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 Меланія Германова
Ниякый спів дїтинї у колысцї ся не вырївнать співу в стародавных полотняных колысках 

– співу нашых мам. В ниякій колысцї ся дїтина  не чула так добрї як в тій полотняній, выт-
каній на кроснах руками нашых русиньскых жен – матерей. В колысцї полёвій.

Колыскы полёвы – білы, полотняны, 
Лем не забывайте на дїточкы малы.ы. 

Бо я на дїточкы усе памнятала, 
Предоброй старобы єм ся дочекала. 

Дякую ті, Боже, за добру дїтину, 
Кажду годиночку на ню сі спомняну. 

І на єй дїточкы – мої любы внучкы, 
Коли лем спомняну, подадуть мі ручкы. 

Хоць єм на возику, не бою ся того, 
Oни моя памнять, они мої ногы. 

Не є такой силы на тім білім світї,
Жебы доказала дїтинство забыти. 

А нїт чоловіка на тім білім світї,
Бы спів колысковый доказав забыти. 

Нашов колысочков – є наш родный край, 
На то, дїтиночко, нїґда не забывай.

Наш родный край – то сердця рай  
На то, дїтинонько, усе памнятай. 

Спів вшыткых школяриків 
Добрї нам є ту у школцї, 
Так як при нашій мамочцї, 
Добры панї учітелькы, 
Мы їх добры школярикы.

Колыскы полёвы

Колысковы співанкы

Русиньска літературна рубріка – проза, поезія

Квета Мороховічова-Цвик

1 літературно – мушу. Колысанка записана на Лабірщінї

Русины – веселы
Пісню од колыскы
Люблять і співають
Од сердця, із ласкы.

Вшыткых повеселять,
Роздають злагоду
Так файнї по нашім...
Не смотрять на моду. 

Бо сучасны тренды
Не вшыткы суть кошер
Корїня не цїнять
Дзбають лем на хосен. 

Але і так Богу
Треба дяковати.
Же русиньскы піснї
Помагать тримати. 

Русиньска співанка
Летить ай до світа

Жебы зъєднотила
Прамінцї етніка. 

До єдного току
Жебы ся вливали,
Розшыряли ряды
Силы наберали. 

За велику млаку
Тыж принесла радость
Меджі краянами
Была сама прязность.

На новы співанкы
Не треба чекати
Талентів є много
Лем їх выглядати.

А стежку ку сердцям
Они уж сі найдуть
Слухачів безкраю
Што їх рады мають. 

Русиньскый сонґ
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Люляй, же мі люляй, дїтино повита, 
Яка мі про тебе головця забита.
Головця забита, дотраплены рукы,
Коли мі намелеш місто мене мукы. 
Бо у нашім млинцю барз тяжко тягати,
докы же я буду на тебе чекати? 
Засний, же мі засний, мій любый сыночку,
бо я мусю1 прясти ниткы на сорочкы. 
Шыю ті сорочку з трёма дїрочками,
А як кус підростеш, підеш з овечками. 
Лем мі скорше росний, будеш пастырити,
не треба мі буде пастушка платити. 
Пастушкови треба мериндю давати,
А тебе, сыночку, лем выпроваджати.
Будеш ты з валальсков худобов ходити 
Поможеш вітцёви бироша сплатити. 
Бо твій отець мусить на жнива ходити,
Жебы своїм дїтём на хлїб заробити. 
Зерна заробити і до млина дати,
Жебы-м не мусила у млинї тягати. 

*   *   *
Колысочко біла з твердого явора,
Хто тебе выточів, пішов до Самбора. 

*   *   *
Колысала бы-м Тя, і водне і вночі, 
Кобы-м ся діждала од тебе помочі. 
Діждете ся, мамко, такой робітніцї,
Скоро я выросту, подам вам водіцї. 
Вам, мамко, водіцї, а нянькови хлїба,
Бы на стары рочкы  не стигла Вас біда. 

*   *   *

Колыш ся, колыско, попри земли низко, 
Жебы не выпало моє дївчатиско. 

*   *   *
Чуч беле, чуч беле, нїт дома матери, 
Пішла кашу товчі, не прийде аж вночі. 
Мати кашу товкла, отець молотили
Цїпами трепали, дїтём кашы дали. 
Мати кашу товче аж у Бодружалї,
Ґершлёву поливку дїточкам наварить. 
А із лену піде натовчі олїю, 
Жебы до капусты было на недїлю. 
Мати мусить в ступі кыянков бухати,
А отець цїпами каждый день трепати. 

*   *   *
Чучі, же мі, чучі – вмыю ті папучі, 
Жебы-сь не быв босый, бо холодны росы. 

*   *   *
Як підеш до школы, вшыю ті бочкоры,
Парадны бочкоры зос козячой скоры. 

*   *   *
А цанїстря вшыю на кроснах выткане,
Жебы-сь ся не ганьбив меджі школярями. 
Пошлю тя до школы, буквы ся учіти, 
Жебы-сь знав чітати, як підеш до світа. 



Бухлак – Силак
Жыв колись давно в Руськім силак, котрого у валалї звали Бух-

лак. Была то ёго назывка, так го вшыткы кликали. Розповім вам, як 
ся то стало. 

Бухлак жыв в хыжі Під Ютринов, чісло 80 і ґаздовав собі на 
своїй восминцї земель. Жыв на вышнїм концю села. Быв то чоло-
вік могутного росту, здравый, міцный. Свою силу нераз указав 
коло розлічных робот. Єдного дня ся в корчмі барз напив. При-
шов домів, та якось ся му не дарило отворити дверї. Погрозив їм: 
„Та, чом ся не отваряєте?!“ Як раз ударив руков до дверей, дверї ся 
нараз розсыпали. Од того часу го люде зачали называти просто – 
Бухлак, хоць ёго мено было Іван К...

Бухлак в лїсї
З розповіданя старшых ся знає, же кедь ся Бухлак будовав, та 

дерево на хыжу наволочів з лїса на своїх плечох. По правдї треба 
додати, же тогды до лїса не было аж так далеко. 

Бухлак зруб поставив, но на докончіня му хыбили іщі вінцї. 
Вінцями ся звязовала довєдна конштрукція цїлого дому і вни єд-
ночасно служыли як фундамент стрїхы (даху). Ясуче дерево на 
вінцї в близкім лїсї не выросло, а то што выросло, ёму не пасовало. 

Єдного дня позапрїгав свої бычкы і пішов привезти дерево, 
котре собі уже скорше выпозерав і наготовив. Яліцї, якы потребо-
вав, росли лем там – за Бескідом, аж там за Вушаловым чертежом, 
на польскім боцї. Місто цалком неприступне. Дерево требало 
тїгати до острого берега, бо в напрямі на другый бік быв глу-
бокый, тяжко непереходный потік. 

Польскы лїсници збачіли, же хтось сі наладив дерево,  зато 
были на позорї і чекали, хто за деревом прийде. Інтересовало їх 
ай то, як дерево до такого острого берега злодїй вытягне. Зато по-
зоровали Бухлака схованы і вхабили го слободно робити. Не ішло 
їм до головы, як яліцї вытягне, главнї кедь увідїли, же телїга є до-
справды обернута до острого берега. Бухлак наложыв грубшый 
конець яліцї на телїгу, закапчав ланцок коло дерева запавузив, по-
тім пішов і вхопив тоншый конець, котрый ся мав волочіти по зем-
ли. Підняв на плече, закрічав на бычкы: „ча Кеша“ і попхав телїгу 
за бычками. Такым способом повозив на верьх вшыткы яліцї.  
А там їх наложыв на віз. 

Несподїваны лїсници вхабили злодїя Бухлака на покою. Кедь 
собі знав сам порадити з тяжкыма яліцями, та няй собі їх спокійно 
одвезе домів. 

Бухлак і вовк
Другый раз ся выбрав Бухлак через Бескід і пішов на Майдан 

на торг штось купити. Майдан, село в Польші, но за Австро-Угорь-
ска то быв єден штат і село патрило під Верьхню Угорщіну (Horné 
Uhorsko). Драга там і назад через лїто не была така тяжка. Тоту 
драгу переконав много раз. Чом бы не перейти і теперь, перед 
Рождеством. Потребовав купити  дашто про свої дївкы, про жену, 
та і скору на верпцї, жебы было што вбути.

Ходило ся там вытоптаным пішником.  В зимі найтяжше было 
переконати Моголіцю.  Так ся кліче сїдло на Бескідї. Праві там ві-
тор найбарзї дув, задував слїды, як кебы там пішника нїґда не было. 
Окрем того, так як ся піднимала вышка над уровнёв моря, так при-

Рущаньскы  пригоды   - пригоды людей із Руського, 
котры записав Іван Боднар старшый  із Руського
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1Купівля – то, што накупив (nákup)

бывало і снїгу. Драга ся указала тяжша, Бухлак пізнив. На сїдло ся 
вернув, аж кедь ся вже змерькало. 

Моґоліця ся находить меджі двома верьхами. Вела тамды дра-
га до Польші. По правім боцї острый схыл, по лївім такый самый. 
Треба лем переконати сїдло і потім вже буде легше. Бухлак по-
малы, крок за кроком здолав заснїжену путь і приближыв ся до єй 
вершка. Ани пішника, ани стопы, вітор через день вшытко задув, 
но голоден вовк ту сидить і чекать на своє. Обыйти го не мож. 

Ту на ня чекать, ту наісто рїшыв старый вовчиско пораховати 
ся зо мнов, - роздумує Бухлак. Увидиме, хто з кого. Бухлак довго 
не роздумовав. Бідіще не є чім одогнати. Приближыв ся на пару 
кроків, вовк выщірив свої зубиска. Бухлак зошмарив з плеч ґу-
баню, котров ся хранив перед вовчіма зубами так як щітом. Вовк 
зауяв боёву позіцію. А Бухлак ся помалы приближує. Кедь ся при-
ближыв, тогды вовк скочів. Теперь уже пізно было Бухлакови роз-
думовати над тым, яку хыбу зробив. Мусив реаґовати в моментї. 
Хопив ґубаню і завязав до нёй вовка. Перешмарив го через плече, 
до рукы взяв тлумок з купівлёв2  і пошатовав домів. 

На плечох прибыв тягарь, но теперь путь уже вела вдолину, 
снїгу убывало і через лїс пішник не быв снїгом задутый. Пришов 
Бухлак домів, вовка на грушку привязав і сам спокійно пішов спа-
ти. Збудив ся скоро рано і похвалив ся перед своїма братами, же 
жывого вовка на дворї на грушку завісив. Выбігли вшыткы на двір 
вовка позерати, но місто вовка лем фалатча клочаного мотузка 
вісить на грушцї. Вовк ґубаню і мотузок перегрыз  і пішов іншу 
користь глядати.                                           (Розповів Михайло Габушта 

Іванови Боднарови старшому із Руського)



Вызначны русиньскы роды ... 
Герцї і режісеры в нашім театрї

 Родина Корбовых 
– служобници Талії
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Яна Трущіньска вела розговор з На-
таліёв Скалсков, родженов Корбовов, 
дївков Йосифа і Марії Корбовых – ве-
ликых герцїв бывшого Україньского 
народного театра, теперь Театра А. Ду-
хновіча у Пряшові.

Пережыти стовкы жывотів... Быти кралём 
а потім жобраком, тїшыти ся і плакати, носити 
костім блазна а потім презідента, быти ангелом 
і врагом... Мочі повісти зо сцены правду, ко-
тру   собі  многы з нас лем тайнї припущають 
в кутику своёй душы... Тото є герецтво, єдна з 
найкрасшых професій, якы екзістують. А може 
і найтяжша. Мати свій театер є про народ ці 
народностну меншыну свідоцтвом выспілости. 
Яке  щастя, же і мы Русины патриме ку тым на-
родім, якы своє театралне уменя розвивають уж 
75 років. Ай кедь наша театрална путь не была 
легка. 

Сны о народнім театрї снив уж в половинї 
19-го стороча наш великый будитель Алексан-

(Фотоґрафії зо спомянутых гер)

Наталія Скалскa i Mapiaн Mapко 

дер Духновіч, пізнїше писатель - драматік Іван 
Даниловіч Корытняньскый. Аматерьскы теа-
тралны кружкы зачали выникати по многых ру-
синьскых селах, но аж по 2-ій світовій войнї. 24-
го новембра в 1945-ім роцї, дякуючі ентузіазму 
і анґажованости молодого учітеля і запаленого 
театрала  Івана Гриця-Дуды, родака з Рудлёва 
в окресї Вранов над Топлёв, котрый уж од мо-
лодых років відїв в Ужгородї грати театралны 
пєсы по україньскы, мадярьскы, по жыдівскы ці 
чеськы. Так з ёго ініціатівы взникать в Пряшові 
Україньскый народный театер. А зато, же  теа-
тер не може фунґовати без герцїв, орґанізує ся 
конкурз, на котрый приходять молоды люде із 
русиньскых сел, котры хотять выпробовати ро-
боту на дочках, што значать великый світ.

Єдным з першых такых молодых людей 
быв і Йосиф Корба, родак з Хмелёвой в окресї 
Бардеёв, котрого приймуть до театра в 1945-ім 
роцї і ставать ся так єдным із закладаючіх чле-
нів театру. Хто міг знати, же праві з того адепта 
выросте герець першой класы – предтставитель 
найтяжшых ролей, характерів... Герець, котрый 
буде грати Мольєрового Лакомця, Шейкспіро-
вого Краля Ліра ці Поґодїнового Ленїна...

В театрї нашла своє уплатнїня ай жена Йо-
сифа Корбы – Маша Корбова (роджена Фа-
ринічова - родачка з Рунины в окресї Снина), 
представителька многых главных ролей, котры 
ся зафіксовали в мыслях позерателїв, а пізнїше і 
їх дївка Наталка, з котрой выросла талентована 
режісерка і геречка.

Якраз з нёв ведеме бісїду о єй одношіню ку 
театру, о родічах...
l Любила єсь театер од мала?

Коли як. Были часы, коли єм го ненавідїла. 
Ненавідїла єм го зато, же як дїтина єм ани не 
могла знати, што то театер є. Театер быв про 
мене, якась велика яскыня, котра зожерла моїх 
родічів, зато, же нїґда не были дома. Мали по 
тридцять заяздів до місяця, та коли могли быти 
дома... Театер быв про мене штоська  страшне. 
Вечур єм часто сама пришла ку театру, бухала 
єм на брану. Часто выходив вратник і просив ся 
ня: Ты што, дївче, ту глядаш? 

Маму і тата, - была моя одповідь, на што він 
мі повів, же мама і тато суть на заяздї. Што то 
заязд єм не знала. Ішла єм домів, тай чекала єм 
до ночі, коли ся вернуть домів. Та, яка там ласка 
ку такому театру, котрый мі крав родічів.

Але были і веселшы днї. Кедь ся тота брана 
театра отворяла а мій тато ня брав за руку і вів 
ня на приповідку. То было штось фантастічне.  
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Мої родічі были на сценї, грали а я  ся радовала, 
же їх віджу, ай кедь мі было ай дакус жаль, же 
чом їм ай другы плескають, кедь они суть лем 
мої.

В чім была тота сила, што їх так тягала ку 
театру? Аж так, же ся їм став першорядым? По-
розуміла єм тому аж пізнїше. Охабила єм філо-
зофічну факулту, де єм штудовала уж четвертый 
рік і пішла єм до театру...
l А потім до Києва, до Театралного ін-

штітуту Карпенка-Карого...

Гей, пішла єм штудовати режію і охабляла-м 
дома у Пряшові малы дїти так істо, як то робили 
мої родічі. То вшытко про театер. А чом? У моїм 
одношіню ку театру была і ненависть і любов і 
фанатізм... В тім часї мі найвеце помагав отець, а 
то тым, же помагав моїм дїтём. Но іщі ся верну 
до свого дїтинства. Мій тато быв необычайным 
чоловіком. Прісный на нас дїти, ай кедь ся мі 
відїло, же нїґда не быв дома, обявив ся все тог-
ды, коли сьме го найвеце потребовали. Мама 
– геречка, тыж часто не была дома. Але предсі 
лем была хранительков домашнёго тепла. Поз-
берала фрышно під яблонёв ябка, упекла колач 
а як сьме посїдали коло тепшы, чула єм, же сьме 
дома, же сьме родина, же ся маме о кого оперти.

l Пізнїше, уж як старша, як єсь позера-
ла на свого тата, як на герця?

Відїла єм го на сценї як Ґолема, великана. 
Він нїґда на сценї не одышов од своёй основы, 
од того як він видить світ, як він думать о про-
блемі. Быв все начітаный а од природы мав ве-
лику інтуіцію. А де ся тото в нїм набрало? Іщі 
в дїтинстві в ёго родній Хмелёвій панове з Чех 
собі арендовали домы на лїтнї хаты, жебы собі 
одпочіли од містьского жывота. Єдна з тых ро-
дин – родина даякого універзітного професора, 
яка мала сына єдинака, што быв в такім віцї як 
мій тато, собі малого Йожка Корбу барз облю-
била. Відїли, же мать інтерес о книжкы, о науку, 
так ся му зачали веновати. Кедь потім заложыли 
в селї малый театер, мій тато там быв главна звіз-
да. Може там даґде ся народила у тата любов ку 
театру, к уменю. Кедь потім тій чеській родинї 
загынув на войнї сын, брали мого тата як свого.

Уж як старшу ня на татови фасціновала ёго 
охота учіти ся все штось нове. Ці з ґеоґрафії, ці 
з політікы, ці з історії. Мудрость, доброта, лю-
бов к людём, ку природї і велика покора – тоты 
атрібуты были про нёго характерістічны.

Мама была тыж наданов артістков, была то 
жена, як ся гварить, кров і молоко, але може єй 
театралны амбіції мусили при вітцёви уступити 
кус дозаду.

Мама зважовала, же што є веце, ці тато на 
сценї, або она. То она му доволёвала зробити на 
сценї тоту выповідь, указати ёго майстровство. 
Бо о вшытко остатнє ся постарала дома сама.

Як тато штудовав роль, або уж грав на сценї, 
быв дома непоужытелный. Быв у своїм світї, в 
ролї, котру штудовав і грав і не мож го было 
вырушовати, жебы ся не выбивав. Кедь вечур 
грав, одходив до театру уж три годины допере-
ду, ходив по містї, концентровав ся. Кедь вошов 
до театру на вратніцї ся часто ани не поздравив, 
ішов до шатнї, де му ґардеробєркы уж допе-
реду приправили костім, жебы го потім уж не 
вырушовали. Може в тій домашнїй приправі, у 
высокій концентрованости было таёмство ёго 
успіху. А мама собі тото не могла доволити. Бо 
хто бы ся старав о родину. Вырїшыла го підпо-
ровати – як підпорны стовп. А потім і нас. Брат 
выштудовав камеру, я режію. 
l Што про тя было, як про режісерку 

найглавнїше на початку каждой роботы?

Все як єм зачінала робити нову гру, важне 
про ня было запамятати собі емоцію з першого 
перечітаня. Хоць єм пробовала потім розлічны 
способы, як прийти к цїлю, тота перша емоція 
зогравала велику роль. Кедь єм пізнїше зачала 
грати на сценї,  было то дось тяжке, бо колеґове 
на ня позерали з вызвов в очах. Но, муштровала 
єсь нас, укаж теперь, што знаш як геречка!  Гра-
ла єм дость велё а были то красны ролї. Тато бы 
ся  наісто тїшыв, і мама...

Наталія Корбова, на жаль, скончіла карьєру 
надїйной режісеркы і геречкы скорше як може 
на єй зачатку думала. І меджі  нами Русинами, 
не все - тоты найталентованїшы люде зістають 
на своїх професіоналных містах і жывот собі з 
нима заграть никым нечекану роль. 

Яна Трущіньска
Пряшів 3-го новембра 2020

Івета Мелнічакова
Дївочка і флавта
Лїтнє рано, дївча встало,
і облачок отворило.
Взяло флавту і зачало 
пречудесно грати,
палчіками преберати.

- Тілі-лілі, лілі-тілі...
Мoтыликы прилетїли,
приставили ся хробачкы,
мушкы, пчолкы 
і слимачкы...

Вітрик перестав дыхати,
квіткам головкы гласкати,
бо красу тых любых тонів
тяжко было не слухати.

На маленькый момент 
завмер цїлый світ:
загорода,
поля, лукы, 
цїленька природа...

А як дївочка етуду
прекрасну дограла,
заперла облачок,
флавту спати дала.

Шкода, же дївочка
о тім ніч не знала,
же красу єй тонів
природа слухала...

А же як дограла,
смутненька природа 
з жалю заплакала.
А в тій росї із слызочок 
і надале флавта 
краснї выгравала...



З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы
Малёване чітаня 

Мiлы нашы чітателї, продовжуєме з Колысайком выдумовати про Вас малёване чітаня, де треба з Вашого боку дописовати 
намісто рiсунків – русиньскы назвы того, што є намалёване на рісунках. Прочітайте  з Вашов панї учітельков або з Вашов 
мамков, або Вашым няньком. 

Задача: Доповнийте слова намісто рісунків.  
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Свято Вшыткых святых
Каждый рік ходиме першого новембра на цінтерї дати почливость 

тым нашым родакім, котры повмерали – давно або недавно. В жывотї 

чоловіка є то так, же каждый раз мусить вмерти і є на тых, котры 

пережыють своїх близкых, жебы ся постарали о (гробы)   (гробы) по-

мершых. Того року сьме не могли піти на цінтерї мімо нашого окресу, 

зато сьме запалили        свічкы)  дома і думали сьме на нашых          

абкы або дїдків), котры уж ту не суть з нами. Но могли сьме піти на 

цінтерї, котры ся находять в нашім окресї, зато сьме довєдна з мам-

ков зробили красны (вінцї)      (вінцї         і однесли сьме їх на гріб нашых 

старых родічів або дакотрых тет і вуйків, котры вмерли вже давнї-

ше, кедь сьме были іщі цалком маленькы. На каждый гріб сьме окрем 

вінцїв взяли і пару (каганцїв) (каганцїв), жебы свічкы в них довше 

горїли. Любило ся нам, як суть вшыткы гробы управлены і як є цїлый  

цінтерь вечур освітленый свічками і каганцями. Коло гробів сьме  

з мамков і няньком постояли і думали на вшытко красне, што сьме 

зажыли з небіжчіками – дїдком і бабков, котры ся минули перед пару 

роками. Няй їм буде земля легка.                                                                    -люк-
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Колысайко і Наталка

Наталка і Колысайко на онлайн  годинї 
і на гробох своїх близкых

Наталка: Агой, Колысайку.  Де так шатуєш? Тадь до школы не можеме 
  ходити, а ты ся десь так понагляш. 
Колысайко: Ах, Наталко. Шатую, бо вже пізню. Догварили сьме ся  
 з моёв мамков і з моїм няньком, же ся стрїтиме коло нашого цінтеря, 
 бо вни там пішли передо мнов, жебы зробили на гробі дїдка і бабкы 
 кус порядок і я мав прийти за нима, жебы сьме довєдна запалили  
 свічкы. Но стримала ня онлайн година, або як нашы учітелї гварять –
 діштанчна година. 
Наталка: Діштанчна година? А то є яка, Колысайку? 
Колысайко: Діштанчна година, Наталко, то є така година, коли не може- 
 ме быти з панї учітельков або паном учітелём в школї, але сидиме 
 дома – або самы, або з нашыма родічами, за почітачом, запнеме собі 
 інтернет і почітачову аплікацію – Тімс, або Зум або іншы аплікації,  
 вдяка котрым ся можеме споїти через інтернет нелем з панї учітель- 
 ков, но і з нашыма сокласниками. 
Наталка: Споїти з нима через інтернет? Так, же собі запнеш камеру і мі- 
 крофон в почітачу і потім ся видите на образовцї почітача або нот- 
 буку або мобілу? І мы ся теперь так учіме. Є то з єдного боку барз 
 інтересне, кедь в часї корона карантены не можеме ходити до школы,  
 так ся із сокласниками видиме холем на образовцї почітача, но з дру-

 гого боку є то барз тяжке. Сповнити задачі панї учітелькы ся мі дако-
 ли самій дома ани не подарить. Без мамкы або татка бы єм часто не 
 знала дакотры задачі вырїшыти. 
Колысайко: Тадь, зато єм ся стримав дома за почітачом, на онлайн го- 
 динї, бо сьме ся пана учітеля математікы просили, як маєме вырїшыти 
 задачі, котры нам послав на нашы мейловы адресы іщі тамтот тыж- 
 день. Не были нам зрозумілы і він нам їх з почітача барз просто 
 высвітлив. Аж теперь многы з нас похопили, яка важна і даколи тяжка
 є робота вшыткых нашых учітелїв. Як є овелё простїше ходити до 
 школы і там ся многому научіти, як сидїти дома самым за почітачом і 
 трапити ся із задачами без того, жебы нам їх міг пан учітель або могла  
 панї учітелька высвітлити на годинї. 
Наталка: Но і теперь, кедь сьте вырїшыли задачі із математікы, не маєте 
 далшы інтернетовы годины? 
Колысайко: Нє, Наталко, веце годин вже днесь не маєме, зато можу піти 
 за мамков і татком на цінтерь, жебы єм їм поміг попораїти гріб дїдка 
 і бабкы, котры вмерли перед пару роками. І запалити там за них свіч- 
 кы. Барз єм любив свого дїдка і свою бабку, родічів свого нянька. На 
 жаль, якось барз скоро ся минули. Наперед похворїла бабка а кедь 
 вмерла, дїдко за нёв так бановав, аж з того похворїв тыж і скоро за нёв 
 вмер і він. На щастя, дїдко і бабка, родічі моёй мамкы, суть жывы і 
 здравы. 
Наталка: Я, Колысайку, маю іщі обидві бабкы і обидвох дїдків. Тыж їх 
 вшыткых барз люблю, лем теперь ся мало стрїчаме, жебы сьме їх не 
 наказили. Но мамка і я їм робиме накупы і часто з нима телефонуєме. 
 Кедь помине корона-кріза, 
 так їх зась будеме часто навщівлёвати 
 і бісїдовати з нима – о делемчім, 
 о їх молодости, но і о їх теперїшнїх 
 старостях і радостях. 

Русинськый феномен 
Цалком  обычайна
Колыска. 
Де там кочік...
Колыска. 
Найлїпше о тім
Знать повісти
Колысанка – співанка
Кедь звучіть понад
Колыску. 
Ангелы лїтають
Люфтом 
Колыску колышуть

А пісня істулять
Дїтваковы очі. 
А він ся усміхать,
Бо му уж принесла
Солоденьке спаня.

Співанка матери
Несе ся по хыжі,
А личка дїтины
Фарбить наружово. 
Гладить її душу,
Дїтьскы болї згоїть,
Приносить їй покій,
Істоту домова. 

Материн голосок
Над дїтьсков колысков
Обіцять найкрасшый
Єй сон найсолодшый. 

Слово о слові
 „приповідка“
Ей, ей, хлопцї нашы,
Юрку і Іване, 
Як ся дїла мають
Із приповідками? 

Так бы-м радо знати,
Што бы сьте гварили.
Слово „приповідка“
Не барз сьте любили. 

Же не є барз шувне
Лем таке валальске,
Бо „pohádka“ чеське 
Звучіть як кралёвске. 

Не мала єм шансу
З вами боёвати: 
Двоми проти єдній – 
Не могла-м выграти. 

Днесь ниякы бої 
Не треба зваджати.
Красшой нїт бісїды – 
Як говорить мати. 

Так і нашы хлопцї
Юрко із Іваном
Не годнотять нашу
Лем так діном-даном. 

Кебы ту так были
З нами погромадї 
Дали бы почливость
Русиньскій бісїдї. 

А в родинах своїх 
Бы розповідали
Як тото словечко
На пєдестал дали. 

Приповідка жыє
Днеська уж „всё ясно“
Приповідка є в нас
І звучіть прекрасно. 

До азбукы одїта,
Наша, не „зникады“,
Тїшить дїтей  малых,
Але і нас вшыткых. 

Помагать заснути
Погладить незрїдка,
Нїт красшого слова
Як є „приповідка“.

Квета Мороховічова-Цвик Мілы дїточкы, вымалюйте собі малёванку 



Дїтьскы гры з Юрком Харитуном 
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Выяв із сатірічной гры, котра была зображена на 
знамій вазї Прономос. Указує Діоніза з ёго женов 
Аріаднов і далшыма персонажами.

Перша театрална ера
Ґрецька цівілізація вытворила першу велику 
театралну еру. Як перша ся в театрї грала 
траґедія. Траґедія взникла правдоподобно 
з попереднёго гімнічного співу, якый быв 
допроваджаный танцями на честь бога Ді-
оніза. Мімічный выраз не мав про ґрецькых 
герцїв нияке значіня, бо носили маскы. По-
зорность придїляли в першім рядї  голосу, 
бо пєсы выжадовали декламацію і спів.

Іхернофретова стела (1800 п. н. еров) – зобра-
жена ту є тзв. пашіёва гра з Абділу, причім зобра-
жены подїї представлюють окремы дїйства пєсы.

Еґіптьска драматурґія
За найважнїшу драматічну подїю многы ба-
дателї поважують пашіёву гру з Абдіду. Гра 
презентовала смерть і наслїдне воскресїня 
бога Усіра. Такы пєсы ся часто грали при ко-
руноваціях фараонів, при їх погробах а бада-
телї суть пересвідчены, же были роздїлены 
до дакількых частей, зато цїла пєса ся могла 
одогравати і дакілько днїв ці тыжднїв. 

Костім і маска, якы ся вывжывали при „яґуарїх 
танцях“ в бразільскій Амазонії

Рітуалне походжіня театра
Єдна з теорій походжіня театра ся вяже на 
ёго рітуалный характер. Люде реалізовали 
драматічны сцены напр. перед ловлїнём зві-
рят. Здївали на себе маскы звірят і костімы, 
жебы прикликали к свому великому дїлу бо-
гів і духів і дістали благословлїня на успіш-
ный лов. Танцёвали і співали подля ґенера-
ціями выготовленых і освідченых правил 
рітуалу.

веце як 10 000 перед н. еров 2 000 перед н. еров 8. – 5. стор. перед н. еров

ЧАСОВА ОСЬ - Як взникали театры?
Драматічны і театралны елементы мож позоровати в каждій сполочности, без огляду на то ці суть аматерьскы або професіоналны. Каждый театер своє корїня має 

в аматерьскых драматічных творах, од початковых рітуалных сцен, через набоженьскы сцены в пізнїшім періодї аж до цїлено зоставлёваных пєс, котры презентують 
драматічне уменя. Драматічны сцены все мають даякый цїль і одказ котрых хотять своїм позорователям передати. Вєдно з драматічным уменём ся розвивали і іншы 
тіпы уменя, од архітектуры, через вытварне уменя про декорацію сцен, масок ці облечіня. Но самособов ся попри театрї ровивала і музика ці танець.                           -зц-

Хочеш когось потїшыти
У нашій долинї
Заведь ёго під Бескід
І на

І таку гру 
можеш грати

Мо жеш букву приписати,
Можеш і выґумовати. 

Таку гру можеш тыж в школї
на годинї  грати

(з приятелём грати)

КОПА – КОПАЧ
ДУША – ДУШАН
ОБОР  - БОБОР

ОСА  - КОСА

Приписати:                 Ґумовати:
КАРТА – Ч                      Д - ІВАН
АВТО – Р                    О - БРАНА
БУРЯ – Н                    Г - РЯДКЫ
ІГЛА – Н                        С - ТУГА
ГРА – Б                          К - ОСТРА
СТАН – О                       І - ВАНА

 МАЛЁВАНА  КРИЖОВКА 
Таку красу найдеш лем ту
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РОЗВЯЖ МІХ 
– БУДЕ СМІХ

Зміниш букву,
зміниш слово,
Засмієш ся
і готово. 
То не грїх,
як прочіташ,
буде сміх. 

ҐРЇХ                        ОРЇХ
БАНАН             БАРАН
ГОЛОВА     ПОЛОВА
КОЗА                   КОСА
БОЧКА            ДОЧКА
КЫЧКА           ТЫЧКА
ПЯТЬ                   ПЯТА
МАК                          РАК
ЛАВКА  ЛАСКА  ЛАБКА
БРЫЛА            КРЫЛА

...



образ гры Абрагам і Марія 

Театер знову на зачатку
Кедь заникла римска монархія і штат пере-
став выступлїня фінанцовати, розпали ся 
многы драматічны ґрупы. Орґанізована теа-
трална дїятельность ся ту практічно вернула 
до штадія подобного тому, яке фунґовало 
перед взником театра. Театралны елементы 
ся заховали лем в дакількых тіпах актівіт – 
в народных ославах, позостатках римской 
пантомімы, хрістіаньскых обрядах і в по-
ганьскых рітуалах. Розвивати ся в тім часї за-
чала главно літурґічна драматурґія. В нашім 
реґіонї тому было подобно, хоць ту орґані-
зованый театер до того періоду не быв. Те-
атралны елементы были притомны в старых 
славяньскых рітуалах на ославу славяньскых 
боґів. 

Амфітеатер в Помпеях – на фресцї є зображена 
битка меджі містныма і гостями з Нуцерії, при 
котрій загынуло коло 80 навщівників.

Ґладіаторьскы бої
В Римі была пропри класічнім театрї і траді-
ція орґанізовати ґладіаторьскы бої. Таксамо 
были сучастёв погребных гер і офіціалных 
штатных ослав. Спочатку ішло о класічны 
бої, аж поступом часу ся до той традіції 
закомпоновала музика, розлічны звуковы 
ефекты, але і костімы. Такы бої ся одбывали в 
амфітеатрах. Меджі найстаршы з них, котры 
ся заховали до днесь, належать амфітеатер в 
Помпеях і римскый Колосей (Koloseum).

Сучасна фотоґрафія старого геленістічного 
театра в Епідаурї

Геленістічный театер
Геленістічный період быв в театрї періодом 
частых змін. Найвызначнїшов новинков ге-
леністічного театра была значно підвышена 
сцена. Была у вышцї два і пів аж штири ме-
тры, причім крыла явискового дому были 
зрушены. В геленістічнім театрї ся змінили 
і маскы герцїв. Выраз маскы мав быти пе-
реекспонованый а костімы мали герцїв збів-
шыти. Кедь в геленістічнім періодї ся зачали 
грати і комедії, так характеровы тіпы масок 
были розлічнїшы, але притім реалнїшы як 
тому было при траґедіях.

336 – 150 перед н. еров 200 перед н. еров – 100 н. еры 500 - 800

9

СМІХ
Чітав спереду,
чітав наспак,

слова все єднакы были,
сміяв ся дїтвак. 

Ото
вагав
водов

вымыв
заказ

вырыв
іщі

біб
Анна
похоп

тот
зараз
покоп

І С Я Я ШЛ  Б А Т Ш
 С  В А Р БЕ Е  Р Ы Т
Т А Т Р НЫ М Ц І О
О Ы Д Й НА Ґ А О К
Р О Б А РР А Н О Й
І К О Н НА Н И С С
Я Л Б У РР Я Л И О
Ф А Л Д АА А О Ф В
Ь Т С Е УЧ Й Д Ш А

ВІСЕМНАПРЯМНИК Юрка Харитуна 

Слова: 
ОСИФ, БУРЯ, ФАЛДА, ГЫРЯ, 
САРА, ІСТОРІЯ, ІКОНА, 
СНИНА, ДОЛИНА, СОНЦЕ, 
МАРС, ЧАЛНОК, ҐАНОК, 
ДУНАЙ, БАРАН, СОВА, ДУША, 
УБЛЯ, КЛАТ, ЧЕСТЬ, БЕРДО, 
ТАТРЫ, ШЫНА, ШТОК, ШАБЛЯ

2021-шый рік
Я Русин быв, єм і буду – 
Такы Духновіча - будителя слова.
Кілько нас буде такых?
Хто собі напише
Народность русиньска
І такый і материньскый язык.
2021-шый рік
згадков на предків буде,
якым подяковати треба
і поклонити ся їм. 



Задачі  i ребусы  Зденкы Цітряковой

900 - 1200

Хрістіанство в Карпатах
Коли пришло хрістіянство до Карпат, зачали 
ся розвивати першы драматічны інсцена-
ції, якы замінили стары славяньскы звыкы. 
Такыма є наприклад колядованя на Рожде-
ство ці Новый рік. Хлопи одїты до скоряных 
костімів з рогатыма масками ходять по хы-
жах і колядують. І наперек хрістіянству ся 
в нашых звыках заховало много елементів 
старых поганьскых славяньскых обрядів. 
Наприклад ся пече обрядный хлїб – крачун, 
котрый в старых славяньскых обрядах быв 
сімболом переступу (крачун – крочіти, пе-
реступити) до нового рока. 

1400 - 1550

Речницькый театер
В западній Европі ся орґанізовали сполкы, 
котры ся занимали музиков, поезіёв і дра-
матурґіёв. Театер быв в тім часї презенто-
ваный у великій мірї речницькыма інсцена-
ціями. За тым цїлём была приспособлёвана і 
сцена. Інсценації все несли якесь теолоґічне 
посланя. Доконця было выдане наряджіня, 
же вшыткы гры, котры хотїли преставити, 
ся мусили передкладати на одобрїня като-
лицькым годностарям.

коло 1560

Комедія дел арте – к выразным характерістічным 
знакам традічно належали танечны і актробатіч-

ны способности герцїв. 

Комедія дел арте
Професіоналный театер в Італії ся розвивав 
з комедії дел арте. Іде о комедію герецькых 
професіоналів, котра має два основны харак-
терістічны знакы – імпровізацію і стабілны 
тіпы персонажів. Єден герець грав все єдна-
ку роль з фіксныма атрібутами і костімом. 
Іншпірацію комедія дел арте брала з денного 
жывота людей. Хоць комедія дел арте взни-
кла в Італії, десь коло року 1568, кочовным 
театром ся дістала і до Франції, Австрії, Іс-
панії і далшых країн, де значно овпливнила 
герцїв і писателїв.

1. Найдете тот самый рісунок? 2. Шіфроване писмо нашого Колысайка. 
Кажда буква „жыє“ у своїй „хыжцї“. Сконцентруйте ся і 
посмотрийте на стїны хыжкы. Видите, же они не суть єд-
накы при вшыткых буквах? Кедь будете глядати потребну 
„хыжку“ орьєнтуйте ся на тоты стїны.

3. Дорісуйте другу половину рісунка.

4. Доповнийте 
до форм  

правилно чісла 
од 0 до 9.
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Сцена 
речницькой 
коморы в 
Антверпах 
– тіп сцены 
уж звістує 
приход 
алжбетинь-
ского театра 
(1561). 

Колядници в 
Новоселіцї 
– одїты до ско-
ряных костімів



коло 1600

Портрет В. Шейкспіра  
– найлїпшого анґліцького драматіка

Віліам Шейкспір
Найвекшым драматіком вшыткых доб є наісто В. 
Шейкспір. Темы про свої пєсы брав з многых сфер 
од історії, через мітолоґію, леґенду, белетрію, дра-
му ці зо звычайного жывота. Характерістічне про 
нёго є, же сітуації і персонажы ясно выкреслить 
в уводных сценах а з той експозіції ся дїя лоґічно 
розвивать дале. Дїя ёго пєс часто проходить цїлы 
місяцї ці рокы і одбывать ся на місцях, котры суть 
од себе значно далеко. То выкликує представу 
жывота за сценов. Ёго назнамішыма твора-
ми суть Ромео і Джуліета, Мекбет ці Гамлет.

18. стороча 19. стороча

Пантомімічна інсценація в театрї Геймаркет  
в другій половинї 18. стороча.

Пантоміма ці опера
В Анґліцьку была у 18. сторочу найпопу-
ларнїшов формов забавы пантоміма, котра 
ту комбіновала елементы комедії дел арте 
і фрашкы. І хоць пантоміма ся грала як 
выповнїня часу меджі окремыма дїйствами 
прімарной театралной пєсы, мала великый 
успіх. Часто векшый як сама пєса, котру 
допроваджала. Ай кедь была Відень найміц-
нїшым нїмецькым містом, розвиток публіч-
ного театра заоставав за другыма. Марія 
Терезія першу нїмецьку пєсу відїла аж кедь 
мала веце як 50 років. Доты герцї на цїсарь-
скім дворї были переважно Французы. 

Головный тарабанщик – оріґіналне выданя єдной 
з пєс А. Духновіча (1852)

Русиньска драматурґія
В періодї 19. стороча ся в области Карпат 
розвивав сельскый і школьскый аматерь-
скый театер. Розшырив ся главно дїятель-
ностёв Александра Духновіча. Ёго пєсы 
Добродитель перевышает богатство і Го-
ловный тарабанщик мали по русиньскых 
селах великый успіх. Ёго драматурґія мала 
поучный характер і выкреслёвала неґатівны 
характеры людей.  Як є дослїджене, пєса До-
бродитель перевышает богатсво мала за сто 
років веце як тісяч представлїнь.
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5. Спойте чаров фарбічку 
з місцём, де ся має находи-

ти, кедь платить, же: 
- друга фарбічка є довша як єй 
судїдкы з лївого і з правого боку
- жовта фарбічка має сусїдку лем  
з правого боку
- зелена фарбічка має сусїдку лем  
з лївого боку.

6. Порахуйте, што має 
быти на місцї знаку 

вопроса.

7. Што має быти на вагах 
місто знаку вопроса?

8. Бетка сі налляла повне 
горня чаю і выпила половину. 

Потім долляла горня доверьху 
молоком і зась половину выпила. 

Іщі раз долляла доверьху мо-
локом і допила вшытко до дна. 

Чого выпила Бетка веце: 
чаю або молока?

9. Котра фіґура є ту навеце?

10. Маєте дві фляшкы 
з обємом 3 і 5 лїтрів 

і необмедженый доступ 
ід водї. Як за помочі 
тых фляшок точно 
одміряєте 4 лїтры?



1927 1936 1939 – 1944 

Технічны новоты в театрї
Коли в Нїмецьку взникла умелецька школа 
Бавгавс, принесла і до театралной архітек-
туры свої ідеї. Валтер Ґропіус зробив про-
позіцію „тоталного театра“, котрый бы за-
горнёвав три тіпы театра, причім мав быти 
поставленый на дакількых погыбливых ко-
нштрукціях, жебы їх мінити. Тоталный те-
атер ся мав мінити подля потребы з арены 
на сцену, котра є в центрї або на кукаткову 
сцену, котра є на єднім боцї. Ёго пропозіція 
на довгы рокы овпливнила думаня о театрал-
ній архітектурї і хоць сам театер нїґда не быв 
поставленый.

Премєра пєсы Маріша 
у Віноградьскім театрї в Празї,

 на котрій быв і презідент Чехословакії

Першый професіоналный 
русиньскый театер

В Ужгородї быв основаный першый карпа-
торусиньскый професіоналный театер під 
назвов Земській Подкарпаторусскій народ-
ный театр. Театер дебутовав пєсов Маріша 
на гостёваню в Празї, де на премєру пришли 
і презідент Чехословакії, і членове влады. 
Тото выступлїня ся стало першым важным 
тріумфом русиньского народного театра. 
На сценї театер представив много пєс до-
машнїх але і світовых драматіків. 

Фотоґрафія з представлїня Овчарь авторів Луґо-
ша і Грабаря, котру увів на сцену Угро-руськый 

народный театер в роцї 1940

Угро-руськый народный  театер
Наш першый карпаторусиньскый театер 
в Ужгородї підпорила і нова мадярьска ад-
міністрація. Театер быв переменованый на 
Угро-руськый народный театер а пізнїше на 
Руськый народный театер. В роцї 1940 теа-
тер заграв 112 представлїнь, што было абсо-
лутным рекордом у порівнаню зо вшыткыма 
театрами на Підкарпратьскій Руси (і укра-
їньскым, і мадярьскым, і чеськым і далшы-
ма). Театер фунґовав до року 1944. Довшо-
му фунґованю театра завадили выслїдкы ІІ. 
світовой войны.

13.  Прийдете на то, назвы якых міст і сел суть зашіфрованы  
в анаґрамі?
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Тоталный театер – горї у формі арены, 
в серединї є просценіёва сцена а долов кукат-

кова сцена

15.  Судоку про меншы дїти.

11. Єдно кралёвство 
было з навколишнїм світом споєне 
лем єдиным мостом. Тот стра-
жили вояци, котры з кралёвства 
не пустили никого, хто ся нама-
гав втечі. Каждого, хто хотїв 
до кралёвства войти, загнали по 
мостї назад. Вояци, котры стра-
жили міст, мали через день лем 
єдину 5-минутову павзу, в часї ко-
трой на мостї не были. Переход 
через міст тырвав преснї 8 минут. 
Но єдній женї ся по мостї подари-
ло з кралёвства втечі. 
Як то зробила?

12. Вымалюйте правилну позі-
цію червеного квадратика.

14. Судоку про векшы дїти. 

НДЛОНО 
РІЖПА 
РЕТАМДАСМ
КАНАОМ 

ГОМШТКОЛ 
ДІРАМД  
ФІОСЯ 
ЄСАВОРА 
ДЬЕІВН



Де ся вытратили Русины?
Совєтьска політіка цїлено ліквідовала ру-
синьску народность і вшыткы єй проявы. В 
контекстї того быв зліквідованый і Руськый 
народный театер. А жебы підпорити теорію 
єдиной україньской народности про вшыт-
кых Русинів, взникли в сферї културы, мімо 
іншого, і україньскы кружкы і театры. В роцї 
1945 взникнув і театер в Пряшові під назвов 
Україньскый народный театер. Лемже гра-
ючі в україньскім языку, мав в русиньскім 
краю про незрозумілость языка лем малу пу-
бліку. А кедьже театер без публікы не може 
єствовати, такой як ся дакус управив полі-
тічный режім і мож было (хоць не наголос) 
часточно говорити о Русинах, театер зачав 
грати в народнім языку Русинів.   

1945 - 1989

Театер Александра Духновіча – вступ на велику 
сцену театра в Пряшові

Театер Александра Духновіча
В роцї 1990 рїшінём міністра културы СР 
на жадость Русинів быв Україньскый на-
родный театер переменованый на Театер 
Александра Духновіча а прімарным ёго 
языком ся став офіціално язык русиньскый. 
В сучасности є то єдиный на світї професіо-
налный русиньскый театер. Театер на своїй 
сценї представив пєсы світовых авторів Че-
хова, Достоєвского, Шейкспіра, Мольєра і 
далшых, але і множество пєс домашнїх ру-
синьскых авторів.

1990

КРИЖОВКА
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Што было скорше  
– шрубкы, або шрубовакы? 

Клинцї із шпіраловым завітом ся 
в 16. сторочу хосновали в пушках,  
в oхраннім облечіню рыцарїв, і в го-
динках. Є то може чудне, но шрубку 
не мож было одшрубовати далшых 
300 років, докы не обявили першый 
шрубовак. До року 1760 ся шруб-
кы не вырабляли на строёх. Завіт 
было треба зробити ручно. Выжа-
довало собі то шыковны палцї. Ін-
тересне є, же сучасны тесарї хос-
нують велику кількость єднакого 
верцайґу, як хосновали тесарї уже  
в давных часох.                                        -зц-

Як ся міряла скорость 
за помочі мотузка?

Десь перед 400 роками ся ско-
рость шыф міряла за помочі мотузка, 
на котрім были навязаны вузликы. 
Наморници перешмарили мотузок 
через палубу і раховали, кілько вузлів 
ся одкрутить за становленый час. На 
міряня часу хосновали і пісочны го-
дины. Наморници доднесь міряють 
скорость шыфы у вузлах. Єден вузел 
є кущіцко менше, як 2 кілометры за 
годину.                                                       -зц-

Хто ся першый 
купав у ванї?

Знали сьте, же люде в Ґрецьку, Римі 
і в долинї Інду ся могли вытїшовати  
теплым купелём уже в середнёвіку? 
Но як проходив час, ваны вышли  
з мовды і многы ся цалком пере-
стали мыти. На перекрытя непри-
ємного запаху хосновали парфіны. 
Найстарша вана, яку знаєме, є з року 
1700 перед нашов еров і была най-
джена в Ґрецьку. Приближнї перед 
500 роками зачали Чіняне вырабля-
ти першы зубны кефкы із свинячой 
серсти. Свинкы мали щастя, же ся  
в роцї 1930 обявили нілоновы кефкы, 
бо уж не мусили бігати „голы“.              -зц-

Колысайку, повідж, 
чом є то так? 

1. скрыв
2. предмет на чітаня
3. електричный інштрумент на шытя
4. мала Ева
5. не рано, але ................
6. планета
7. лїкарь (інакше)
8. очістила водов
9. заперати дверї на ключ
10. стїна, котра є над головов
                                                    -зц-

16. Прийдете на зашіфрованы слова в словнім ребусї?



Кедь бісїдуєме о тім, же світло забруднять, 
так маєме самособов на думцї небо. Світло до-
справды може забруднити небо, бо має неґа-
тівный вплив нелем на відїтелность звізд, але 
і здоровя людей. Тісячі років была в ночі тма. 
Дакотры гормоны в тїлї, котры потребуєме к 
нормалному фунґованю, ся творять лем кедь 
є тма. Такым гормоном є мелатонїн. Іде о ан-
тіоксідант, зато ёго знижiня значіть підвышіня 
кісликовых радікалів, якы нарушують бункы і їх 
ядра а так підвышують взник цівілізачных хво-
рот, як цукрёвка або раковина. Великый вплив 
має забруднїня світлом і на звірята, напр. корыт-
начкы – кареты великы. Позад того, як выйдуть 
з яйця ідуть за найсвітлїшым пунктом неба. До-
теперь то про них было небо над морём, але чім 
дале, тым частїше замірюють до міст ід лампам.  
Такому забруднїню світлом ся говорить і сві-
телный смоґ. Тоту проблему найлїпше видно у 
великых містах.

Зменшыти світелный смоґ можеме просто. 
Треба, жебы сьме світили прямо долов. На то 
треба в уліцях лампы з рівным склом і крытков з 
верьхнёго бока намісто кулёвых ламп. Дале тре-
ба, жебы ся не світило много, наприклад, цїлу 
ніч наповно. Таксамо не треба цїлый час здолы 
освітлёвати будовы, церькви, памятникы, сохы 
або обходны центры. Знижовати світелный 
смоґ помагать і найлїпша доступна техніка, но 
то уж є фінанчно нарочнїше дїло. Доконця в 
нашім реґіонї взникнув і сімболічный цінтерь 
жертв світелного забруднїня. Находить ся на 
Збою, де суть на шестёх інформачных таблах 
списаны неґатівны дослїдкы світелного смоґу 
на природу, чоловіка і сполочность. 

А чом такый сімболічный цінтерь взникнув 
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Колысайку, повідж, 
чом є то так? 

Чом ся корїня 
выважовало золотом? 

Чорне корїня, або як ся у нас называть – по-
перь, є тягнуча ся ростлина, котра росте в інді-
цько-малайскім пралїсї. Обїмать великаньскы 
стромы і намагать ся вылїзти до вышок. Дрїбны 
квіточкы зоскуплены в тонкых ступцёх мають 
плоды як малы перлы. Тоты плоды ся вызберають 
і здобывать ся з них білый горошок. Плоды ся 
зберають іщі зелены, потім ся сушать і взникать 
чорне корїня. Поужываня корїня ся розшырило 
в періодї антіцького Рима меджі богатыма. Зато-
же транспорт корїня до Европы быв тогды барз 
комплікованый і небезпечный (з Індії до Ємену 
шыфов, з Йемену до Еґіпта караванов, з Еґіпта до 
Рима шыфов), одповідала тому і ёго цїна. Не є ся 
што чудовати, же даякый час мож было кулька-
ми корїня і платити як грошами. А то іщі не є то 
найдорогше корїня, бо наприклад такый шафран 
є намного дорогшый.                                                 -зц-

Чом ночны мотылї 
летять до лампы?

Ночны мотылї, або як їх мы называме – 
моры, сі тримлють смер лїтаня за помочі місяця. 
Лучі світла, котры падають прямо в 90° ступ-
нёвім углї їм дають смерованя, зато знають, кады 
летїти. Летять прямов чаров. Лемже з лампы 
выходяче світло не є рівномірне, розходить ся. 
Мотыль ся напрямить до здроя світла очами на 
80° (ступнёвый) угол. Не летить прямо, але по 
звужуючій ся шпіралї, аж покы не набурять до 
лампы і попеченый упаде на землю.                 -зц-    

Котра грачка 
є стара веце як 4000 років?

Попкы суть правдоподобно найстаршы 
грачкы на світї. Уж дїти в старовікім Римі ся гра-
ли з попками з ряндочок. Археолоґове находять 
фіґуркы в гробох з розлічных ер. Хоць спершу 
собі думали, же попкы мали в минулости лем рі-
туалный характер, наконець припустили, же мог-
ли служыти і на граня про дїти. Попкы ся выра-
бляють з розлічных матеріалів – з дерева, глины, 
кости, папіря, порцелану і пластічных матеріалів. 
Попка Барбі ся зачала продавати в роцї 1959 а 
была то перша попка про дїти з тїлом дорослого 
чоловіка.                                                                         -зц-

В котрій країнї ся бісїдує 
веце як 800 языками?

Папуа – Нова Ґвінея є країна, де ся бісїдує 
многыма языками. Векшына людей жыє в малых 
селах глубоко в доджовых пралїсах, або высоко 
в горах. Дакотры суть цїлком одрїзаны од світа, 
зато ся їх бісїда ани лем не подобать на бісїду їх 
сусїдів. В многых реґіонах Папуа – Новой Ґвінеї 
ся люде догоднуть лем за помочі тлумачника. 
На світї ся бісїдує веце як 6500 языками, причім 
кажды два тыжднї заникне єден язык а вєдно  
з ним і цїла ёго културна дїдовизня, котра ся збе-
рала стовкы років посередництвом дакількых 
ґенерацій.                                                                       -зц-

Колысайку повідж мі...  

Може світло 
забрудняти?

якраз в нашім реґіонї? Є тому так зато, же наш 
реґіон належить к єдым з мала міст світа, де є 
забруднїня світлом найменше. В роцї  2010 быв 
выголошеный Парк темного неба Полонины 
як першый реґіон темного неба на Словень-
ску. Парк быв створеный з цїлём інформовати 
людей о унікатнї захованій ночній области на 
тій теріторії. Находить на теріторії Народного 
парку Полонины, і навколишнїх сел Колоніця, 
Ладомиров, Кална Розтока, Кленова і Руська 
Волова. Тота теріторія є шпеціфічна малов гус-
тотов заселїня і тым, же іде о найменше навщів-
лёваный парк на Словеньску, зато ту є вплив 
чоловіка на жывотне окружіня мінімалный. 
Парк є унікатным місцём, котре дає найякостн-
їшы условія на ночне позорованя неба вольным 
оком. Є ту красно видно Молочну драгу а без 
далекогляду можеме відїти тісячі звізд. Причім 
в містах їх видиме максімално 200 а у великых 
містах лем 20.                                                              -зц-



Кедь приходить час Рождественых 
свят можеме сі выробити властны 
оздобкы на стромик. Дам вам навод на 
то, як собі оздобкы можете зробити з 
вічок на склянкы. Днесь таксамо треба 
попросити о поміч когось дорослого, бо 
будеме вырабляти головы Миколая за 
помочі тавного піштоля.

БУДЕ НАМ ТРЕБА:

- золоты вічка, пантликы і мотузкы (подля 
своёй фантазії), тавный піштоль, акріловы 
фарбы, щетцї, ножычкы, нерозтерателну 
чорну фікску і маскуючу паску, котра ся 
поужывать при малёваню

ПОСТУП:

1. За помочі тавного піштоля собі споїме 
краї двох вічок внутрїшнїма боками ід собі.

2. Потім серединов перелїпиме довкола 
вічок маскуючу паску. 

3. Так найперше затреме єден бік вічка 
білов акріловов фарбов. Як нам высхне 
фарба, посмотриме ці є добрї замалёване, 
кедь не є, так затреме білов фарбов іщі раз.

4. Кедь нам білый бік вічка засох, затреме 
другый бік вічка, але уже червенов акріловов 
фарбов. Кедь треба, так і двараз.

5. Кедь маєме добрї высхнуты обидва 
бокы вічок, і червеный і білый, можеме з 
них одлїпити маскуючу паску, де нам зістане 
незатерта часть вічка.

6. Теперь нам треба залїпити мотузок на 
завішіня. Но жебы не зістало місто де сьме го 
лїпили нешумне, замаскуєме то пантликом, 
котрый по обводї вічка прилїпиме тавным 
піштолём, жебы добрї тримав. Я собі выбрала 
такый природный пантлик, але вы собі 
можете выбрати інакшый.

7. Уж маєме приправлену оздобку і з 
мотузком на завішіня. Зістає нам домалёвати 
нашому Миколаёви очі і ніс. Очі будеме 
малёвати нерозтерателнов чорнов фіксков а 
ніс зробиме червенов акріловов фарбов, бо 
наісто му на тім мозорї замерз а теперь го має 
червеный.

8. Наконець олемуєме Миколаёви шапку 
білым лемом. Я поужыла мотузок, котрый єм 
давала і на завішіня, але можете выхосновати, 
наприклад, і білу крайку. Таксамо єй на вічко 
прихопиме тавным піштолём. 

Теперь є наш Миколай приправленый на 
завішіня на стромик. 

Зробте собі самы
ВЫРАБЛЯМЕ ДЕКОРАЦІЇ 

Oздобкы на стромик 
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Кедь маєте білы вічка так їх можете 
злїпити а лем доздобити нерозтерателнов 
фіксков. Наприклад, можете нарісовати 
снїгову влочку, голову снїгуляка, або голову 
ледового медвідя, прилїпити мотузок на 
завішіня і замасковати пантликом краї вічок, 
жебы не было видно кадый были злїплёваны. 
І з маскуючов пасков ся можете выграти 
і малёвати вічка розлічныма акріловыма 
фарбами. Вшытко залежить од вашой 
фантазії і творивости.                                         -зц-
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Дїтьскы гры з Юрком Харитуном
1. Таку красу найдеш лем ту: ПОЛОНИНЫ
2.  Вісемнапрямник: ТВІЙ РАЙ

Задачі і ребусы Зденкы Цітряковой
3.  красота, паспорт, короста, ротик, лопта, остаток,  
 талар, лопарик
4.  11 - 5 = 6; 5 + 1 = 6
5.  1 – жовта, 2 – червена, 3 – белава/синя, 4 – зелена 
6.  рїшіня є 34
7.  чісло 2. – три звіздочкы
8.  єднако
9.  фіґура ч. 4
10. Найперше наповниме 5-лїтрову фляшку. Єй 
 обсяг перелїєме до меншой і з нёй го выллїєме.  
 Зістануть нам 2 лїтры у великій фляшцї. Тоты 
 зась наллїєме до той меншой. Наслїдно зась на- 
 повниме 5-лїтрову фляшку а з нёй доповниме 
 послїднїй лїтер до 3-лїтровой фляшкы. У великій 

 фляшцї нам так зістануть потребны 4 лїтры 
 воды.
11.  Покы мали вояци павзу, жена ся наскоро выда- 
 ла через міст, зато нихто не знав, же з кралёвства 
 одышла. Але знала, же на другый бік за 5 минут  
 не перейде, зато ся в половинї моста обернула  
 і ішла назад ід кралёвству. Кедь ся вояци верну- 
 ли з павзы і увідїли жену, котра приходить по 
 мостї, такой єй подля їх закона загнали назад до 
 сусїднёго кралёвства. І так ся женї подарило  
 втечі.
12.  D5
13. ЛОНДОН, ПАРІЖ, АМСТЕРДАМ, МОНА- 
 КО, ШТОКГОЛМ, МАДРІД, СОФІЯ, САРАЄ- 
 ВО, ВІДЕНЬ
Крижовка: 1. сховав 2. книга 3. машынка 4. Евка  
 5. вечур 6. Сатурн 7. доктор 8. умыла 9. замыкати 
 10. плафон 


