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Часопис про русиньскы дїти



День мамы

Колись за давных часів, біда привела рущаньского ґазду 
аж до Великого Березного на ярмарок. Бідный ґазда як ходив, 
так ходив по ярмарку, ніч не здобыв. Ближыв ся вечур, треба 
было ся зберати на далеку путь - домів, назад до Руського. На-
поїв коня, впряг го до воза, ладив ся вырушити з міста. З Вели-
кого Березного до Руського. І не збачів, як го слїдовав іщі бід- 
нїшый, барз постарілый чоловік. Пришов ід нёму, поздравив 
ся: 

- Слава Ісусу Христу! 
- Слава і навікы!, одповів на пів рота ґазда, но свою позор-

ность давав конёви і возу, а не старому бідному чоловікови. 
- Де путь поведе Тебе, чоловіче добрый?, попросив ся бід-

няк. 
Ґазда ся позерать, тай подумав собі: ´Шо то вун од ня 

хоче?´1 
- Чого тобі знати, де я іду?
- Та я бы тя хотїв попросити, жебы-сь ня взяв на віз, кедь 

наша путь буде сполочна. 
´Де лем старяка біда несе´, подумав собі рущаньскый ґазда 

і одповів: 
- Я тебе на вуз не возьму, муй кунь є слабый і вуз непотріб-

ный і путь далека.2

- Я бы тобі добрї заплатив, кедь ня привезеш аж на місто, 
де я іду. 

Загадна бісїда збівшыла зведавость ґазды,  перемірює го од 
головы аж по пяты, та-й подумав сі: ´Старый, бідный, лем з чім 
же хоче платити? Я іду далеко, через верьхы і лїсы нучнов годи-
нов3 , я вера не беру никого´. 

- Тадь лем повідж менї, де же Ты ідеш? Там, де я іду, там тебе 
не треба.

Старый приступив ближе, тай потихы ся попросить:
- Не ідеш до Руського, або поближе Руського? Кедь ня там 

привезеш, дуже добрї тобі заплачу, будеш спокійный. 
- Я йду до Руського, але чого тебе там, шо4 ты там маєш?
- Повісти тобі, што я там маю, теперь іщі не можу, но як бу-

деме в Руськім, вырівнам ся з тобов, ты будеш спокійный. 

´Шо робити? Може мі досправды заплатить. Грошы бы са 
мі придали.´5

По довшім ваганю ґазда старого взяв на віз. В Руськім че-
кав выплату. Посїдали на віз, ґазда махнув батогом і кінь рушив 
возом. На зачатку сидїли в тихости на возї, кінь крачав, віз цор-
котав. На Карцабовім верьху уже примерькало. Задумав ся фур-
ман, тай ся попросив бідняка: 

- До Руського прийдеме в пувночі, де переспиш до рана? До 
кого-же ты там йдеш?6

Старый быв тихо. Лїпше ся попризерав ґазда на нёго і збаг-
нув, же старый змінив фарбу, поблїднув, тай якось тяжко ся му 
дыхать. 

Фурман ся знова спросив: - До кого йдеш а якыма грошами 
заплатиш фурманку? 

Уже минули Дару, приближовали ся ід Старинї. Віз із Карца-
бового верьха аж до Старины поганяв коня до бігу. 

Та нараз прогварив бідняк: - Лем ты мене везь до Руського. 
Там, там є схованых дванадцать бочок товгайского злата, о тім 
златї не знає нихто окрем мене. 

Ґазда, як думав, так думав, вірив і не вірив, но кінь долинов 
швыдко крачав, бо і віз го попыхав. Путь в Старинї ся вберта-
ла, ґазда махнув батогом, абы коня попогнав. Попозерав ся на 
старого а тот без душы до воза ся звалив. Свою животну путь 
праві скончів – умер. 

Шкода ся стала велика, бо вмер послїднїй свідок, а златы 
бочкы схованы зістали на стариньскім цінтерю. 

(Розповів Андрій Біндзар із Руського, 
в 2003-ім роцї – в Снинї).

1Рущаньскый діалект патрить ід укаючім русиньскым діалектам розшыреным в русинь-
скых селах Підкарпатя і Словакії окресу Снина – в улічскій, убляньскій, стащіньскій 
долинї, і ку такым патрили і села заникнутой стариньской долины . На літературнім 
русиньскім языцї: „Што то він од ня хоче?
2„Я тебе на віз не возьму, мій кінь є слабый і віз непотрібный і путь далека.
3... нічнов годинов...
4... што ..
5´Што робити? Може мі досправды заплатить. Грошы бы ся мі придали.´
6... в півночі... – До кого-же ты там ідеш?

Русиньска літературна рубріка – проза, поезія, байкы-забавляйкы

Русиньскы  леґенды, або стары скуточны пригоды 
людей із Руського...

Рущаньскы  леґенды і пригоды,
 котры записав 

Іван Боднар старшый

Івета Мелнічакова 
Біда їх споїла

Агойтє, мiлы дїточкы  
і школярикы! 

Мілы нашы дїточкы, зась ся ід Вам обер-
таме із нашым часописом Колысочка, жебы 
сьте собі в нїм могли листовати, чітати, 
рїшыти задачі. Пририхтовали сьме про Вас 
дакілько новинок. В Русиньскiй літературнiй 
рубріцї сьме про Вас выбрали просты стиш-
кы о мамі і о выберї професії панї Меланії 
Германовой, котра походить із Выдрани і 
пару стишків од учітелькы русиньского языка 
в Меджілабірцях, поеткы дїтьской пооезії, 
Іветкы Мелнічаковой із єй книжкы І Янкови, 
і нянькови. В новій, лем тогорочній рубріцї 
Русиньскы леґенды і стары пригоды Вам 
розповіме рущаньскы леґенды або скуточны 
пригоды, котры Іванови Боднарови із Русь-
кого розповіли найстаршы обывателї села 
- Андрій Біндзар і Михайло Габушта. Сім 
русиньскых валалів в окресї Снина мусило 

быти про водну гать Старина зліквідованых. 
А Руське патрило ід ним. Зато леґенды, котры 
там бісїдовали найстаршы люде своїм молод-
шым сучасникім, суть про нашу літературу і 
історію барз цїнны. Тоты пригоды суть може 
тыма послїднїма пригодами, котры ся з того 
села про нас заховали. Так послухайте, як їх 
про Вас прочітають із нашым Колысайком – 
Вашы панї учітелькы або Вашы родічі. Новов 
тогорочнов рубріков будуть і Вызначны ру-
синьскы роды, в котрій Вам представиме ро-
дины тых русиньскых дїятелїв, котры вызнач-
ным способом овпливнили нелем жывот 
Русинів на Словакії, але і жывот Словакії, де 
жыють Русины. Того року сьме про Вас вы-
думали Колысайків комікс. А може Вы самы 
собі выдумате свій комікс з панї учітельков і 
Вашыма сокласниками? Не могли сьме так-
само выхабити словны гры Юрка Харитуна і 
ребусы і задачі од Зденкы Цітряковой.

                                                                          -люк-
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Співанка: 
Мамочко, мамочко, жый нам довгы рочкы, 
Дожый ся 100 рочків – желають дїточкы. 
Премного років нашій мамочцї 
– няй ся радують iз нёй дїточкы,
Многая, благая лїт нашій мамі 
– няй мы, дїточкы з нёй радость маме. 

Де было, там было,
далеко то было. 
Жыли собі дїдо, баба,
а з нима курочка ряба.
Раз курочка похворїла,
дїдка з бабков засмутила.
Обидвоє заплакали,
ратовати помагали. 
Пришов доктор, лїкы пише,
а курочка собі квоче: 
-Уж не буду я хворенька,
скоро буду я здравенька. 

Івета Мелнічакова 

Дїдко, бабка і курочка

В загородцї під крячком,
жыли слимак з хробачком. 
А недалеко за пнячком,
росли підпенька з маслячком. 
Жыли – росли, росли – жыли
спокійненько там, де были. 
Бо іншый світ не відїли,
лем тот, де ся народили. 
Аж раз пришла силна будя, 
крячок з пнячком вывернула. 
Де ся бідны дїти мали? 
До світа ся вни выбрали. 
Ідуть і плачуть жалостно
за тым, што їм так
к сердцю приросло. 
Бо хоць крячок сухый
а пнячок зогнитый были,
їх сердечка ся любили. 

Што є кому міле,
хоць наполы гниле. 
Так як світом ішли,
взаємно ся стрїтли.
Єдны другым ся 
выжаловали,
над своїм нещастём
вєдно поплакали. 
А хоць ся передтым
николи не знали,
головкы докопы дали
і так собі роздумали,
же налїпше бы їм было,
кебы довєдна зістали.
Предсі – в колектіві сила,
хоць так вышло,
же біда їх споїла. 
Нашли сі зеленый крячок,

коло нёго здравый пнячок.
Добрї ся усалашыли
і довєдна в ласцї жыли.
Взаємно сі помагали,
єдны другым чести дали.
А на то, што барз болїло,
уж нїґда не споминали. 

День мамы
День мамы

 Меланія Германова
Стишкы про маму 

Занедовго выздравіла,
уж николи не хворїла. 
На памяти тото мала,
жебы довго здрава была:
Здраво їсти, велё спати.
дїдка з бабков все слухати. 
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День мамы

Мамко наша міла, а мы твої дїти – 
Не є такой мамы у тім цїлім світї.
Будь про нас все таков, іншу не хочеме – 
Мы про тя найлїпшы дїточкы будеме.  
Покля сонце світить і місяць із неба,
Нам лем тебе, мамко, коло себе треба.
Бо ты – наше Сонце, мы твої звіздочкы, 
Ты – наша Мамочка, Мы – твої Дїточкы. 
Ты нас в колысочцї малых колысала, 
А теперь до школкы із радостёв дала. 
Мы сьме у тій школцї 
при другій мамочцї. 
Мама – то сердце дїтины, 
Мама – потїха родины, 
Мама – то є дар із неба, 
Мамочку любити треба. 
А мы – твої дїти, 
То найкрасшы квіткы, 
Білы, червененькы, 
Дїточкы дрїбненькы. 
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Вызначны русиньскы роды ...

Род  
ДУБАЁВЫХ

Анна Дубаёва ся народила як Анна 
Калинякова у Вышнїм Мірошові  
в днешнїм окресї Свідник дня 21-го сеп-
тембра 1890 до учітельской родины. Єй 
отець, Михал Калиняк быв директором 
народной школы у Вышнїм Мірошові, 
мати Антонія Валькова ся старала о ро-
дину. Як 18-рочна ся в 1909-ім роцї од-
дала за ґрекокатолицького священика  
Дезідера Дубая, котрый ся народив 
14-го апріля 1886 в русиньскім селї 
Орябина коло Старой Любовнї, де быв 
ёго отець Петер Дубай нотарём і старо-
стом. Мама Дезідера ся писала за сло-
бодна Емілія Длуґолиньска і вмерла як 
49-рочна, кедь мав Дезідер лем 15 років. 
Ёго отець вмер пару років по своїй женї.  
І так великій родинї Дубаёвых помагали 
з выховов їх семох дїтей родічі Анны, 
главнї дїдо Михал Калиняк. 

Анна і Дезідер Дубаёвы мали сім 
дїтей: Михала, Дезідера, Марту, Павла, 
Ладїслава (Ваську), Анну і Ореста. 

Дезідер Дубай як ґрекокатолицькый 
священик служыв наперед в Гачаві коло 
Рожнявы, де ся їм народили Михал і Де-
зідер. Марта ся їм народила у Вышнїм 
Мірошові а остатнї дїти ся вже народили 
у Великій Полянї, днесь бы тот валал быв 
в окресї Снина, лем го зрївнали зо землёв 
про водну гать Старина. 

Найстаршый Михал, котрый дістав 
мено по дїдови Калинякови ся народив 
4-го юна 1910 і другый Дезідер, з ме-
ном по нянькови ся народив скоро по 
нїм, 5-го септембра  1911. Дївка Марта 
ся народила 4-го фебруара 1913 у дїда і 
бабы Калиняковых у Вышнїм Мірошові.  
Павел ся вже народив у Великій По-
лянї 9-го новембра 1914, Ладїслав 
або як го дома кликали, Васька, ся на-
родив 31-го марца 1916, Анна – дїв-
ка, ся народила 11-го фебруара 1918 
і наймолодшый Орест  ся народив 
15-го авґуста 1919. Од Ладїслава по 
Ореста ся вже вшыткы дїти народили  
у Великій Полянї.

Рік по народжіню наймолодшого 

Сiм дїтей із матїрёв Аннов, без  нянька Дезідера. 
Злїва: Орест, Дезідер, Лацко (Васька), Марта, я – Анна – сиджу в серединї, надо мнов – 
Павел, коло мене стоять – Аня і Марта і сидить - Михал

Ореста, в 1920-ім роцї, одходить отець 
Дезідер як ґрекокатолицькый священик  
з русиньскыма міґрантами до Піттсбур-
ґу в США, жебы поміг родинї фінанчно 
і пробыв там довгых 15 років. Вернув ся 
до краю аж в роцї 1935. Дїти го 15 років 
не відїли, но він їм по цїлый час заганяв 
домів пінязї, жебы ся родина змогла ма-
теріално і вышла із біды. Думав собі, же 
за посыланы пінязї буде Анна куповати 
у Великій Полянї поля або лїсы, но вна 
вырїшыла за здобыты америцькы талярї 
дати вшыткы дїти штудовати, бо вшыткы 
были барз талентованы. 

Кедь ся Дезідер вернув в 1935-ім роцї 
із Америкы, не жыв вже довєдна із своёв 

женов, бо Анна зістала в домі в Пряшо-
ві, а Дезідер быв назначеный єпархом 
П. П. Ґойдічом на много парохій на се-
веровыходї Словакії – до Шарішского 
Чорного, Дубовой, Кремной, Дрьєніцї. 
Наконець вмерать 5-го апріля 1945  
в Спішскій Соботї про недостаток ін-
зуліну як діабетік, бо у войнї інзуліну 
наісто не было достаток. Похованый  
є в Кежмарку. 

В роцї 1923 ся родина Анны Ду-
баёвой одстїговала із Великой Поляны 
од чеськословеньско-польскых граніць 
до Пряшова, де за зароблены Дезідером 
пінязї Анна предсі лем купує дім на уліцї 
Ярковій, близко центра міста. Дім ку-

жывот єй оникали (гварили на вни). 
Павел скончів Правницьку факул-

ту Карловой універзіты в Празї, де ся 
на забаві спознав із Швейцарьков Лі-
зов Перелет, дївков вызнамного швей-
царьского маляря, котра ся вернула із 
Чеськословеньска домів до Швейцарії 
по комуністічнім переворотї в 1948-ім 
роцї – з їх дївков Діанов. Старшый сын 
Петя або по французьскы Пєр зістав  
з отцём Павлом на Словакії, в Кежмар-
ку, де Павел робив як заводный прав-
ник, но одты одышов наперед сын Петя, 
а потім за цїлов родинов до Швейцарії, 
до Лозанн, родного міста ёго жены Лізы 
одышов і Павел, котрый ся там став 
вызнамным правником фірмы Нестле. 
Своїй мамі Аннї із Швейцарії посылав 
цїлы рокы баликы з добротами якраз той 
фірмы і на тоты баликы ся тїшыла цїла 
родина. До Пряшова до дому на Яркову 
уліцю ходили нелем сынове і дївкы Анны 
Дубаёвой, но і вшыткы внукы і внучкы, 
бо вшыткы барз любили маму або бабку 
Анну. Павлів сын ся в Швейцарії став 
вызнамным малярём, здїдив вытварный 
талент і по своїй бабі Аннї Дубаёвій і по 
своїм швейцарьскім дїдови Перелет. Мав 
і авантурістьскый характер, бо як єден із 
першых на світї зорґанізовав путь около 
світа. 

Ладїслав, котрого дома кликали 
по руснацькы Васька, скончів Лекарь-
ску факулту Універзіты Коменьского  
в Братїславі, де брав воєньску штіпендію 
і в роцї 1942 наступив до Словацькой 
армады, до тых частей, котры ся не зда-
ли Нїмцям і пішли на поміч повсталц-
їм Словацького народного повстаня.  
В горах коло Баньской Бістріцї похвор-
їв і пішов до шпыталю до Братїславы, 
де спознав свою будучу жену, Татьяну 
Растріґіну, дївку руськых еміґрантів, 
котры втекли із Руська перед червеным 
терором, і котра ся народила на шыфї 
недалеко Бенаток. Родічі Растріґіны 
патрили ід руській арістокрації. Скон-
чіли высокошкольскы штудії в Руську 
а потім і в Празї на Карловій універзітї. 
Сама Татьяна выштудовала на Педа-
ґоґічній факултї Універзіты П. Й. Ша-
фаріка у Пряшові тройшпеціалізацію: 
руськый, словацькый і нїмецькый язык 
і цїлый жывот тоты языкы учіла. Вась-
ка з Татьянов мали три дїти: Машку, 
Павла і Татьяну. Машка выштудовала 
етноґрафію на Універзітї Коменьского  
в Братїславі, Павел медицину на УПЙШ 
в Кошіцях і Танька – псіхолоґію на ФФ 
УПЙШ в Пряшові. 

Васька, їх отець, іщі в часї ІІ-ой сві-
товой войны наступив на Мікробіоло-
ґічный інштітут на Універзітї Коменьс-
кого в Братїславі. Кедь ся в 1947-ім роцї 
отворила Лекарьска факулта УПЙШ  
в Кошіцях, Лацко (Васька) там заложыв 
Інштітут мікробіолоґії. В 1968-ім роцї 
ся Лацко став першым воленым деканом 
ЛФ УПЙШ в Кошіцях. Зволив го в тім 
роцї Академічный сенат ЛФ УПЙШ, но 
в 19714-ім роцї го предчасно з функції 
одволали, бо настали рокы нормалізації, 
котрым ся Ладїслав Дубай не хотїв під-
рядити. 

Васька предчасно вмерать як другый 
мілованый сын мамы Анны, рік перед єй 
смертёв, а може якраз смерть другого 
сына за єй жывота і єй выпровадила на 
тамтот світ  15-го апріля 1979-ого року 
по зломенинї ногы і запалї плюц. 

Анна або Аня, дївка Анны і Дезідера 
Дубаёвых зачала штудовати на Карловій 
універзітї в Празї в 1936-ім роцї, побыла 
на школї до 1937-го року а кедь ся на 
далшый рік заперають в Протекторатї 
Чех і Моравы высокы школы, одышла 
штудовати на Педаґоґічну факулту до 
Братїславы, шпеціалізацію словацькый 
і руськый язык і література. В Братїсла-
ві ся зознамила з Іґором Калиновскым, 
руськым еміґрантом і в 1941-ім роцї 
ся взяли. Сына Іґора породила Аня в 
Баньскій Щавніцї у сестры Марты. Но 
Іґор Калиновскый в 1942-ім роцї емі-
ґрує до Австрії а потім до  США, бо як 

руськый еміґрант утїкать перед руськым 
фронтом. Пише Анї писма, жебы при-
шла за ним, но мама Анна єй сховала 
пас, жебы не могла одыйти за граніцю. 
Анна ся наконець вернула до Пряшова, 
де спочатку робила на Крайскім народ-
нім выборї, но потім учіла выштудованы 
языкы на руській ґімназії в Пряшові, на 
середнїй педаґоґічній школї, потім была 
і директорков  пряшівского інтернату 
на уліцї Пылзеньскій, де спознала свого 
другого мужа – Еміла Кончека, котрый 
быв женатый, но покы ся розвів із своём 
першов женов, Аню вышмарили із інтер-
нату. Потім жыла із сыном Іґором десь 
в ґаражу у Меджілабірцях, но кедь ся  
з Емілом побрали, вернула ся до Пряшо-
ва і одтогды учіла на основній школї на 
уліцї Мудронёвій руськый, словацькый 
язык і тїлесну выхову – аж до своёй пен-
зії. З Емілом мали три дїти – Любу, Да-
ріну і Евґена. Люба є емерітнов доцент-
ков псіхолоґії на Факултї природных і 
гуманітных наук Пряшівской універзіты 
в Пряшові, Даріна є учітелька а Евґен – 
фармацевт, ветеринарь. Іґор, першый 
Аннин сын,  выштудовав учітельство ма-
тематікы і тїлесной выховы і довго жыв  
з бабков Аннов, тетов і нанашков Мар-
тов в домі на уліцї Яркова в Пряшові – аж 
до своёй свадьбы. 

Орест, наймолодшый сын Анны і 
Дезідера Дубаёвых, скончів мальбу на 
Словацькій высокій технічній школї  
в Братїславі і став ся з нёго вызнамный 

Рушна судьба  єдной русинькой родины, 
родины ДУБАЁВЫХ,

 основаной Аннов і Дезідером Дубаёвыма в роцї 1909

пила, жебы была ближе дїтём, котры ся 
розышли по світї. Кедь ся Дезідер вернув 
із Америкы, просив ся, де суть тоты поля 
і лїсы, котры мала Анна куповати за ёго 
пінязї, но вна сміло одповіла: „Твої пі-
нязї добрї послужыли, бо окрем Дезідера 
штири дїти скончіли Карлову універзіту 
в Празї і двоє дїтей – Універзіту Комень-
ского в Братїславі. 

Найстаршы двоме сынове і дїв-
ка Марта ходили до народной школы 
у Вышнїм Мірошові а одты сынове 
одышли штудовати на Мукачовску реал-
ну руську ґімназію. З Мукачова одышли 
штудовати до Прагы, на Карлову універ-
зіту. 

Михал, хоць наперед барз хотїв 
штудовати мальбу, бо по матери здїдив 
вытварный талент, по порадї з нёв собі 
выбрав „практіцкішу“ шпеціалізацію, а 
то учітельство ґеоґрафії і історії на Фі-
лозофічній факултї Карловой універзіты. 
По штудію в Празї ся вернув до Пряшо-
ва, де учів на Ґрекокатолицькій руській 
ґімназії, у влаку спознав свою жену Ес-
тер Андокову, од єй матери, пражской 
фотоґрафкы дістали по свадьбі як прида-
не дім на Годжовій уліцї в Пряшові, де ся 
їм народили три дїти: Іван, Анна і Михал.  
З Анны, меновкынї своёй бабкы Анны, 
ся стала докторка – інтерністка в Празї. 

З Михала Дубая ся став вызнамный 
чоловік, з ґімназії одышов робити на 
Крайскый народный выбор, на одбор 

културы і заслужыв ся о заложіня Науч-
ной книжніцї в Пряшові, Педаґоґічной 
факулты Універзіты Павла Йозефа Ша-
фарика в Пряшові, стояв при зродї Укра-
їньского народного театру в Пряшові, 
Шарішской ґалерії у Пряшові, Музея 
україньской културы (МУК) у Свіднику. 
Не переставав малёвати цїлый жывот, 
перешов шестёма періодами мальбы. 
Дакілько своїх образїв веновав МУК  
у Свіднику. 

Дезідер зачав штудовати Правниць-
ку факулту, но быв і добрый фотбаліста 
На єднім запасї сі поранив голов, зато 
не міг доштудовати і вмерать наймолод-
шый, як 45-рочный. Мати Анна гварила, 
же вмер єй найкрасшый сын, кучерявый 
з синїма очами.  

Марта таксамо скончіла Карлову 
універзіту – Педаґоґічну факулту, комбі-
націю руськый і нїмецькый язык і літера-
туру. По скончіню факулты учіла на ґім-
назіях в Ружомверку, Баньскій Щавніцї, 
в Меджілабірцях, Гуменнім, Сабінові і 
наконець у Пряшові. Так ю за соціаліз-
му перемістнёвали із школы на школу 
зато, же ся нїґда не вздала своёй ґреко-
католицькой віры. Як слободна зістає 
наконець зо своёв матїрёв в домі на уліцї 
Ярковій, одкы ся одстяговали до меншо-
го квартелю, де свою матїрь доховала до 
смерти. Но вшыткы дїти ся барз старали о 
свою злату маму, як єй называли доконця  
в своїх професійных біоґрафіях, а цїлый 
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Мiлы нашы чітателї, того року ся будете з Колысайком учіти писати і дописовати 
намісто рiсунків – русиньскы назвы того, што є намалёване на рісунках. 

З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы

Малёване чітаня 
Задача: Доповнийте слова намісто рісунків.  

Зачав ся Новый рік 2020. Всягды навколо было велё снїгу, 

было холодно, і зато собі дїти мусили повболїкати (ша-

пку, шал, рукавіцї, віша                     пку, шал, рукавіцї, 

вітровку і . Кедь ся так добрї облекли, не могло їм быти 

холодно, хоць вонка дув студеный і силный (віт     ор) 

(      ві. Дїти не мусили ходити до (школы) (школы),  

бо іщі мали вакації. Но вакації скончіли і школярї ся тїшыли 

на учітелькы і на своїх сокласників, школьскых камара-

тів. В класї дїти сидїли по двоё в школьскых (лавк(лавках)  

і писали фіксков на інтерактівну (таблу) (т   аблу). На лав-

цї мають дїти перечник, перо, блайбас, зошыты/тейкы   

і (книжк   ) (книы). Панї учітелька) (Па      ся все шувнї 

вболїкать і єй шматя ся любить і дївчатам і хлопцїм.

словацькый ґрафік. Ёму вже мати Анна 
не бранила штудовати мальбу, так як ся 
то стало Михалови, найстаршому сы-
нови. Орест быв за соціалізму вымено-
ваный заслужылым а потім і народным 
умелцём, што было найвысше умелецьке 
оцїнїня. 

Орест штудовалв, як і Михал і Дезі-
дер, на Мукачовскій руській реалній ґім-
назії, де ся научів по руськы, мадярьскы 
і нїмецькы, і одты одышов штудовати до 
Братїславы. Ґімназію кончів в роцї 1939, 
коли Мукачов як і цїлу Підкарпатьску 
Русь анектовало Мадярьско. На мука-
човскій ґімназії учіли чеськы учітелї, ко-
тры вызывали штудентів, жебы бранили 
Чеськословеньско, під котре до 1939-го 
року Підкарпатьска Русь патрила. Кедь 
Мадяры нашли у штудентів збранї, без 
мілости їх застрїлили. Тот смутный і 
траґічный зажыток овпливнив Ореста 
на цїлый жывот. Одтогды ся з нёго став 
паціфіста. Орест хотїв іти штудовати до 
Прагы, но в 1939-ім роцї то вже не было 
можне, бо высокы школы в Чехах на-
цісты заперли, зато пішов штудовати до 
Братїславы. 

По навернутю отця Дезідера із Аме-
рикы, Орест, котрый собі го не міг як 
рочный хлопчік памнятати, ся з нянь-
ком зближує і тот му одовздає порожнї 
хрестны листы, жебы поміг Жыдім, кебы 
то было потрібне. Обидвоми были паці-
фісты і не бояли ся націстів. 

Орест скончів Оддїлїня креслїня і 
малёваня Словацькой высокой школы 
технічной в Братїславі, ательєр Марті-
на Бенкы, Максіміліана Шуманна і Яна 
Мурдоха, вшыткых вызнамных сло-
вацькых малярїв в часї войны, в 1943-ім 
роцї. По скончіню высокошкольскых 
штудій ся став асістентом Коломана 
Сокола, вызначного словацького ґрафі-
ка, котрый по 1948-ім роцї еміґровав  

з Чеськословеньска до США про неоцї- 
нїня ёго особности і Орест Дубай ся став 
самостатным учітелём мальбы на Педа-
ґоґічній факултї Універзіты Коменьско-
го в Братїславі. В 1949-ім роцї взникать 
самостатна Высока школа вытварного 
уменя в Братїславі. Орест ся став єдным 
із єй першых учітелїв, значіть быв єй за-
кладаючім учітелём. В 1968-ім роцї быв 
зволеный Академічным сенатом за рек-
тора той школы. 

Орест Дубай є автором монумен-
тално-декоратівных вытварных творів 
– великоплошных рельєфів на Технічній 
універзітї в Братїславі і на єдній будові  
в Меджілабірцях. Вытворив цікл пятёх 
рельєфных тапісерій на Братїславскім 
градї і много іншых ґрафік. Выше 800 
своїх творів веновав Вігорлатьскому му-
зею в Гуменнім, де є часть музея помено-
вана як Сала Ореста Дубая. 

В вольнім часї любив грати шахы, лю-
бив музику, сам грав на гуслї а ёго сын 
Юрай, математічно барз наданый, грав 
на клавір. Орест барз любив православ-
ны і ґракокатолицькы хоровы співы і по-
гріб мав в церьковнім славяньскім языку. 

Орест ся оженив з Аннов Вышнов із 
Ліптова, котра штудовала соціалны на-
укы в Празї. Мали двох сынів – Юрая і 
Ореста молодшого. З Юрая ся став ар-
хітект і Орест молодшый выштудовав 
Академію вытварного уменя в Братїсла-
ві, шпеціалізацію рештавраторство і є  
з нёго академічный малярь. 

Орест Дубай старшый вмерать 2-го 
октобра 2005 і є похованый в Братїславі 
на цінтeрю в Славічій долинї (v Slávičom 
údolí). На нагробнім каміню має выте-
сану старославяньску молитву. Ореста 
Дубая люде любили, зато, же їх знав тер-
пезливо выслухати і быв барз добрый чо-
ловік. 

Представили сьме Вам, мілы чіта-
телї,  родину Дубаёвых, котру заложыли 
русиньскы родічі, Анна і Дезідер. Дома 
родічі з дїтми бісїдовали по русиньскы, 
но дїти вже зо своїма манжелами і ман-
желками як Словаками або Словачками, 
або Русом, бісїдовали по словацькы, 
Павел із швейцарьсков женов бісїдовав 
по французьскы. Анна вшыткых своїх 
семеро дїтей безгранічно любила,  была 
на вшыткы свої дїти барз горда, а вни єй 
то оплачали великой любвов і кликали 
єй златов мамков. Похопили барз ско-
ро, яков силнов особностёв є їх мати, 
кедь їх як модерна жена без освіты уже 
на зачатку 20-го стороча дала вшыткых 

штудовати, бо похопила, же освіта є ве-
лика годнота в жывотї чоловіка. Высо-
кошкольска освіта може дати чоловікови 
основу про ёго далшый творивый жывот, 
кедь вывжыє свій особностный потенці-
ал наповно. А дїти Анны і Дезідера Ду-
баёвых свій потенціал наповно вывжыли. 
Можуть нам вшыткым служыти як взор 
жывота наповненого добром, котре 
шырили про остатнїх людей. Мы, Ру-
сины, можеме быти горды на то, што в 
жывотї досягли і же не забывали на своє 
русиньске корїня і не ганьбили ся за своє 
походжіня. Главнї вдяка своїй освіченій 
матери. Мамі оникали нелем дїти, но і 
найстаршы внуци і внучкы, но потім ся 
то Аннї відїло уже старосвітьске і молод-
шы внукы єй вже могли тыкати. Стрыкім 
і тетам – дїтём Анны, дївкы і сынове бра-
тів і сестер выкали. В родинї Дубаёвых 
пановала почливость і взаёмна любов. 

Анна Дубаёва вмерла в кругу сво-
їх люблячіх дїтей, внуків і внучок 15-го 
апріля 1979 на запал плюц і є похована на 
главнім цінтерю в Пряшові в родинній  
гробцї Дубаёвых.                                                                 -люк-

Вопросы ід статї о родинї 
Дубаёвых: 

1. Што значіла освіта дїтей 
про Анну Дубаёву? 

2. Якыма цїнностями ся  
в своїм родиннім жывотї ряди-
ла Анна Дубаёва? 

3. Котры із єй дїтей были 
найзнамішы в Словакії?

4. Што вызначне зробили 
про  свій реґіон або про цїлу Сло-
вакію дїти Анны Дубаёвой? Чім 
ся прославили? 

Орест Дубай, ст.: Мір, 1987

Орест Дубай, ст.: Дзвiнкы, 1987
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Феска в каплічцї Скровенї, Джотто, коло 1305

Італьска фреска
Італьскый умелець Джотто (Giotto) 
намалёвав серію набоженьскых фре-
сок (настїнных малеб) на свіжу ва-
ковку перед єй высхнутём в легкім, 
реалістічнім штілї, напроти тяжкым, 
плоскатым образам раннёго серед-
нёвічного уменя.

Владїмірьска ікона Божой Матери, 
Незнамый автор, коло 1100

Середнёвічны іконы
Іконы суть мальбы хрістіаньскых 
святых, наприклад Ісуса. Є то ті-
пічне уменя ортодоксной церькви 
выходного обряду практізоване у 
выходній Европі і Візантії.

Тяжкый снїг на горї Ґуан, Ксу Данонінґ, коло 1200

Кітайска країномальба
Почас влады кітайской дінастії Сунґ 
малёвали кітайскы умелцї прекрас-
ны країнкы, часто з мотівами гор 
або рїк ці озер, жебы так вказали 
свою любов к природї.

коло 100 перед н. еров – 100 н. е.коло 3000 – 300 перед н. еров

Дїтьскы гры з Юрком Харитуном 

дрыва – выдра
Мароко – комора
скала – ласка
Марко – комар
Нїтра – танїр
лампа – палма
нота – тона

Луна – нула
коса – сако
липа – пила
Томаш – шамот
кума – мука 
сокол – колос 
ватра – трава

качур – ручка
маяк – ямка
канты – танкы
найду  - Дунай
шалат – талаш
вайда – давай 

ВІСЕМНАПРЯМНИК 
Потїшыла мене мамка І єй  ..........................

Слова: 
береза, бучок, вільха, граб, гриб, клат, квіткы, клен, 
кмин, лїска, липа, пень, рубань, сосна, теркы, топо-
ля, трава, явор, ягоды, яфоры    

ЧАСОВА ОСЬ ВЫТВАРНОГО  УМЕНЯ

Люде творять образы десяткы тісячі років. В минулости їх малёвали прямо на стїны яскынь, храмів або домів. Умелцї по-
ступно зачали експеріментовати з розлічныма штілами і техніками мальбы – обявили ясны фарбы і на паперю ці полотнї 
творили прекрасны мальбы. І сучасных малярїв іншпірують і овпливнюють вытварны умелцї з минулости. 

А ці недобра така забавка?

Яка є історія мальбы? 
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Слова ся нам розмотали,
Буквы помішали.
Треба бы їх повязати
І довєдна дати. 

І дїточкы так робили
З чого радость мали
Із єдного слова
Дві зробити знали. 

коло 30 000 перед н. еров

Тот образ бувола є з яскынї Алтаміра в Іспанії. 

Яскынне уменя
Ловцї камінной еры може як єдну  
з частей ловецькых рітуалів малёва-
ли на стїны яскынь образы звірят, 
такых як левів, быків, носорогів... 

Жнива -  сцена з гробкы писаря Нахта

Выздоба еґіптьскых гробок
В старовікім Еґіптї закрывали маль-
бами стїны і плафоны в погребных 
коморах фараонів і годностарїв. По-
мершы суть зображены при каждо-
денных актівітах або при жертвова-
ню богім.

Ілузорна мальба стїн, Каса дел Панза в Помпеях

Рімскы настїнны мальбы
Рімане сі розъяснёвали просторы 
своїх обысть настїнныма мальбами. 
Дакотры были вытворены так, же 
нукають ілузію погляду через облак 
– вонка на сценерію.

960 -1279 н. еры коло 1100 коло 1305

Наталка і Колысайко Малёванка 

Колысайко, бісїдує з камаратков Наталков. 
Колысайко: Наталко, а ты чом  не пішла до школы? 
Наталка:  Бо єм хвора. 
Колысайко: Хвора? А што Ті є? 
Наталка:  Мам анґіну. 
Колысайко: Ёй, та то Тя мусить болїти в гартани. 
Наталка:  Гей, болить ня. Позерай, мам завязаный на шыї  
 шал. 
Колысайко: Віджу, віджу. Но не завіджу Ті. Лем ся скоро 
  уздрав. 
Наталка:  Іду собі такой лячі до постели. Мамка мі прине-
се чай, возьму собі ацілпірін, выпочу і выздоровлю ся. А кедь 
буду здрава, підеме ся довєдна корчулёвати, добрї?
Колысайко: А по корчулёваню пошатуєме домів. Ёй, як ся 
тїшу на своїх дома! На мамку, нянька і свою сестрічку Колы-
санку. Дома маєме так приємно, тепло і міло.
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Ребусы  i задачі і Зденкы Цітряковой

1. Шіфроване писмо 
нашого Колысайка. 
Кажда буква „жыє“ у своїй 
„хыжцї“. Сконцентруйте ся і по-
смотрийте на стїны каждой хыж-
кы. Можете відїти, же они не суть 
єднакы при вшыткых буквах? 
Кедь будете глядати потребну 
„хыжку“ орьєнтуйте ся на тоты 
стїны.

2.  Дорісуйте
другу половину рісунка. 

3. Найдийте правилну одповідь.

4. З кількых коцок 
ся складать 
тота фіґура?

5. Порахуйте овоцину. 

6. Кілько цегел розрїзали? 
Было 6 златых цегел. Дакілько з 
них розрїзали наполы а взникло 
10 цегел. Кілько їх розрїзали?

7. Назвийте пять днїв 
тыждня без того, жебы 
сьте повіли: понедїлёк, ві-
торок, середа, четверь, 
пятніця, субота ці недїля.

коло 1430

Портрет манжелів Арнолфіновых, Ян фан Ейк, 1434

Олїёмальба
Олїёвы фарбы вырабляны мішанём 
піґментів з леновым або орїховым 
олїём пришли до Европы правдопо-
добно з Азії. Єден з першых Европа-
нів, котры творили тов техніков быв 
фламскый малярь Ян фан Ейк ( Jan 
van Eyck).

коло 1503

Майстровство ренесанції
Італьскый ренесанчный малярь 
Леонардо да Вінчі намалёвав 
Мону Лізу, барз жывый портрет 
молодой Італіанкы. Да Вінчі є єден 
з найвызначнїшых умелцїв вшыткых 
доб.

1601

Укрижованя св. Петра, Караваджо, 1601

Барокова мальба
Про бароковый штіл є тіпічне драма-
тічне выхоснованя світла і тїни, але 
і  глубокой перспектівы. Вызначным 
представителём бароковой мальбы 
є італіаньскый малярь Караваджо 
(Caravaggio).

1642

Голандьскый златый вік
Рембрант фан Рaйн 

(Rembrandt van Rijn) 
є найславнїшый малярь голандьско-
го златого віку, періоду розквіту Ні-
дерланду. Ёго образ Ночна патроля 
є характерістічным прикладом маль-
бы того періоду повной фарбы і реа-
лістічных детайлів.

18. стороча коло 1780 – 1850

Погляд на Великый канал, 
Джованні Канлетто (Giovanni Canaletto), 1725

Класіцізм
Класіцістічна мальба ся розуміла 
як умелецьке выражіня політічно 
мотівованого погляду. В класіцізмі 
ся пересунула позорность од набо-
женьскых мотівів к світьскым. Мі-
толоґію вычеряла історія і образы з 
обчаньского світа. Малярї ся одпер-
ли од прінціпів бароковой орнамен-
талізації і ілузівности.  

Модерный Рим – Кампо Ваччіно, 
Вілліем Тарнер, 1839

Романтізм
Умелцї періоду романтізму ся іншпі-
ровали природов і почутями, котры 
в них выкликує. Брітьскый малярь 
Вілліем Тарнер (W. Turner) быв 
узнаваный про оріґіналне зображо-
ваня міготавого одразу сонечного 
світла. 

Дорісуйте
 другу половину рісунка. 

8. Правдун і Ложко суть 
двойнята. Правдун гово-
рить все правду а Ложко 
все неправду – лож. 
Ложка ся спросили, ці то 
він є Правдун. Як він НЕ 
одповість?

Я НЕ ЄМ ПРАВДУН

Я ЄМ ПРАВДУН

?
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10. Найдий тот самый рісунок.

11.  Прийдеш на то, назвы якой овоцины суть зашіфрованы 
в анаґрамі?

13. Полудне буде за 4 і пів 
годины. Якый час є на го-
динках теперь?

14. Домалюй звірятка і овоцину до квадра-
тиків за прінціпами судоку. 

15. Прийдеш на зашіфрованы слова в словнім 
ребусї?

16. 
Вага мішка 

є 2 кґ а іщі пів 
мішка. 

Яка буде вага 
трёх мішків?

Чом волося 
не бывать белаве, або зелене?

У волосю суть два піґменты, 
котры одповідають за чорну, руду, 
жовту і червену фарбу. Таксамо у 

волосю суть бублинкы воздуху. Фарба 
залежить од змішаня фареб і кількости 
бублинок. Белава а іщі ай зелена фарба 

не може взникнути змішанём тых 
піґментів.

коло 1860 – 1900 коло 1886 - 1905 коло 1907 – 1908

Плаж на Санте Адрессе, Клод Моне, 1867

Імпресіонізм
Умелцї в Паріжу малёвали сцены з 
каждоденного жывота захоплены на 
роздїл од ательєровой мальбы спон-
танно і під голым небом. Знамы суть 
як імпресіоністы і належать меджі 
них Клод Моне (C. Monet), П. А. 
Реноар (P. A. Renoir) і Е. Деґас (E. 
Degas).

Звіздна ніч, Вінцент фан Ґоґ, 1889

Постімпресіонізм
Умелцї як фан Ґоґ (van Gogh), Сезан 
(Cézanne) або Ґоґен (Gauguin) обо-
гатили імпресіонізм о свої напады. 
Експеріментовали з вывжытём 
выразных плох фареб, часто їх 
грубым наношованём.

Дївча з мандолінов, Пабло Пікассо, 1910

Кубізм
Іспаньскый умелець Пабло Пікас-
со (P. Picasso) пришов з новым 
способом зображованя обєктів з 
розлічных углів нараз, знамым під 
названём кубізм. Тот штіл быв попе-
редником абстрактного уменя. 

коло 1910 коло 1960 2019

Композіція, Піт Мондріен, 1924

Абстрактне уменя
Умелцї перешли од зображованя 
реаліты к новому виду мальбы, ко-
тра рефлектовала і зміны в науцї і 
техніцї. Поужывали просты формы, 
фарбы і лінії. Меджі такых маляр-
їв належать і Піт Мондріен (Piet 
Mondrian), Казімір Малевіч ці Васи-
лій Кандіньскый.

Мерілін Монро, Енді Варгол, 1964

Поп-арт
Новый вытварный напрям, котрый 
быв овпливненый популарнов кул-
туров і комерчным уменём і пере-
беранём мотівів з предметів денной 
потребы. Характерістічным про 
поп-арт є поужываня великых фор-
матів і ясных фареб. Найвызначн-
їшым представителём є Енді Варгол 
(Andy Warhol), котрый мав русинь-
ске корїня в селї Микова коло Ме-
джілаборець.

Пацкань, Бенксі, 2019

Сучасне уменя
Меджі найзнамішых умелцїв сучас-
ности належить брітьскый ґрафі-
товый умелець Бенксі (Banksy). Ёго 
творы суть часто сатірічны і несуть 
політічный, културный або етічный 
одказ. Права ідентіта того автора є 
дотеперь тайностёв. Ёго творы суть 
оцїнёваны на десяткы тісячі евр.

12. Дїдо принїс дїтём цукерникы. Аліцї дав половину 
вшыткых цукерників. Матушови дав половину з того, 
што му зістало. Лукаш дістав 
половину з нового остатку? І так 
дїдови зістав лем єден цукерник. 
Кілько принїс дїдо цукерників 
вшыткым хлопцям?

9. В букетї суть 
троякы квіткы: 

ружы, туліпаны і лелії. 
Лемже:

2 квіткы не суть ружы 
2 квіткы не суть туліпаны

2 квіткы не суть лелії
Кілько квіток є в букетї?

Чом є то так?Чом мачкы переберають 
лабками? 

Коли мачата ссуть молоко од мамы-мач-
кы, так лабками масірують мачцї брїшок, 
жебы ся у нёй выробило штонайвеце мо-
лока. Таке перебераня лабками ся у мачат 
асоціює з теплом, мягкостёв і приємныма 
почутями. Зато, коли є мачцї добрї, зачне 
підсвідомо переберати лабками – споми-

нати на дїтинство.

Як ся муха тримле 
на плафонї?

Із лабок мухы вытїкать 
шпеціалный тук, за помочі 
якого ся муха може трима-

ти доконця і на склї.
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Зробте собі самы
Дїтьскы грачкы нелем радують очі сві-

жостёв і красов, но і процес їх творїня – то 
є окреме успкоїня про дїточкы. Тадь орі-
ґiналный предмет так приємно подарова-
ти дакому із близкых! А кедь ся ку творїню 
придасть мамка, дїло ся творить двараз ве-
селїше. Кедь ся дїтинка вже научіла робити 
з ножычками, пропонуйте довєдна зробити 
«скуточный» домик із папіря: шаблоны на 
творїня домика, інштрукція крок за кроком 
і інтересны думкы можете найти ниже.

Теперь можете зробити задачу тяж-
шов. Выберьте собі чорно-білу шаблону 
про вытворїня домика. Перед тым собі 
приготовте щетцї, фарбы, листы картона. 
Про зафарблїня папірёвого домика по тек-
стурї найлїпше пасує гваш або акріл.

І так, зачнеме робити домик із чор-
но-білой шаблоны:
1. Налїпте шаблону на обычаный канце-
ларьскый папірь.
2. Вырїжте детайлы, перенесьте їх на кар-
тон. Такый домик ся стане овелё силнїшым 
і буде ся подобати на свій фаребный модел. 
Розміры шаблоны можете подля желаня 
звекшыти.
3. З  помочов лінійкы зробте рівны лінії 
згыбів.
4. В тій етапі акуратно намалёвати детай-
лы домика є простїше, як кебы домик быв 
злїпленый. Процес творїня домика ся кус 
спомалить, бо треба чекати, покы фарба 
цалком высхне. Кебы ся дїтинцї не хотїло 
фарбити домик, перейдийте ку злїплёваню.
5. Поужыйте лем шпеціалный прозрачный 
клей про папірь, інакше можете знічіти до-
мик. Наносьте клей рівномірно по цїлім 
домику. Тримайте під руков папірёвы сер-
віткы, жебы скоро стерти збыточный клей.
6. По докладнім высхнутю злїпленого до-
мика зачинйте го фарбити: зафарбийте 
домик, і доповнийте інтересны детайлы – 
блискачі дрїбны сердечка, малы квіточкы 
або ґомбічкы ітд.
Добрї є продумати допереду, як буде домик 
вызерати. Кедь ним хочете припарадити 
ріствяну ялічку, поужыйте традічны ново-
рочны фарбы - червену із златов, белаву із 
стрібернов, або белаву із білов. Кебы сьте 
хотїли вытвротити цїле місто із папіря, 
выберьте пастеловы одтїнкы фареб.
Наісто у Вашой дїтины уже взникло велё 
думок, як собі припарадити домик або до-
микы із папіря. Няй нашы шаблоны  помо-
жуть в реалізації ёго творивых желань.
переложено із руського 

- люк-

Робота із шаблонами

Жебы зробити домик із папіря, поужыйте готовы шаблоны на домик. Є то овелё 
простїше, як міряти потребны розміры ручно. Подля можностей – на першыраз 
розтворьте фаребну шаблону.  Легше єй злїпити.
1. Выдрукуйте тот модел домика, котрый ся Вам найвеце полюбив. 
2. Акуратно вырїжте детайлы на домику (або цїлу схему).
3. Зогнийте папірь  по назначеных лініях, поужыйте лінійку.
4. Невеликым щетцём нанесьте клей на міста споїня елементів і притиснийте їх 
ку собі, жебы ся злїпили.
Ваш першый домик із папіря є готовый.
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Вісемнапрямник Юрка Харитуна: співанка

g РЇШІНЯ ЗАДАЧ із с. : 10 - 13
 1.  капор, перо, пташок, кріпта, шпорт, штрека 
 3.  можность Е 
 4.  29 
 5.  13 
 6.  розрїзали 4 цеглы 
 7.  позавчера, вчера, днесь, завтра, позавтра 
 8.  я не єм Правдун 
 9.  три 
 11.  яблоко, космачка, черешня, рібезля, манґо, броскыня 
12.  Дїдо мав 8 цукерників і хлопцям принїс 3. 4 дістала Аліця. 
13.  7:30 
15.  каша, їжак, підкова 
16.  12 кґ
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Меланія Германова, стишкы про дїти в рукописї
Іван Боднар: Леґенды і пригоды із Руського, села в окресї Снина, зліквідованого про гать Старина, рукопис.
Івета Мелнічакова: І Янкови, і нянькови. Пряшів, 2010, Русин і Народны новинкы, с. 5, 15-16.
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http://www.fun-edu.ru/
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