
Колысайко выбрав приповідку  

Родный наш русиньскый край – обычаїв і природы рай
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Андрея Куртїкова

Хто быв лїпшый
Дві курятка нашли фалатча хлїба і за-

чали го дзёбкати. Збачіло то кача і по-
маленькы-потихонькы ся прикрало ід 

куряткам. Ай ёму ся, якбач, хлїба захотїло, але попросити 
ся ганьбило. 

- Качатко, їдж з нами, - закликало го мале курятко. 
- Їдж, мы маме дость, - запискало чорне курятко. 
- Маме дость, маме дость! – одповіли обидвоє. 
- І так коло крячку пофрыштиковали. Курятко ся вынаш-

ло і побігло ку своїй мамцї, помагаючі собі крылцями. Так 
їй повіло: 

- Мамко, мамко! З нами їло качатко хлїб. Повідж, ці єм 

добрї зробило, кедь єм ся з ним подїлило? 
- Добрї, дїтино моя, добрї, - потвердила курка-мати. 
- Але наїло ся файно качатко, - тїшыло ся курятко.
Попозерала курка-мати на свої курятка, покрутила голо-

вов і так повіла: 
- Добрый є тот, хто ся з камаратами подїлить, но іщі 

лїпшый є тот, што ся з тым не хвалить. 

Собіткы в Якубянох 
Звыкы записаны в 1972-ім роцї Яном Олейником

Собіткы ся в Якубянох одбывали вечур перед святом 
Йоана Крестителя – 23. юна (даколи, подля юліаньского ка-
лендаря то было 7. юла). Дакілько днїв перед Яном ся при-
правлёвали дїти школоповинного віку на ославу того свя-
та. Повинностёв хлопцїв было зготовити „собітку“. Дївчата 
приправлёвали малы снопикы із соломы. 

Собітка была приближно два метры довга паліця. На їй 
кінцю быв припевненый лївик з коры хвойкового строму. 
До лївика ся поступно налляла смола5 із хвойковых стро-
мів. Лем што ся зачало змерькати, выходили хлопцї із „со-
бітками“ в руках за валал. Сходили ся на вывышеных містах, 
де передтым уже дакотры приправили ватру. Кедь цалком 
потемнїло, хлопцї підпалёвали огень у ватрї і єдночасно 
підпалёвали і смолу на „собітках“. Запалены ватры были сі-
ґналом про дївчата долов в селї. Кажде дївча несло снопик 
соломы під пазухов і понагляло ся ку ватрам. Ватры ся роз-
горїли і хлопцї коло них співали. Їх спів ся розносив по цїлій 
долинї. 

7-го юла даколи люде на полю не робили, але сидїли перед 
хыжами у святочнім шматю, котре собі облїкали лем на „со-
біткы“. Дївчата ся переходили по главній уліцї в Якубянох 
і цїле село ся приправлёвало на „собіткы“. Люде в тім часї 
дотримовали піст перед містным одпустом, котрый быв на 
день Петра і Павла (29-го юна). Зато і облечіня дївчат і жен 
не было „веселе“, но тмавшых фареб (сукнї і шурцы носи-
ли втогды жены і дївчата наприклад з синётиску6). В каждім 
домї, де мали Яна, ся ославлёвало. Около сімнадцятой го-
дины ся зышли хлопцї і дївчата із „собітками“ 
і снопиками із соломы і співали: 

„На шватого Яна печеме циґана, 
[: Ой, Яне, Яне, ой швятый Яне:]

На шватого Петра пирогы напекла
[: Ой, Петре, Петре, ой шватый Петре:]

Паненка Марія куляшку варила
[: Ой, Петре, Петре, ой шватый Петре:]

Паненцї Марії пірко з розмарії
[: А ку Крісту пану, пірко з маґірану:]

[: Ой, Яне, Яне, ой шватый Яне:]

Котра дївка честна, честнї собі несе
[: така є красна як звізда ясна:]

Котрый хлопець честный, честнї собі несе
[: такый є красный як мішяць ясный:]

[: Ой, Яне, Яне, ой шватый Яне:]

На шватого Яна дївка шя преспала,
[: на шватого Петра копыля7 принесла:]

[: Ой, Яне, Яне, ой шватый Яне:]

На шватого Юра печеме коцура
[: Ой, Юре, Юре, ой шватый Юре:]“

Почас співу ся вшыткы обяли коло плечей і зо співом ішли 
горї главнов уліцёв в Якубянох. Над кінцём главной уліцї, 
то значіть уже за селом, заложыли дакілько малых ватер в 
одступі по три метры од себе. Поставили ся за собов і єден 
по другім і єдна по другій перескаковали. Притім не пере-
ставали співати. Меджітым дорослы парібци підпалили ват-
ры над валалом і співали. Цїлый якубяньскый хотарь быв 
ожареный поломінёми з десяток ватер розложеных в округу 
дакілько кілометрів по обводї хотаря. Як огнї догорёвали, 
побрали ся хлопцї і дївчата назад до села із співанков: 

„Ей ножкы мої, ножкы, я вам теремтете,
[: бо вы мя до брежка нести не можете:]

Вершку мый, вершку мый, 
ей ногы, ей ногы мі вершками преходят.“

Матери і нянкове чекали на свої дїти і кликали їх домів 
спати. Над валалом догорёвали яньскы ватры і з валала 
ся іщї довго озывало „Ой, Яне, Яне, ой шватый Яне….“

5 смола – živica z ihličnatých stromov
6 синётиск – modrotlač
7 копыля – дїтвак преспанкы, слободной невыдатой матери



Ту права рученька, ту лївая,
Як прачкы райбають, укажу вам я: 

[: Так райбають, так райбають
цїлесенькый божый день :]

Ту права рученька, ту лївая,
Як прачкы полочуть, укажу вам я: 

[: Так полочуть, так полочуть
цїлесенькый божый день :]

Ту права рученька, ту лївая,
Як прачкы вішають, укажу вам я: 

[: Так вішають, так вішають
цїлесенькый божый день :]

Ту права рученька, ту лївая,
Як прачкы платають, укажу вам я: 

[: Так платають, так платають
цїлесенькый божый день :]

Ту права рученька, ту лївая,
Як прачкы біґлюють, укажу вам я: 

[: Так біґлюють, так біґлюють
цїлесенькый божый день :]

Ту права рученька, ту лївая,
Як прачкы танюють, укажу вам я: 

[: Так танцюють, так танцюють
цїлесенькый божый день :]   
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Ту права рученька8

повольно Ковальчук Іван, 1948 р., Бенядиківцї

Народна співанка
Андріёви Дулебови заспівав Іван Ковальчук в 1948-ім роцї в Бенядиківцях.

8 - Слова в нотовій онсові суть перефочены з книжкы Науковый збірник 6 свідницькго музею з року 1972 і не мож їх змінити. Текст в норматівнім русиньскім языку є під нотами.
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Дїтьскы гры з Колысайком

Як збойник Яношік, 
і мы такых мали.
За народ в Карпатах
своє жытя дали. 

На гробы збойників
дайме вінцї з руж.
Єден - не забудьме
быв ОЛЕКСА ДОВБУШ.

Кілько лем было кривд, 
страшенных ночей.
І пришов на поміч
все ІЛЬКО ЛИПЕЙ. 

Сокыра у руцї, 
добрї памнятай.  
Такым быв і збойник
НИКОЛА ШУГАЙ. 

Помагав народу
і не быв богатый, 
Ёго называли: 
Наш ФЕДОР ГОЛОВАТЫЙ

Кажда перша буква здолы горї: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кажда третя буква зверьху долов:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

2.

3.

4.5.

6.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.12.

Фарбы од выдумкы світа
здоблять ёго крылця,
камаратить ся з квітками
смотрячі до сонця. 
                             (килытоМ)

В загородї робить шкоду,
не позерать на уроду. 
Попід землю ставлять ходбы,
переоре вшыткы плоды. 
А на кінцю такой днины
зробить горбок фарбы глины. 
                              (яцітрыК)

Червеный кабатик має,
з точками го прикрыває:
Од головы аж по пяты,
Любить ся малым дївчатім. 
                               (акнурбоБ)

Гаданкы Кветы 
Мороховічовой Цвик

Ходить, бродить по дворї
пан в червенім мундурї. 
Хто штось о нїм знать
гаданку здогадать. 
                        (кялуП)

В лїсї бывать,
гайник не є.
Лїчіть стромы,
доктор не є. 
Хто то є?    (ьлетяД)

На коминї бывать,
по млаках ся бродить,
а на зиму йде до країн,
де ся жабам водить. 
                     (нацоБ)

Така маціцька, хвостик 
довгый, дїти люблять 
кожушок сивый.
Прінцезна Лада го надїла,
жебы красу затаїла.  (акшыМ)

8.

7.

9.

11. 12.
10.

14.

13.

Словны гры з Юрком Харитуном
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З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы
Мiлы нашы чітателї, Колысайко вырїшив, же 
того року будете з ним довєдна дописовати до 
порожнїх бублин – русиньскы назвы того, што 
є намалёване на рісунках Евкы Ілковічовой. 
Невыфарблены рісункы домалюйте самы.
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Вісемнапрямник
Што таке мнягоньке?
То не серсть,
то клоча,
з нёго будуть ниткы
на міхы, сорочкы.
З чого буде клоча?
Повідало дївча,
же там коло Топлї
выростуть

__ __ __ __ __ __ __.
БАРАН, ЕЛЕНА, ЖОВЧ, КОБЫЛА, КОЛИК, 
КОЛЫСАНКА, КОМОРА, КРЫЛО, КУПАНЯ, ЛОЖКА, 
МАЛИНА, МАЧКА, НАЛПА, ОБЛАЧІК, ОЛЕНА, ОЛОВО, 
ПАЦЯ, ПЕКЛО, ПЕЛЕВНЯ, ПЧОЛА, ШКОЛЯРИК, 
ШОВДРА

Задачі
1. Перейдийте по чарках блайвасом так, жебы сьте го 
не одтяговали од папіря.

2. Дорісуйте овоцину і вымалюйте єй.

3. Спойте лінійков лампу з єй тїнёв.

4. Перейдийте по чарках блайвасом так, жебы сьте го 
не одтяговали од папіря.

5. Помож найти слоникови дражку ку озеру, жебы ся 
міг в тій теплотї напити воды.
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6. Правилно нарісуйте точкы: 

	- днука  і, але не в; 
	- днука  і, але не в
	- днука , але не в  і;
	- днука , і  ;
	- днука  , але не в ,  і ;
	- не в ,  ,  і ;  
	- в  , но меджі  і 

-зц-

РЕБУСЫ
Назвий і напиш, што видиш на першім рісунку. Дві звіздочкы за 
рісунком значать, же послїднї дві буквы із слова, котре єсь напи-
сав, треба выхабити. То значіть, же на вырїшіня ребусу їх не треба. 
Вычаркний їх. Наслїдує знак +. Він значіть споїня слова(або части 
слова), котре єсь написав із далшым словом (котре видиш на дал-
шім образику).Позад далшого знаку + напиш словом, што видиш на 
третїм образику. Прочітай, што єсь написав – то є вырїшіня першого 
ребусу. 
Подобным способом (пиш словом, што видиш на образиках) поступуй при 
далшых ребусах. Ноты при другім ребусї треба замінити за склады, якым они 
на нотовій основі одповідають. Кедь суть звіздочкы перед рісунком (як напр. у 
другім і четвертім ребусї), треба выхабити першы буквы в слові. Чісло звіздочок 
нам наповідать, кілько букв треба выхабити.

СУДОКУ
Вырїш судоку так, 
жебы в каждім 
шорику і в каждім 
стовпчіку было кажде 
з чісел од 1 до 4.

Як ся то называть? 
Коли на полях проходили жнива або сїнокосы, было треба 
даяк звязати колосы зерна до снопів. Зато нашы предкове 
брали непотрїбну солому з колосів, котры нажали і вязали 
з них соломняны пантликы з таков довжков, жебы могли 
звязати зерновый сніп. Нашы прародічі знали многы спо-
собы вязаня такых соломняных пантликів. Даґде ся при вя-
заню хосновав і крутель, якый помагав солому закручати. 
А як ся тот соломняный пантлик называть, ся дізнате, кедь 
вырїшите тайнічку. -зц-
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