевезли у
Німеччину - нараз у Дахау, потому в
Нацвайлер, де 7 марта 1945 року
розстріляли…
- Вы были делегатом І зїзда народных
комітетӱв у Мукачові 26 новембра,
котрый проголосовав за обєднаня
Подкарпатя з радянськôв Українôв.
Што можете розказати про тоты часы?
- Мы многі тягли ся до Росії, не знавучи,
што там направду ся робить. Айбо были
люде, котрі не хотіли прикапчаня
Подкарпатя до СССР. Коли сьме зобрали
ся в Мукачові, у «Скалі», прийшли молоді

фатьове-русины под чорными прапорами
и
протестовали
проти
подписаня
договора про обєднаня. Мы не розуміли
їх. Позерали «на Восток», ги на сонце. Не
знали сьме, што вшиткі, тко втік туда в
1939-1940 рр., сиділи в концлагерях.
Сам термін «Закарпатська Україна»
быв искуственным, так як и «Карпатська
Украина».
Народна
назва
–
«Подкарпатська Русь», она одповідала
дійсности.
- Як проходив сам зїзд?
- Коли обирали президію, то наразі Петра
Лінтура туда не взяли, айбо зал
скандовав: «Лінтур! Лінтур!» - и його
включили. У президії сиділо пару
воєнных (ткось каже, што быв там и
Л.Брежнєв, айбо я не тямлю). Мы, я вже
казав, віровали русськым и надіяли ся,
што вшитко буде добрі. Голова
чеськословацької адміністрації Нємец
тоже быв у залі и пудойшôв до мене,
зазвідав,
што
ся
туй
робить?..
Меморандум одослали в Москву. Там ся
вшитко и рішало. Никого из Подкарпатя:
ни Ивана Туряницю, ни Петра Сову, ни
Петра Лінтура -- туда вже не кликали…а у
децембру чеська адміністрація вже ся
забрала гет.
- Через два місяці одмічаєте своє 99роча, завто вповічте: у чому секрет
Вашых красных рокӱв? Ци курили
сьте? Пили?
- Главноє, не творити ся на вто, што
стрясує сосполность: мітингы под
Верховнôв Радôв и т.д. Я просто жию.
Курив им раз у житьови ищи малым, но, а
коли м робив у школі, директорувучи
вже туй, у Вучковому, даколи , мусів им
упити. Айбо немного.
- Петре Степановичу, Вы наша жива
исторія. У августі будете мати 99 рокӱв,
тому редакція журнала «Отцюзнина»
желає Вам здоровля, серенчи, и щи
довго радовати свойих близькых и нас
вшиткых, особо молодеж Подкарпатя,
свойими споминами.
Бесідовав Юрій Продан
Подобенка Миколы Бобинця
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Народноє сокачество
ПОПРИҐАШКА

Взяти єдно кіло солонины из пӱдчеревины,
приготовити окремо мішанку: три столові
ложкы
поприґы,
єдну-дві
головкы
потовченого чеснока, сӱль. Солонину
одварити до мнякости, докедь гаряча –
добре натерти мішанкôв чеснока, поприґы,
соли и легенько полляти дакӱлькома
ложками одвара, в котрому ся варила
солонина. Після того най поприґашка
застыне и мало ся устойить.
. Смачного!
.
РУСНАЦЬКА
СОЛОНИНА
Як такых не сановати,
Ко не знає смаковати
Закуренoв солонинôв,
Котра так пахне гостинôв?
Солонина у руснакÿв,
Каждoму паде у дяку.
Не лем тым смаком
святым,
Чуєме в нюи сливкы дым.
В рoті топиться, смакує,
И блаженство нам дарує.
Як запахне солонина,
Руснакови тіче слина.
Руснак здалеку чує,
Пела не вoнь благує.
Мила, фаина, не при сть ся,
Радує, тогды, як сть ся.
В Краю каждыи, щи и
дітина,
Знає, што то солонина.
Ідіня на каждыи день,
Ги дрыва се про огень.
Солонина на столі,
В кажд и хыжи у селі.
З ньoв ся не лем на дять,
Задобрити ся хотять.
Солонинка закурена,
Поприґашка, лем зварена...
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И не треба шетиминь,
Свято днесь ци простыи
день.
Ньoв не мож ся пере сти,
Трафлять ся, лем недо сти.
Ість ся солонина так:
Хопив дараб наш руснак,
Концик в н ножом одтяв,
Скибку хліба в рукы взяв.
Из цібульoв закусив,
Много радости імив.
Солонина – Божыи дар.
Так, ги сонце из-за хмар,
Душу нашу теплом гріє,
Ість руснак є и мліє.
Каждыи в Подкарпатю
знає:
Солонина силу має.
Ци косити, аршовати,
Маєш ньoв ся натрепати.
Хoть лем концик у рот
версти,
Се не дасть тобі умерти.
Про руснака солонина,
Так ги к нь про циганина.
Як китаицьови ріскаша.
Солониночко, ты наша,
Ты даєш усе нам дяку,

Мы їме тебе усяку:
И сыру, лем закурену,
Пражену и упічену…
А пічена на рожнови,
Ліпша, ги овес коньови.
Каждыи день не наунує,
Щи и на святкы нам
смакує.
Кедь десь з дoму иде
руснак,
Солонину, неборак,
Істи бере из собoв,
Бы дома не забыв.
Кедь ньыт – плюньте ми у
oчи,
Сниться му щи и серед
нoчи.
Прииде руснак на гостину,
Нараз хапле солонину.
Такои го кортить співати,
Дале, ги чікув, играти.
Зрана, вдень щи и уночи,
Солонины натовчи –
Се про нас ги вoду пити.
Нам помагать она жити.
Володимир Рошко

