Колысайкова приповідка

Великдень в Руськім Потоцї
Танька Вострогова ся барз тї
шыла, же на Великоднї святкы
підуть з родічами із свого квар
телю2 в панелаку в Снинї ку ба
бцї і дїдкови – Аньцї і Василёви Капаковым, до Русь
кого Потока. Із своїм молодшым братиком Ладём ся
любили бавити у бабкы і дїдка на дворї, бо ся там велё
набігали за курками або мачатами. Куркы собі ходи
ли вольнї по дворї, дзёбали в траві і дзёбаком выбе
рали глисты, або розкекешено коткодакали і натїгали
ся із когутом. Квочка водила за собов цїлу перепуть
жовтых куряток, котры ся выклювали перед пару
тыжднями. Мачкы чекали на луцї над погыбливыма
копками глины, коли ся спід землї выгребе кыртіця
з малыма кыртятами, жебы їх загнали назад до їх під
земного ґаздівства. Чорный кучерявый псик Боґар бі
гав за дїтми по цїлім дворї і щастно вертїв хвостиком.
Одразу вшыткы звірятка на дворї застыли од стра
ху. Танька з Ладём позерали довкола, што ся стало, но
ніч не відїли. Лем ту як блеск з ясного неба надлет
їв ястряб і хотїв бабчиній квочцї украсти єдно із єй
куряток. Квочка зачала силно квокати і скакати, аж
выбігла з дому бабка Аньця і кутачом3 ся загнала на
ястряба, котрый з двора одлетїв без курятка так ско
ро, як скоро і нечекано прилетїв.
На дворї ся поступно вшыткы звірятка і дїти спо
коїли, но Ладё ся уже не хотїв бавити на дворї і так
довєдна із бабков і сестров Таньков вошли водну до
хыжы. Бабка ладила гостину на Великодню недїлю
і писала писанкы. Дїдко штось майстровав в коморї,
но кедь пришла бабка з дїтми із двора, пришов і він
до кухнї. Танька стала бабцї помагати і выберала фар
бы, з котрыма мала бабка писати яїчка. Дїдко з Ладём
выдували суровы яйця, з котрых довєдна з молоком
Таньчина і Ладёва мамка Наташа варила смачну
грудку на великоднїй стіл і на посвячіня
до кошарика. Їх нянько Міро ся авкурат
вернув із обходу і на стіл выкладовав то,
што му мамка Наташа наказала купити.
В кухни было тепло і приємно. Кедь дїд
ко з Ладём докінчіли выдуваня яєць
і бабка повіла, як захранила курятко
перед ястрябом, ту дїдко зачав пові
дати, як ся він сам колись давно зах
ранив в ярьнїм лїсї перед медведіцёв
з малыма медвідятами.
Раз в нескору ярь, коли уж в Русь
кім Потоцї давно зышов снїг із Бе
скіда і з валалу, выбрав ся дїдко Ва
силь до лїса на дрыва. Лїс пахнув за
ялічками, лїсныма ярьнїма квітками
і дїдкови ся легко крачало, бо му до
кроку выспівовали лїсны пташатка.
З лїсником Кеселіцём быв дїдко Ва

силь догоднутый, котре дерево сі може нарїзати. Быв
недалеко од того міста, кедь ту одразу зачув за собов
якысь чудны звукы. Обернув ся і на своє несподїва
ня, за собов увідїв велику руду медведіцю і коло нёй
побіговало троє медвідят. Медведіця ся постави
ла на заднї лабы і хотїла зауточіти на дїдка Василя.
Не знаючі, де ся в нїм набрала така одвага, на земли
нашов великый конарь одломеный із старого бука,
загнав ся ним на медведіцю, котра несподївано цу
ркла і з неспокійным бручанём завела медвідята до
векшой гущавы. Дїдко наскоро сконртолёвав при
ладжене дерево і понагляв ся назад домів. За дере
вом пришов на другый день із своїм сыном Юрком
на возї, котрый тягали два конї: руда кобыла Мар
ґіта і таркастый біло-сивый кінь Федор. Як ся так
легко подарило дїдкови загнати медведіцю, ани сам
не знав, но одтогды собі в лїсї фурт співав, пискав,
або крічав, про припад, же бы были близко звірят
ка. Криком бы їх выполошав і они бы ся сховали до
гущавы.
Ладё позорнї слухав дїдкову лїсну історію і гласкав
го по выробленых руках: „І я буду такый одважный
як ты, дїдку, кедь выросту. Як добрї, же єсь ся не на
пудив великой медведіцї. Вна може похопила, же ся
єй не боїш, і зато тя вхабила на покою. Не треба ся
никого і нічого бояти, бо кедь мы не хочеме никому
уближыти, так потім ани нам ся ніч зле не стане.“ Дїд
ко, бабка і мамка прекваплено попозерали на мало
го Ладя, якый мудрый з нёго росте хлопець. Нянько
Міро і сестра Танька го погладили по густім чорнім
волосю і вшыткы дале довєдна приправлёвали вели
кодню гостину і тїшыли ся єден другому.
- люк -

2 квартель - по словацькы: byt
3 кутач – желїжна або деревяна паліця
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Родный наш русиньскый край –
обычаїв і природы рай
Русиньскы Великоднї
свята

Мож сміло повісти, же Велик
день є у Русинів свято над свя
тами. Великдень є про Русинів
як кебы середина рока. Єден
другому ся в тоты святкы здравлять: „Хрістос во
скрес“ і одповідають собі: „Воістину воскрес!“
На Великоднї свята ся люде ладять довго. Жены пе
чуть паску, смачный великоднїй колач, варять із яєць
і молока солодку або солену грудку, варять шовдру. Із
воды, в котрій ся варила шовдра даґде варять сметан
ков підбиту поливку, до котрой дають натвердо ува
рене яйце. Кілько є челяди, тілько яєць є у поливцї –
каждый дістане єдно до танїра з поливков. Старшы
жены учать дївчата, як у водї, в котрій ся варили лупы
із цібулї або цвиклы мож зварити і пофарбити яйця,
званы крашанкы. Крашанкы суть єднофаребно по
фарблены яїчка природным фарбивом зеленины. Но
жены знають і красно писати выдуты яєчны шкара
лупины так, як Вам на кінцю нашого часопису укаже
Зденка, наша редакторка. Выдуты, порожнї яїчка, на
котры ся пише фаребным воском із шпендликом, ся
звуть у Русинів писанками.
Як першый раз в Великодну недїлю по штиридцятьд
нёвім постї задзвонить дзвін, люде в святочнім обле
чіню ідуть до церькви. Право нести паску належить
ґаздови, або найстаршому хлопови в родинї. Тот несе
паску в чістім білім обрусї. Остатнї дары дому – ков
басы, яйца (крашанкы або писанкы), грудку, масло,
шовдру несе жена або єй дївка в кошарику, де є такса
мо положена на посвячіня мала паска. Коло церькви
стоять люде, часто в двох рядох з пасками, на кажду
паску кладуть воскову запалену свічку.
Меджі Русинами были розшырены і великоднї ле
ґенды, котры ся переносили з ґенерації на ґенерацію
і дотримовали ся зато, жебы не притягнути ід собі не
щастя, або наопак, жебы люде были щастливы. Скоро
рано в недїлю по літурґії ся люде з церькви понагля
ли прийти домів чім скорше. Вірили тому, же хто до
мів прибігне чім скорше, тым лїпше ся му буде в тот
рік вести на ёго ґаздівстві. Кедь было в хыжі молоде
дївча на оддаваня або паробок на женїня, з церькви
ся домів барз понагляли. Гварило ся: хто буде дома
першый, тот собі того року найде пару і вженить
ся або оддасть ся.
Як приходили люде ід дому, перед порогом
ся заставили і поклонили ся великоднїм
поздравом: „Хрістос воскрес“ і одповідали:
„Воістину воскрес!“ Як пришли домів, по
ставили посвяченый кошарик на
стіл. Господарь (ґазда) з нёго взяв
паску і дотулив ся нёв вшыткых до
машнїх: „жебы їх люде честовали як па
ску честують, похрестив ї ножиком зрїзав
зо штирёх боків окрайчікы, котры дав
худобі“. Фриштиковало ся так, же ніч із

4

посвяченого не сміло впасти на зем
лю, бо ніч свячене не сміло пропасти.

Великоднє їдло

Кедь ся люде вернули із церькви, сїли собі за
стіл прикрытый святочным обрусом і ґазда – нянько,
як голова родины, запалив на столї свічку. Цїла роди
на ся поздравить іщі раз „Хрістос Воскрес!“ і нянько
розрїзує свячену крашанку на тілько частей, кілько
членів родины ся зышло коло стола. Потім вшыткы
коштують паску – главный великоднїй колач, ков
басы, шовдру, грудку – сыр вареный із яїчок і молока
і далшы смачны їдла.

Великоднїй обливаный понедїлёк

Великодня недїля є у Русинів родинным святом, зато
ся не ходить по гостёх. На далшый день, на Великод
нїй, Світлый або Обливаный ці Поливаный понедїлёк
хлопцї і хлопи ходять поливати жены і дївкы з ро
дины або такы дївкы, котры ся їм люблять. А хрестны
матери, теты, бабкы, дївкы дарують хлопцям за поли
ваня крашанкы або писанкы. Хлопи і хлопцї ходять
поливати дополїдне (дообіду) а пополїдне (пообідї)
ходять по гостёх уже і жены з родины. Дївкы донедав
на ходили поливати хлопцїв у віторок, но тот обычай
поступно вымерать.
У Великоднїй понедїлёк в дакотрых русиньскых ре
ґіонох, главнї на Закарпатю, бють парібци до дзвонів.
Тото можуть робити лем в тот єдиный день в роцї, бо
інакше дзвонять на церьковных дзвонах – дзвонарї.
А хто через Пасху постоїть під дзвоном, буде міцным
і здоровым цїлый рік, так собі даколи думали нашы
русиньскы предкы. 	-люк-

Гімна Русинів

Я Русин быв,
єсьм і буду
Слова: Александер Духновіч,
Музична управа: Владїмір Любімов

Я Русин быв, єсьм і буду,
я родив ся Русином.
Честный мой род не забуду,
останусь ёго сыном.

Коль першый раз отворив рот,
руськоє слово прорїк.
На азбуцї першый мой пот
з молодого чела тїк.

Русин быв мой отець, мати,
руськая вся родина.
Русины сестры і браты
і шырока дружина.
Великый мой род і славный,
міру есть современный.
Духом і силою славный
всїм народам приємный.
Я світ узрїв під Бескідом,
Першый водзух руськый ссав.
І кормив ся руськым хлїбом,
Русин мене колысав.

КОЛЫСАЙКОВЫ ВІТЯЗЇ:
В минулорічных чіслах Колысочкы вам Колысайко
вказав, яке небезпечне є вышмарёвати делемяке смітя
до нашой прекрасной природы. Зато треба сортовати
смітя і одпад, бо в природї ся барз довго розкладує
і з тридыженного одпаду мож реціклаціёв выробити
новы матеріалы. Но поступно люде зістили, же уж не
стачіть одпад лем сортовати, але не треба го в першім
рядї вытваряти.
Колысайко вам, дїти, порадить, як одпад обмеджова
ти і не вытваряти го:
1. Мож куповати уже хосноване шматя і пред
меты до обыстя з другой рукы. Мамка може
перешыти ношене облечіня про вас або
вашых молодшых сороденцїв. Вы самы сі
можете поправити старшы грачкы, жебы
вам родічі не мусили куповати фурт
новы.
2. Няй вашы родічі не купують ба
лены готовы выробкы в пластох,
радше няй куплять одважены
в ободї продукты. Воду пийте
чісту – з водоводу, не з пластовых
фляшок.

3. До обходу носьте властны полотнятны ташкы, не
купуйте іґелітовы ташкы, котры потім лїтають по
цїлім містї, но докінця і в лїсї, на луцї, плавають
в нашых рїках і в оцеанох.
4. Своє старе облечіня або грачкы даруйте молод
шым сороденцям або молодшым камаратім, або їх
даруйте на харіту.
5. Предметы дома хоснуйте веце років а кедь ся погу
блять, може їх ваш нянько (татко) за вашой помочі
поправити, або їх дайте поправити майстрім реме
селникім.
6. Папірь в обыстю мож хосновати на розлічны спо
собы. Новинкы наперед прочітають вашы родічі,
потім з нима мож підпалити огень в пецу або
в козубі, а кедь не маєте пец або козуб, так їх
однесьте до зберу або до контайнера про сепа
рованый одпад.
7. Пийте каждый день молоко і їджте йо
ґурты, но баксічкы од молока і вершкы од
йоґурту зберайте в школї і вертайте фа
брикам, котры молоко і йоґурты выра
бляють. Келімкы од йоґурту дайте до од
паду на пласты.
8. Давайте позор на книжкы зо школы,
жебы їх по вас могло хосновати іщі велё
далшых школярїв.	-люк-
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Дїтьскы гры з Колысайком
ТАЙНІЧКА Юрка Харитуна
Будитель Духновіч
Із села _ _ _ _ _ _
Я Русин быв – чути
Ёго мудры слова

Задачі
2.

1.

Што куплю дїтинї
на народенины?
Радить Колысайко:

3.

____________

1

ПО_ ЛАД
ПР_ ТИК
ТО_ ОЛЯ
ХА_ КА
КЛ_ Н

4.

2
3

5.

4
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Скороговоркы подля Юрка Харитуна

Б) НАША ШКОЛА

Святый вечур – святив бы-сь ся,
а великдень – не снив бы-сь ся.
Рукавічкы выруковічкованы.
Шыло в торбі было, шыло торбу продїравило.
Круть, круть, і плїт закруть.

Знаю прочітати,
знаю написати
і русиньскы слова
В школї ся їх учу
у селї _ _ _ _ _ _ _
Б
А
О
Т
Ш
Л
К
В)
Хто бы, дїти, здогадав,
што малярь намалёвав?
Здогадати буде байка,
кедь маєме Колысайка.

У
Т
М
И
К
А
Л

К
Л
Е
Н
О
В
А

В
А
Ґ
Т
Л
К
С

А
С
А
А
А
А
А

Мачка біла
чорну мыш зъїла.
Пришла коза –
мачку на рогы здїла.
Пришов вовк –
козу стовк.
Коза: „Ме-е-е“!
Бо вовк з нёй скору дре.
Горнець не додрутованый про воловаря4.
Тогды колибу рубали, коли кобылу ковали.
Рыло рыло, тай порыло.
Коропатый5 коропату покропив.
Цилип6 прилип.
Краджене не гладь, кладжене не крадь.
Догалеровав з галерами.
Кебы мед ріс, та бы-м выріс.
Я ёму муху їмив.
Была біла бідá. Біла бідá бідý била.
4 воловарь – пастырь волів
5 коропатый – малый
6 цилип – шапка
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ЛА_ПА
ХМ_РА
КО_МАР
СО_ОЛ
СЛ_ВО

Не зышло насїня в грядках,
ани буквы в рядках
Новы заспіваме
і радость з них майме

6.

5

БУ_ВА
КО_АРЬ
ГР_ВА
РУ_А
СО_ЫРА
ПЛ_Г

Вісемнапрямник

Юрка Харитуна і Зденкы Цітряковой

Таку красу роблять
дїточкы і мамкы.
В кошариках паскы,
коло них _ _ _ _ _ _ _.
АНЦЯ, БАРАН, БРАТ, ВЕЛИКДЕНЬ,
ВІВЦЯ, ВОРГЫ, ГАЧА, ГОРНЯ,
КАЛАП, КВАПЛЯ, КВАСОК, КІНЬ,
КНИГА, КРЯЧОК, ЛАСКА,
ПЛАНКА, ПІРЯ,
РІСУНОК, РОВИНА,
СОЙКА, СОСНА,
ТЕЛЯ, ЯСЛЇ

Гра з Юрком Харитуном

Закачай коцку од 1 до 6. І яке чісло буде на верьху, таку
будете грати гру.
1. Природа, звірята
2. Міста, села, країны, рїкы
3. Што маєме дома, на дворї, в школї
4. Мена, призвіска, професії
5. ? – што самы хочете
6. Овоцина, зеленина, што можеме їсти, пити

На коминї, то не цеглы,
Але він стоїть
Мурник, віджу, кладе буквы
–
Цїлый алфавіт
Понад стрїху, то не гавран,
Але дым летить
Буде тепло у хыжочцї,
У пецу горить
Намалёваный комин, а в нїм бувкы русиньского алфавіту
Дїти подля того, яку мають тему на таку букву говорять слова.
Мурник на коминї букву зафарбить. Мурником може быти школярь
і учітелька, учітель... Комин може стояти, але може ся і звалити, коли
не суть зафарблены вшыткы буквы. Выпробуйте!
Колысайко Вам поможе: наприклад гра чісло 1:
аґат, бучок, вовк, гад, ґоріла, дятель, еколоґія, єден, ёносфера, жаба,
зайчік, ігліця, їжак, камзік, лїс, мрож, налпа, олива, парк, рысь, сосна,
тулень, урода, фікус, хотарь, цап, чістина, шанець, щур, юг, ярок.
Має быти 31 букв, бо на буквы И, Ы, Й і Ь слова не пишеме.
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ТІК-ТАК, ТІК-ТАК
На стїнї вісить
годинка, на якій
суть не арабскы, но
рімскы чісла, якы
можеме написати,
або вызначіти як па
лічкы, Кілько такых
палічок нам треба на
чісла од 1 до 12?

Научів ня
старшый брат,
же їх треба
.......................

ПОКОШТУЙТЕ
НАШЫ ЯБКА!

ЗАДАЧІ
1. Кілько коцок
є зображеных на
рісунку?
		
2. Як мож
розоставити 24 людей
до 6 шорів так, жебы в
каждім шорї стояло 5 людей?
3. На столї горїли штири свічкы. Єдну із них
загасили. Кілько свічок зістало на столї?
4. Пороздумуй, што треба додати до
квадратика з точков?

Подьме позберати
ябка до кошика
На зиму то буде
радость превелика
Слова мусять быти закончены бувков з
алфавіту. Твориме назывникы, придав
никы, чісловникы, часослова... Треба,
жебы на кінцю гры быв кошик порожнїй.
Наприклад:
загородА, хлїБ, любоВ, поріГ, маҐ, дрозД,
менЕ, двоЄ, велЁ, крадеЖ, обраЗ, тобІ,
моЇ, трИ, пилЫ, сивыЙ, кроК, стіЛ, вісеМ,
балоН, озерО, строП, явоР, голоС, браТ,
прошУ, ґроФ, пороХ, палаЦ, колотоЧ,
мыШ, хруЩ, малюЮ, кулЯ, десятЬ
(Хто не знає таке слово, не може взя
ти ябко з кошика. Продовжує далшый.
Дїточкы роздїлиме до двох ґруп. За добре
слово зафарбиме букву. Котра ґрупа має
замалёваных найвеце яблочок – ваграє.
Фарбы можуть быти – зелена і червена.
Час на слово становить панї учітелька).
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5. Доповнийте буквы подля рісунків і прочітайте
слова, якы тайным писмом написав Колысайко.

6. Коло прямоуголника є пред
ставлена комбінація предметів.
Найдий таку саму комбінацію
внутрї прямоуголника і підкрес
лий єй.

7. Назвий професії людей на рісунках і роз
повідж што тоты люде роблять.
Фарбічками обыйдий назвы професій і до
рожкы од робітників к їх інштрументам.

8. Прочітай речіня і правилно выфарбий
моторкы.
Зелена моторка іде позад жовтой мо
торкы. Помаранчова моторка іде перед
синёв моторков. Червена моторка уж
скоро догонила фіялову моторку. Жовта
моторка є найближе до цїля.
Якой фарбы є моторка, котрій не видно
цїле колесо?
-зц-
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Зробте собі самы
Великоднї
писанкы

робити чім скорїше, бо воск нам буде на шпендлику
скоро тугнути і не буде ся ним дати писати.
3. Такым способом мо
жеме на яїчко наносити
Подьме собі вєдно
розлічны взоры, напри
выробити великод
клад такы стрїшкы, як
нї писанкы. Колись
суть на рісунку. Кедь
нашы бабкы краси
уж будеме мати руку
ли яїчка, наприклад
вытреновану, так може
у вареных лупах із
ме пробовати робити і
цібулї, причім яїчка
ся сфарбили до червена або до руда. Такым великод загнуты чаркы, а з них
нїм яїчкам зафарбленым єднов фарбов мы Русины рісовати наприклад сердечка.
4. Писанкы можеме ро
гвариме – крашанкы. Але мож было тыж писати яїч
бити і з веце фарбами,
ка з пчолїм воском. По русиньскы гвариме – писати,
але треба памнятати, же
не малёвати великоднї яйця. Зато ся їм гварить – пи
на кажду фарбу треба
санкы. Мы днесь маєме уж і дофарблёваный воск у
мати окрему бляшку або
восковках, з котрыма рісуєме на годинах вытварной
цїлый каганчік і окремый
выховы. З такыма фаребныма восковками собі днесь
блайвас зо шпендликом,
зробиме писанку, котру можеме дакому даровати і
бо кебы сьме робили з
тым го порадовати.
єдным, так ся нам може
БУДЕ НАМ ТРЕБА: Вы
дуту шкаралупинку з
білого яїчка або зафар
блену акріловов фарбов;
восковкы, чаёвы свічкы;
каганець з рівным бля
шаным вершком; тічін
ковый клей; блайвас /
тушку з ґумов на кінцю;
шпендлик; швабликы.
ПОСТУП: 1. Наперед собі
з бляшаного обалу выбере
ме єдну чаёву свічку, жебы
нам зістала лем бляшка. По
тім собі тоту бляшку з тічін
ковым лїпидлом налїпиме на
рївну плоху вершка од ка
ганця, в котрім є свічка. Кедь
буде свічка у каганцю горїти, лїпидло з бляшков ся
на вершок припече. Робиме так зато, жебы сьме по
тім горячій воск не вылляли, як до нёго будеме мочіти
шпендлик. Другу чаёву свічку запалиме і даме днука
до каганця. Тоту свічку, котра там была, выбереме і
можеме єй выхосновати другыраз, кедь наприклад пі
деме на цінтерь, бо єй не мож палити в хыжі. Барз бы
нас з нёй болїла голова і могли бы сьме ся приотрови
ти. До порожнёй бляшкы од свічкы даме одломлену
восковку і почекаєме, докы ся розтопить.
2. До розтопленого воску на
мочіме блайвас/тушку, до ко
трой сьме запіхли шпендлик
і мало потримлеме в горячім
воску, жебы ся і шпендлик
нагрїв. Потім, блайвасом кол
мо на яїчко тягаєме смужкы,
або робиме точкы. Треба то
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розтоплена восковка єдна од другой зафарбити і уже
не буде така шумна, як сьме хотїли. Є много взорів
котры мож на писанкы писати а дакотры з них мають
і своє значіня. Наприклад, колосы ся на писанкы рі
совали, жебы принесли уроду. Сердечка, кедь хотїло
дївча на „поливаный понедїлёк“ хлопцёви тайно пові
сти, же ся їй любить.
5. Так маєме приправлену писанку до великоднёго
кошарика, або як дарунок про поливача ці камаратів,
або про родину.	-зц-

