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В жывотї народа і народности суть 
вызначны датумы і подїї, котрыма потім 
арґументуєме довгы рокы, на котры ся 
одкликуєме, котры нас іншпірують. К такым 
– вірьме, же позітівным – буде належати і 
списованя людей в 2011 роцї.

Є то і про Русинів барз вызначный акт, 
бо ёго выслїдкы нас на многы далшы рокы 
позначать, нелем наше усвідомлїня, амбі-
ції, но і назераня на нас і вырїшованя о нас 
в штатных інштітуціях, при приїманю новых 
законів, при посуджованю нашых претен-
зій, наприклад при дотаціях на културу, 
при закладаню нашых школ, обгаёваню 
церьковных обрядів...

К главным ідентіфікачным знакам каждо-
го чоловіка, народа, народности належить, 
окрем іншого, декларованя своёй народ-
ности і материньского языка. Моє задума-
ня є о тім.

Материньскый язык, што к тобі вшытко 
належить? Свіжа борозда, котра терпез-
ливо чекать ґазду, жебы мозолистов руков 
засїяв якостне зерно? Высоке белаве небо 
підперте зеленым смерековым і дубовым 
лїсом, ці гордый білый бескид, над котрым 

кружить орел і хранить своє потомство? 
Або єсь зеркалїнём звізд в прозрачнім 
потічку? Не єсь ранїшнє подоєне молоко в 
горнятку, котре нам подають мамины рукы? 
А што як єсь округлый теплый хлїб на столї 
прикрытый вышываным обрусом? Не єсь, 
материньске слово, росцвита черешня на 
краю села, россыпаны ягоды на меджі або 
на паствиску, білым квітом омаєна кали-
на? Не сидиш задумане під смеречком, 
белавым барвінком і смутно чекаш співан-
ку пастыря, косаря або грабачок?

Не єсь ты, материньскый язык, внутрїш-
ній зрак душы і сердця, котрый нас веде к 
загородцї з далекого світа, де нас выгнала 
біда нашого краю і де сьме часто наів-
но глядали щастя, благобыт? А кідь сьме 
заблудили або ся змылили, ці не ты ся 
такой озвало і было нам напомянутём і 
отцёвов вычітков? Ці не ты єсь лем нами 
чутый тихый голос лїса, поляны, церьков-
ного дзвона, котрый зве до родного краю 
з белґіцькой банї, америцькой желїзарнї, 
нїмецькой ставбы, австральскых приста-
вів? Зве домів, бо уж не раз сьме на власт-
ній скорї овірили, же без тебе, материнь-
ске слово, сьме в чуджінї страчены, же без 
тебе по нас ани слїд не зістане? Ці не зато 
тя в сердцї носив і перед планым хранив і 
не дав понижовати наш фурман на драгах 
Угорьска, мулярї на ставбах Відня, штудент 
в Тырнаві, цімерман в Берлінї, рїзбярь в 
Будапештї, замаґурьскый дротарь в Пештї, 
Істамбулї, Беоґрадї...?

Многых нашых людей скупа судьба і 
днесь водить по горбатій земній кулї, де 
глядають і найтяжшу роботу, черепкы щас-
тя і людьске порозуміня. А якы суть щастны, 
кідь в одлуцї в далекій чуджінї вчують тебе, 
родне слово. В тім моментї стрясуть з плеч 
свою тяжобу, смуток ся змінить на потїху, 
безнадїя на оптімізм а до зослабнутых ног 
наллїють ся новы силы. Ты помагаш най-
ти брата, сестру, камарата спід бескида, 
бо ты, родне слово, наше невидиме путо, 
загадный голос кровли, невысловна довіра 
і братьска підпора. Ты – луч ярьнёго сонця, 
од котрого теплїє лед, земля розмерзать і 
появляють ся першы білы снїжинкы.

Одкрыєш мі тайну, родне слово, чом кле-
паня косы на полянах, журчаня перлисто-

го ярочка і шущаня косы в зарошеній тра-
ві мі звучіть як найкрасша мелодія? Буде 
то істо свята правда, же де ся хто народив, 
та кобы і не хотїв, но до сердця появ горы, 
лукы, стернї; до очей ся му навікы записа-
ло синє небо, гордо выпрощеный яловець і 
ярчане зерно; з ух му не вымаже ани глухо-
та мамины співанкы, шум лїса; не вырве із 
сердця ласку к полянам, к добрым сусїдам, 
к робітным ґаздам; в ногах буде аж до гробу 
носити выходжену тверду драгу ку камено-
лому, стежку к студенцї; нихто му не змыє 
з рук тверды мозолї – тоты нашы квіткы 
радостей і болїв. Є то так. І не буде інак-
ше, бо ты, родне слово, і хлїб наш, і пута, і 
могутны крыла. Розлущіш мі, материньске 
слово, тоты свої прекрасны тайны?

Каждый твій звук, мій любимый 
материньскый язык, мать свій образ, тварь, 
особитый усмів і неповторну мелодію. В 
каждім слові є інакша дікція, сила енерґії, 
пах і дуга фарб. Нїт, не дасть ся ани зрів-
нати, наприклад, богатство слова МАЛИНА 
і СКАЛА. Перше то квіток яри, тепле сон-
це, сыта червена фарба, солодко на языку, 
чаровны пахы в шлёгу, околисте відерко в 
руцї пастушка, дзвеняче віщуньске кука-
ня зозулї, страх з богатыря-медвідя... СКА-
ЛА мать у своїй танїстрї цалком іншы асо-
ціації: выпнуту білу грудь над горізонтом 
з росцвитов соснов на верьху; тверде дно 
невтихаючой рїкы; рычаня ряфів в убочі; 
шептаня лопаты почас ціментованя фун-
даментів будинка; дїтьске зъёйкнутя по 
закопнутю пальцём босой ногы; утїкаючі 
кругы волны на водній глади; в роках дїтин-
ства гыря на голові... А якы неімовірны 
представы родить твоє слово ОГЕНЬ, 
БУРЯ, СТЕРНЯ... Боже, яке є в тобі, мате-
риньске слово, невычерьпне богатство! 
Барз є охудобненый тот, хто тя не познать і 
хто тя не хоснує!

Но ты маш, родне, в своїй засобі і 
неприємны слова. Належыть к ним ЗРАДА, 
ЗАВІСТЬ, ВРАГ... Они выкликують одпор, їх 
звучаня рїже ухо, ранить сумлїня. Зужуй-
ме такым і їм подобным простор в нашім 
жывотї, в комунікації, в одношінях.

Мушу ся вернути іщі к єдному слову. Нїт, 
не можу го обыйти. Без нёго ся не дасть 
роздумованя докінчіти. Є то милозвучне 
ДЯКУЮ! Ёго, кідь є з чістого сердця, них-
то нічім не выважить. Оно – найвекша 
нагорода. Не вырівнать ся му ани зла-
то, ани перлы. Оно – усмів, слыза радос-
ти, тихе признаня, оно – мій до землї 
поклон мамі, нянёви, мудрым учітелям, оно 
– жывы квіткы на пєдесталї при уболеных 
ногах будителя Александра Духновіча, на 
памятній таблї Михалови Балудяньскому, 
Александрови Павловічови, Ставровскому-
Попрадови, ёго кладу ку гробу мученикови 
Павлови Петрови Ґойдічови і Василёви Гоп-
кови, з уцтов го посылам нашым поетам і 
писателям, языкознателям-кодіфікаторам... 
Іду ним обдарити вшыткых, котры го хос-
нують в родинах, автобусах, школах, тым, 
котры пишуть азбуков писмо бабцї ці свою 
дізертацію. Вшыткым хоснователям і сім-
патізантам ДЯКУЮ, бо ты, родне слово – 
маґічна сила. Ты – наш жывот, ідентіта і 
будучность.

Без тебе, материньске слово, сьме лем 
сухый стром, жывы мощі.

Росквітай нам до красы! Многая і бла-
гая лїта тобі, родне русиньске материнь-
ске слово! Якже тя не любити? Быв бы 
то смер телный грїх к тобі ся не голосити.

Миколай КСЕНЯК, Ружомберок
(септембер 2010 року)

Голосьте ся
к русиньскому языку

СПИСОВАНЯ ЛЮДЕЙ 2011

• Погробный обряд одправляли двоми отцї духовны: (справа) Іґор 
Кереканіч із Снины і домашнїй Андрій Семанцё вєдно з дяком із Кри-
ницї  Петром Трохановскым і кураторьскым хором.  Фотка: А. З.

Догорїта свічка
Під русиньскым небом смутна є новина,
нїт в нїй замак Манны, є лем Оскомина;
писателїв мучіть тота чутка плана –
є то реаліта, ці Фатаморґана?

Про літературу то страта обровска – 
на вічность одышла Марія Мальцовска,
Поточіна плаче, смутять Арабескы,
понад Лучку чути пєтный спів ангельскый.

Збогом, збогом, наша колеґынё Машо,
была-ся і зістанеш дамов прозы нашой,
любов ку родному вызнавала-сь явно
як добра вірнічка церькви православной.

Красна была з тобов кажда єдна Стріча,
важыла єсь собі Коцвара й Ґойдіча,
зістануть нам на тя прекрасны споминкы
і через Русина й Народны новинкы.

Душу-сь передала до рук Створителя,
сердце повне любви вхабляш чітателям
а хоць ся находиш в загробных просторах,
ту на землї будеш жыти в своїх творах. 

Осиф КУДЗЕЙ, Няґів

Із великым смутком сьме прияли спра
ву о смерти Марії Мальцовской. Маша, 
як сьме єй ласкаво звали, была нелем 
вызначнов русиньсков писательков, але 
тыж краснов, жывов і середечнов осо
бов. Хоць мы вшыткы будеме жалїти 
за Маріёв Мальцовськов, але зістаєме 
єй вдячны за красну прозу, написану з 
талентом родным про Машу русинськым 
языком, котру охабила нам і будучім 
поколїням чітателїв. 

Павел Роберт МАҐОЧІЙ, честный 
председа Світовой рады Русинів, профе-
сор Торонтьской універзіты 

(Канада) 
 • • •

Честованы приятелї,
приймийте наше сочуствіє з нагоды 

несподїваной смерти нашой щірой 
приятелькы і колеґынї – Марії Маль
цовской, писателькы, лавреаткы світовой 
Премії А. Духновіча за русиньску літерату
ру, редакторкы Русина і Народных нови-
нок, учітелькы русиньской літературы 
на Пряшівскій універзітї. Просиме вас, 
жебы сьте наше сочуствіє передали єй 
найблизшым. Єй мила тварь, благородна 
душа і щіры слова і думкы у безпосеред
нїх розговорах і в єй колорітній, прекрас
ній прозї будуть нам хыбовати.

Дюра ПАПУҐА, председа Світовой 
рады Русинів, председа Руськой маткы

(Руськый Керестур, Сербія)
 • • •

Дорогы приятелї,
несподївала ня тота смутна справа.
Марію Мальцовску єм спознала як 

лав реатку і авторку книжкы Зелена 
фатаморґана. Мала єм честь іщі ве це
єй спознати на 1. научнім семінарї кар
паторусиністікы в Пряшові (2009) і пере
свід чіти ся о єй великім патріотізмі к 
русиньскому народу. Тогды моїй родинї 
подаровала свою книжку з авторьскым 
підписом. Вшытко ся мине, лем памятка 
зістане. Охабила нам свою богату літера
турну творчость, через котру все буде з 
нами у вічній памяти.

Нaтaлiя ГНАТКО, членка Світовой 
рады Русинів, председыкня Общества 
Русинів Хорватії „Руснак“ 

(Вуковар)
 • • •

Важены сполупрацовници з Інштітуту 
русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты в Пряшові і выдавательства 
Русин і Народны новинкы, найблиз
ша родино, довольте высловити в 

З мейловых кондоленцій
менї своїм і членів орґанізації Русинь
ска оброда на Словеньску штонай
глубше щіре сочуствіє із кончінов нам 
близкой сполупрацовнічкы, учітелькы, 
писателькы і редакторкы – Марії Маль
цовской. Тяжка хвороба їй не доволи
ла продовжовати в єй заслужній робо
тї, но Маша, як сьме ю фаміліарно зва
ли, навсе зістане в нашых сердцях при
кладом чоловіка робітного, із сво
їм ласкавым словом і милым усмівом. 
Сочуствуєме з вами і найблизшов роди
нов. Вічная єй память!

Владимір ПРОТИВНЯК, выконный 
секретарь Світовой рады Русинів, пред-
седа Русиньской оброды на Словеньску.

(Пряшів)
 • • •

Честованы працовници Інштіту
ту русиньского языка і културы, члены 
редакції Русин і Народны новинкы, сму
тиме вєдно з вами над великов стратов – 
смертёв панї Марії Мальцовской.

Вічная єй память блаженый покой! За 
Русинів Мадярщіны 

Маріянна ЛЯВИНЕЦЬ, членка Світо-
вой рады Русинів, членка веджіня Дер-
жавной русиньской самосправы в Буда-
пештї.
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(Продовжіня з чісла 38/2010.)

Александер Духновіч на тім прінціпі розви-
вав свою роботу і у высшеуведженім общес-
тві. Нелем тота пєса, але і вшыткы книжкы 
выданы Духновічовым обществом были писаны 
народным языком. В тім істім роцї (1850) вышов 
і першый „підкарпатьскый“ календарь, котрый 
быв позітівно приятый русиньсков громадов. 
Посміленый позітівныма реакціями, Духновіч 
приготовив і календарь на далшый рік. Нако-
нець з приправлёваного календаря взникнув 
літературный алманах Поздравленіє Русинов, в 
котрім ся Духновічови подарило здружыти векше 
чісло тогочасных русиньскых поетів. Алманах 
выкликав позітівны реакції, котры іншпіровали 
ґрекокатолицького священика у „Вышнїм Спішу“ 
обернути ся на русиньску громаду в часописї 
Вѣстник з таков вызвов: „Мы братя, посылайте 
Орла, устроїли сьме здружіня літературне; 
замыслом нашым є поздравити милых Русинів 
знова на будучій рік новым алманахом і новым 
календарём, але з той прічіны прошу вас помочі, 
просиме вас, милы приятелї, приголошуйте ся 
за нашых членів, помагайте нам, а з прекрасных 
пісень Орловых подайте нам даякы, абы сьме їх 
могли в алманаху нашім умістити, а то даякы 
повістї народны, стары піснї і віршы, абы сьме 
вказали, же і мы жыєме і жыти хочеме.“ 

Алманах Поздравленіє Русинов вышов ай в 
роках 1852 і 1853. Духновічови ся подарило зосе-
редити вшыткых сучасных русиньскых поетів і з літе-
ратуров сімпатізуючу молодеж, і так ся властно став 
основателём першой поетічной русиньской школы. 
Штуровець Петер Келлнер Забой Гостиньскый 
такой як вышов першый алманах написав до 
Гурбановых Словеньскых поглядів, же Духновіч є 
„основателём сучасной русиньской літературы“. 
Окрем алманахів і календарїв выдало общество іщі 
далшы публікації, передовшыткым то были роботы 
А. Духновіча, а то першый русиньскый молитвенник 
Хлѣб души, Краткий землепис для молодых 
Русинов і Литургический катихис. Міджі публі-
каціями того періоду ся уводять іщі Букварь для 
дѣтей і збірка Писнѣ страстныя. 

Председом общества быв пряшівскый єпіскоп 
Осиф Ґаґанець, але душов, главным орґанізато-
ром і ініціатором вшыткой роботы общества быв 
А. Духновіч. Общество мало 71 стабілных членів, 
міджі котрыма были вшыткы тогдышнї русиньскы 
писателї, общественны дїятелї, як напр. Адолф 
Добряньскый, але ёго членами были і Словаци – 
римокатолицькый священик з Бардеёва і писатель 
Ян Андращік, штуровцї Богуш і Богуміл Носаковы, 
Петер К. З. Гостиньскый і піджупан Шарішской жупы 
Ян Моравчік.

Окрем выдавательской роботы общество розви-
вало актівіты і в другых областях: готовило зало-
жіня русиньского музея, орґанізовало записованя 
і збераня народных співанок, народописных екс-
понатів і другых културно-історічных памяток. А. 
Духновіч в тім часї мав докінця і амбіцію заложыти 
друкарню. 

До плеяды тых, котры з боку Словаків честно, 
од сердця і як приятелї приступали к Русинам на 
выходнім Словеньску, маючі в мерьку їх шпеціфічну 
културу, літературу і традіції, бесспорно належав 
Йонаш Заборьскый. Ёго позітівне одношіня к Руси-
нам было звязане із скоро 40-річнов роботов свя-
щеника на выходнім Словеньску і з ёго глубокым 
славяньскым чутём, котре му велїло выглядовати 
приятельства з людми єднакого думаня, а то як з 
боку Словаків, так і з боку Русинів. 

Ёго словеньско-русиньскы односины ся про яв лё-
ва ли передовшыткым в особных контактах, котры 
зачінають по револуції 1848/1849, але главно по 
тім, кідь в роцї 1853 пришов за римокатолицького 
священика до Жупчан коло Пряшова. У властній 
біоґрафії Заборьскый пише о контактах з Адолфом 
Добряньскым іщі в Кошіцях. Добряньскый го тогды 
упозорнив на інтріґы „наджупана“, поводом Чеха 
з Галічі, Фрідріха Свеценого, котры продовжова-
ли і в далшых роках. Пізнїше утримовали міцне 

приятельство з Віктором Добряньскым і Алексан-
дром Павловічом. Заборьскый своє одношіня к 
Адолфови Добряньскому і Александрови Павло-
вічови презентовав ай тым, же обивох оспівовав 
у своїх Жеграх: Добряньского „Ódou“, а Павловіча 
„Básnickým listom“. О Вікторови Добряньскім пише 
Мартінови Гатталови тото: „Ruský kanonik prešov-
ský Dobriansky, jestli si o ňom dakedy dačo slyšal, si 
strelil do čela, ale zostal neborák živý. To bol jeden 
z tech dvoch Slovanov, ktorí sa v celej prešovskej die-
cézi nalezajú. Pripustil si učený muž, akého si Rusíni 
uhorští nie hneď dochovajú, ku srdcu, že nehodne 
s ním bolo nakladano z vyššího místa. Robili mu 
vždycky nádeju školdozorstva, potom ho obrátili na 
púheho diurnitu v Košiciach a pak i odtuď odstránili 
s potupou...“ 

Тым другым Славяном, котрого Й. Заборьскый 
споминав окреме, быв Александер Павловіч. В 
„Rozprave o básnictve“ або в переробленій формі 
з назвов „Básnici“ штирёме поеты (Бартошевіч 
– римокатолицькый священик в Брестові, Адам 
Гловік – ґіралтівскый священик, брат Адама – Ян 
Гловік, євангелічный священик в Кладзанах, і Алек-
сандер Павловіч – свідницькый ґрекокатолицькый 
священик) в приятельскій стрїчі жыво діскутовали 
о розлічных темах уменя. В „ученій розправі“ пред-
ставлять Заборьскый Павловіча як обгайцю Хомя-
кововой поезії і крітіка поезії Пушкіна. Інтересным 
є факт, же Заборьскый нїґда не споминать своє 
одношіня к А. Духновічови, котрый быв у тім 
часї найвызначнїшым представителём русиньско-
го духовного, културного і літературного жывота у 
Пряшові і на выходнім Словеньску вообще, хоць з 
Пряшівсков єпархіов утримовав контакты, главно 
з єпіскопом О. Ґаґанцём. Заборьскый не быв ани 
членом Духновічового Літературного заведенія, 
ани Общества св. Іоанна Хрестителя. 

В 60-ых роках словеньско-русиньскы односины 
набыли шыршый, цїлословеньскый досяг. На пер-
шім містї треба спомянути Віліама Паулінія-Тота, 
Яна Францісція і Андрія Радлиньского, котры в 
народно-політічных вопросах тїсно сполупрацо-
вали з А. Добряньскым. У матічнім періодї Петер 
Келлнер-Забой Гостиньскый інтензівно ся занимав 
і вопросами русиньской історії; наісто зато му і дали 
чести членством в літературнім обществі Літера-
турное заведеніє... Подобный інтерес о історію 
Русинів проявлёвав і Франтїшек В. Сасінек. 

На русиньскім боцї были найвызначнїшыма пред-
ставителями русиньско-словеньской взаємности 
і сполупрацы Адолф Добряньскый, Александер 
Павловіч і Александер Духновіч. Добряньского і 
Духновічовы актівіты уважно слїдовала тогдышня 
словеньска публіцістіка і знала їх належно оцїнити. 
Вілем Подольскый (Віліам Пауліні Тот) в обшырнім 
жывотописнім нарисї в часописї Sokol, річник 2, 
представив чітателям жывот і дїятельство Адолфа 
Добряньского. Тот істый автор під ініціалами В. М. 
публіковав і портрет Александра Духновіча. К ним 
ся розлічным способом придають скоро вшыткы 
членове пряшівской ґрекокатолицькой капітулы, 
почінаючі єпіскопом Ґаґанцём, членом Матїці 
словеньской і участником єй II. валной громады, 
через каноніків Віктора Добряньского, Корнелія 
Добряньского, Віктора Ладомирьского, Юрія Шол-
теса, архіваря Михала Молчана, а кінчаючі Петром 
Петрашовічом, ґрекокатолицькым священиком в 
Руській Новій Всї. Вшыткы передплачовали Вікто-
рінову Lipu, дакотры одоберали ай другы книжкы і 
часописы.

Матїчный період є верьхом у словеньско-ру-
синь скых і русиньско-словеньскых контактах, зато 
же по австро-угорьскім вырівнаню в роцї 1867 
взаємны односины перестали быти такы інтензівны. 
Ожывили ся на русиньксім боцї заслугов Анатолія 
Кралицького а на словеньскім боцї омного пізнїше 
заслугов Йозефа Ґреґора-Таёвского по ёго приходї 
до Пряшова (1910).

Заслугов А. Духновіча было у Пряшові в роцї 
1862 заложене Общество св. Іоанна Хрести-
теля і Предтечі на поміч худобным штудентам, 
котрый фінанчно підпорили тыж словеньскы наро-
довцї і културны дїятелї – Йозеф Вікторін, Богуміл 

Носак, Віліам Пауліні-Тот, Ян Францісці, але і піджу-
пан Шарішской жупы Ян Моравчік, як і ґенералный 
прокуратор судной табулы у Пряшові Ян Главач і 
другы.

Общество утримовало контакты з Матїцов сло-
веньсков, котру єй членове поздравили писмом 
іщі перед першов валнов громадов 30. юла 1863. 
Председом общества быв тогды А. Добряньскый, 
таёмником А. Павловіч. Духновіч быв ініціатором 
заложіня далшого общества: Общества св. Васи-
лія Великаго, котре зачало розвивати свої актівіты 
аж по ёго смерти, але од року 1866 уж не у Пря-
шові, але в Ужгородї, де ся пересунув културный 
центер Русинів. Ай тото общество было в тїснім 
контактї з Матїцов словеньсков, котра го у звязи зо 
зачатём роботы поздравила писмом єй председы 
Штефана Мойзеса і таёмника Михала Храстека. 
Общество ся замірёвало на выдаваня учебників, 
научной літературы і часописів. 

Велику заслугу на розвитку роботы общества 
попри А. Духновічови мав пряшівскый єпіскоп Осиф 
Ґаґанець (1793 – 1875), котрый всебічно підпо-
ровав взник і роботу тых сполків, але і културно-
освітны актівіты міджі Русинами.

По зрушіню тзв. октроёваной уставы з року 
1860 было ясне, же планы на еманціпацію 
угорьскых Русинів ся за Бахового абсoлутізма 
стали нереалныма. Тоты неуспішны пробы еман-
ціпації, котры розвивала главно ґрупа навколо А. 
Добряньского, выкликали міджі русиньсков інте-
ліґенціов песімізм і безнадїю. Переважна часть з 
них ся перестала інтересовати народныма дїлами, 
наслїдком чого стратила про ню змысел і протима-
дярьска опозіція. Лем мала часть русиньской інте-
ліґенції вытримала на протимадярьскых позіціях, 
але свої актівіты приспособила новым условіям. 
Упустила од народно-політічной орьєнтації і в бів-
шій мірї ся інтересовала лем културно-освітныма 
вопросами, котрым присвятила і свої актівіты. 
Найвеце то слїдно на припадї А. Добряньского, 
котрый аж до року 1860 зістав у політічных вопро-
сах пасівный. Тота часть русиньской інтеліґенції, 
котра стратила інтерес о народны дїла, охабля-
ла властный народ і барз скоро переходила на 
промадярьску платформу. Духновіч уж в роцї 
1853 бісїдовав о „рапіднім помадярчованю“, але 
пару років пізнїше уж бісїдує о общім упадку і о 
владнутю „мадярізма і матеріалізма“ міджі Руси-
нами. Тот процес ся найвеце проявляв міджі 
духовенством як Мукачовской, так і Пряшівской 
єпархії, де ся уж ани на церьковных святах не 
бісїдовало по русиньскы. Подля Йонаша Заборь-
ского, міджі клером Пряшівского єпіскопства в 
роцї 1860 были лем двоме Славяне (Заборьскый 
думав наісто на Віктора Добряньского і Алексан-
дра Павловіча), вшыткы остатнї были „magyar 
emberek“. Пад Бахового абсолутізма а по нїм 
пробы Відня договорити ся з угорьсков владов на 
роздїліню компетенцій в монархії, а тым ай влады 
над народами і народностями Австро-Угорьска, 
выкликали політічны актівіты і міджі Русинами. 
Австро-угорьске вырівнаня про переважну часть 
уніатьской інтеліґенції і духовенства не значіло 
велику грозьбу. Фактічну грозьбу у вырівнаню 
ві дїли лем А. Добряньскый, А. Духновіч і А. Павло-
віч, то значіть, русиньскы дїятелї, котры зістали на 
платформі своїх протимадярьскых поглядів.

Кідь ся по выданю Октобрового діплома в роцї 
1860 настолив і вопрос поставлїня народностей в 
Угорьску, взникли дві концепції рїшаня русиньско-
го вопроса: Добряньского протимадярьска ґрупа 
ся дожадовала автономной русиньской теріторії, 
закыль промадярьска ґрупа выступала отворено 
проти пропонованой автономії; сучасно але ґрупа 
Добряньского зістала вірна прогабсбурьскій орьєн-
тації за условія сповнїня русиньскых жадостей – 
подобно як представителї словеньского народного 
руху – хотїли досягнути поміч од Відня. В такій 
сітуації обидві ґрупы практічно не могли поступати 
вєдно.

Проф. ПгДр. Імріх СЕДЛАК, к. н.
(Переклад: ПгДр. К. Копорова)
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(Продовжіня з минулого чісла.)

Знала, же є найбогатшов особов на 
світї і стораз дяковала судьбі, же єй 
звела назад з Яром. Хоцьлем на тот 
момент, абы єй зробив матїрёв. Тот 
пізнїше не раз ся добивав до єй прязни, 
але она го все одбила. Не потребовала 
го. Мала свій світ. Тїшыла ся на мате-
ринство. І хоць час од часу не пере-
ставала єй глодати думка, што повість 
сынови, кідь выросте. О тім теперь не 
мала гадкы. 

Дїтя приходжало на світ тяжко, в 
окреснім шпыталю. Ілька не могла 
породити нормалным способом. По 
днёвых болестях єй взяли на операчну 
салу, де сын пришов на світ такзваным 
цісарьскым рїзом.

Ільцї ся доднесь не подарило при-
йти на то, чом го кличуть цісарьскым. 
Жебы то было в змыслї – кралёвскый, 
легкый? Тото бы Ілька нїґда не пові-
ла. Жены, котры родили нормалным 
способом, по годинї такой скоро бігали 
по своїх а она в болестях ся крутила 
пару днїв, а потім іщі тыжднїв. Болїла 
єй мадра і бріх. Тадь обидвоє были 
розрїзаны. А хлопчік? Быв то доспрады 
хлопчік, як сама собі предповідала, 
бо копкав на правім боцї. Бояла ся на 
нёго попозерати, такый быв дрібный. 
Спочатку єй го ани не вказали. Ілька ся 
дуже трапила ці є впорядку і барз про-
сила сестрічку, жебы єй го принесли. 
Тота не дуже хотїла.

– Одпочівайте, іщі сі го ужыєте. 
– Сестрічко, я бы го хотїла барз відї-

ти. Мам на то право як мама. Прошу 
вас, лем єдным очком на нёго попозе-
рам, – крумкала Ілька.

– Принесу вам го, мамко, принесу, – 
помякла сестрічка і занедовго го Ілька 
збачіла запакованого в перинцї, лем 
ружовкаста головка му стырчала. Дїтвак 
барз ревав, быв голоден. Ілька не мала 
молока, бо стратила го під вплывом 
антібіотік. Хлопець ся захлынав плачом, 
аж побордовів. Ілька го взяла ку собі і з 
трясучіма руками зачала розмотовати 
вузликы на перинцї. Хотїла попозерати, 
ці дїтвак вшытко має. Мусила то зроби-
ти, бо ся барз бояла, жебы не быв, не 
дай Боже, даяка калїка. В тім часї ся 
родило дуже много пошкодженых дїтей, 
котресь без рук, без ніг, а ставало ся і 
таке, же не мало очі. Страх подумати. 
А то вшытко зато, же їх матери были 
выставлены ожарїню з чорнобыльской 
електрарнї. Єй згубный вплив сягав 
далеко за граніцї Україны, аж до нас, 
на Словеньско. Ілька ледва розвязала 
послїднїй вузлик. Як може тот дїтвак 
дыхати, кідь є так запавуженый, як віз із 
сїном? – подумала. Не чудо, же плаче. 
Розбалила перинку і збачіла тононькы 
ніжчата, як копачікы. А тоты ручкы! Як 
соломкы. Лем так телембали, мало-
што ся при тїлї тримали. Боже, коли 
з того дашто буде? Коли з той тріскы 
выросте хлопець? Ілька такой загнала 
свої похыбности, бо ся потїшыла, же 
вшытко є на своїм містї, же малый Свя-
тослав, Сватько, має вшытко як треба, 
лем у стонченім ставі. Кідь го назад 
запавузила, але не так тїсно як быв 
передтым, і одовздала сестрічцї, абы 
сама могла одпочівати, вошов до цімры 
доктор Хохрун. 

– Но, як ся маєте? – обернув ся к 
Ільцї. – Якы то міры мав ваш сын?  

– 2, 60 на 45, – повіла Ілька.
– Слушно, слушно, – одповів доктор. 

– Раз з нёго буде хлоп, увидите.

Ільку штось закололо коло сердця. Уж 
відїла свого Сватька як хлопака, што 
має велику силу і никого ся не боїть. 
Охранить ай єй. Было то приємне чув-
ство, яке обливало таку маленьку на 
самосвідомость особу, яков была Ілька 
в послїднїм часї. Теперь тото само-
чувство выросло може до двох метрів, 
хоць єй сын мав іщі лем 45 центіме-
трів. Боже, як го вже любила! Не дала 
бы го за цїлый світ. Кібы мала крыла, 
облетїла бы на них планету. Каждому 
бы повідала, же має сына, свого сына, 
якый ся єй застане, не дасть єй оскор-
бити. То было чувство, яке ся не дало 
нічім нагородити, ниякым златом, стріб-
ром, ниякыма скарбами. Найвекшым 
скарбом од того часу ся став єй сын, єй 
Сватько. Став ся єй весміром, воздухом 
і каждоденным наповнїнём. 

– Пан доктор, пан доктор! – загойкала 
Ілька за доктором Хохруном, што пома-
гав єй зо сыном на світ.

– Но, прошу, панї! – доктор ся вернув 
і поставив ся коло Ільчиной постели. – 
Мате даякы проблемы?

– Нїт, пан доктор, нїт! – повіла Ілька. 
– Я бы хотїла, абы сьте пришли ку мі 
ближе. Іщі ближе. 

– Но? – нахылив ся ку нїй доктор 
Хохрун. 

Ілька го вхопила до своїх обять і стис-
ла го, як до клїщів.

– Што то робите, панї? Задусите ня! 
Но, тото, – не міг выйти із зачудованя 
доктор Хохрун. 

– Дякую вам за сына, дякую! – 
выкриковала од радости Ілька, не 
скрываючі свої емоції. 

– Але, панї, я робив лем свою роботу. 
Подякуйте нянькови, но, свому мужови, 
же ся постарав о такого сына, – попро-
бовав пожартовати доктор Хохрун, але 
такой ся затнув, бо сі усвідомив, же 
Ілька не увела мено отця дїтины. – Я не 
хотїв... Перебачте.

Докторовы слова Ільку не зачудова-
ли. Знала, же много людей ся теперь о 
ню обтре. Єй то было єдно. Приходом 
на світ Сватька єй жывот ся обернув 
о цїлу земну кулю. Она ся перестала 
бояти людей і вшытку енерґію, силу 
зосередила на свого сына. Не было той 
днины, годины, минуты, бы го не назва-
ла своїм золотком, своїм сонїчком, 
своёв солодоньков рыбоньков. Боже, 
як го любила! Найвеце ся то проявля-
ло при купаню. То быв цїлый рітуал. 
В хыжи бог-знає якы условія не были 
створены на благобытне бываня. Іщі 
щастя, же мали водовод і теплу воду 
у ванї. В хыжи дожывав іщі нянько, о 
котрого ся з бідов старала мати. Як при-
шов на світ Сватько, Ільчина увага была 
обернута лем на нёго. Купаня сына 
єй давало велику розкош. Чупчала го, 
мыдлила, засыплёвала го вшелиякыма 
грачками. А кідь го положыла на деку, 
голенького як бобенятко, намастила го 
найпахнячішыма мастями, олїйчіками. 
Як го так намастила, вымасіровала му 
цїле тїлце – од головкы аж по пяты. 
Сватько ся од розкошу аж простерав, 
помырковав. Пак му приправила фляш-
ку крупіцовой кашы, котру він полегкы 
„зблайзнув“. А так было каждый вечур. 
Тот самый рітуал: купаня, мащіня, 
масірованя, фляшка крупіцї. Може 
быти векша радость, як кідь ся наро-
дить матери сын? Нїт. То є найвысше 
подобенство. Кажда мати ся видить у 
сынови, ці вже сын у матери, тото Ілька 
іщі не скусила. Але то єй затля не тра-
пило, любила Сватька, як свій жывот, 

як своє каждоденне дыханя і крокы, 
котрыма міряла світ ку свому сынови. 
На першый погляд бы ся здало, же є 
то штось нормалне любити свого сына. 
Котра мати бы не любила своє дїтя? 
В припадї Ількы то было дашто інше. 
Было то выстрадане дїтя і заплачене 
великов неблагов скусеностёв. Ілька 
вырїшыла зробити неможне. Зрекла 
ся отця дїтины. Не хотїла ся з никым 
дїлити, і так цїле ярьмо одповідности за 
сына зістало лем на нїй. Хотїла му быти 
матїрёв і няньком. Хотїла, то правда, 
але сама не знала, до чого ся пущать. 
Будуть єй стачіти силы? Звладне дві 
ролї? Ілька то допереду не могла знати, 
і хоць собі вірила. Была молода, повна 
силы а нукала сынови повне сердце 
ласкы. Не знати, ці то стачіло. Ой вера, 
не знати.

– Ілько, подай мі мыдло, – попросила 
єй мати, кідь раз вечур хотїла выкупати 
мужа.

– Не знате, же я хочу купати Сватька? 
То є мій час! – одбрехла єй Ілька. 

– Не мусиш го купати каждый день, 
хлопець має уж три рокы, – повіла з 
вычітков у голосї мати. – Нанё уж цїлый 
тыждень не быв купаный а знаш, як то 
є. Не має покоя. Легше му є, кідь ся 
выкупле. 

– Знам, знам, як то є, але дїтвак має 
предность перед дїдом, ці нїт? Є то 
страшне, што повім, але є то так. Мій 
дїтвак має жывот перед собов, а нянё?..

– Істо, уж має за собов. Але я го хотї-
ла лем выкупати.

– Та хто теперь має перед? – Ілька 
назлощено брязла мыдлом до ваны з 
водов, яку мати напустила про нянь-
ка. Рихтовала ся го дати до ваны. Тот 
сидїв на стільцю. Кібы дотекла вода, 
мати бы го взяла попід плечі, нянё бы 
двигнув єдну ногу, мати бы му двигла 
другу. Нянё бы собі сїв на край ваны, 
а то уж бы го было легко зосунути до 
воды. Потім мати бы го взяла єднов 
руков попід плечі, жебы ся не захыцнув 
у водї, а другов бы го мыдлила і мыла: 
наперед ногы, бріх, груди, потім плечі, 
а пак голову. Наконець бы выпустила 
брудну воду і сполокала го чістов. Слї-
довав бы далшый процес: выниманя 
з ваны. Мати бы взяла нянька попід 
плечі, посадила бы го на край ваны, 
а зясь праву ногу долов, на землю, 
потім лїву і цїле тїло бы перенесла на 
столець. Там бы слїдовало вытераня, 
масірованя, облїканя, кладжіня до вози-
ка і одвезіня до ёго комнаты. Ілька не 
раз была свідком материной роботы, ай 
сама помагала. Але уж єй то не бавило. 
Кідь пришов Сватько на світ, лем ёму 
давала силы, нянько зіставав позаду. 

– Ах, Боже, чей ся не будеме пере-
бігати, – повіла тогды мати. – Выкуп 
Сватька, а я нянька повтерам мокров 
цундринов. Уж го беру до кухнї, – всту-
пила ся Ільцї мати.

Так і зробила. Перевезла на возику 
мужа до кухнї. Положыла невладны 
ногы до лавора, вымыла їх, потім ся 
взяла за далшы части тїла: голову 
золляла теплов водов, умыла шам-
поном, дале слїдовав хырбет, груди а 
наконець ногы, якы вже были вымочены 
і мож было одрїзати нохтї. Тото вшытко 
зробила, як нераз передтым, і натер-
ла тїло індулонов. Здало ся, же муж, 
як кібы ожыв, по такых купелях ся му 
навертала і память.

– Де є Ілька? – опросив ся. 
– Няню, ту єм, куплю Сватька! – 

загойкала Ілька. – Дораз єм коло вас, – 
повіла. – Сватько барз плаче, не знам, 
што з ним є, – забідкала ся Ілька, бо 
дїтвак досправды лем рычав і рычав, 
і не могла сі з ним дати рады. Тото ся 
му в послїднїм часї ставало часто. Без 
прічіны дїтвак плакав і плакав. 

– З того ніч не буде, – повів нянько. – 
Нашому р-р-оду ся не да-а-рять хлопцї. 

Є то про-о-клятя, – пробурмотїв. – Брат 
Василь ся не дочекав сына, бо жена 
му при породї вмерла, сын Штефана, 
Петро, ся завісив, а теперь моёй дївкы 
сын все плаче... Ой, не скінчіть ся то 
добрї, не скінчіть... Кідь дїтвак плаче, 
шось го тр-р-апить. 

– Але, няньку. Як віджу, полїпшало 
ся вам, – зареаґовала Ілька, чім хотїла 
підкреслити, же нянько не має правду. 
Єй Сватько быв пупком світа а кідь гля-
дала прічіну в даякім проблемі, відїла го 
лем в другій особі а не у своїм сынови. 
Жебы єй Сватько быв підлый? Тадь то 
є лем іщі дїтина, не може розуміти сві-
тови. Не дала на нёго допустити. 

І так го выкарбуляла до першой 
класы. Барз ся му радовала, кідь го 
ві дї ла сидїти із сокласниками. На вала-
лї тых дїтей много не было в першій 
класї, зато каждый быв цїнный. Ільцї 
ся найвеце любив єй сын. Быв такый 
шумный. Быв такой істой світлой твари, 
як Ілька, ай пастракы ся му зъявили 
коло носа. Ружовы личка ся блискали 
здоровостёв і достатком. Мав щербаты 
зубы, але то му барз пасовало.

Ілька одпровадила хлопця до школы і 
сама не збачіла, як перелетїли рокы. Як 
тоты вороны, што посїдали на сусїдьску 
яліцю. Із буцлявого Сватька вытягнув 
ся худорлявый хлопчіще. Стратив дїть-
ску привабливость. Перемінив ся ай 
внуторно. Став веце задуманым а кідь 
хтось му дашто повів, реаґовав нервоз-
но. Ілька то брала як прояв приходжа-
ючой пуберты, і старала ся. Не знала, 
што му хыбить… 

– Ты ся не бій, Сватько з того выросте. 
Як і вшыткы дїти, – гварила єй мати.

Раз вечур прибігла к ним сусїдка 
Вєрка.

– Ілько! Ілько! – закричала під окнами. 
– Подь вон!  

– Што там таке? – выбігла Ілька.
– Подь скоро. Твій сын нам выбив 

выгляд. Моя мати одпала з того. На, 
позерай, тоты остры камінчата переле-
тїли коло материной головы. Іщі щастя, 
же єй не засягли, – вказала на долони 
дрібны камінчата Вєрка. – Дашто з тым 
роб, бо я піду на уряд заголосити.

– Але што бы єсь там ішла? – не стра-
тила притомного духа Ілька. – Тадь він 
наісто так не думав. Він то не хотїв зро-
бити. То ся лем грав. Не познаш дїти? 
– снажыла ся оправдати сына Ілька. 

– Та яке то граня, кідь скло выбите?! 
– Наісто ся грали з лоптов дїти. Я то 

заплачу, лем то ниґде не голось, – про-
сила Ілька Вєрку. Тота єй послухала. 
Што мала з нёв робити? Знала єй 
нелегку сітуацію. Дїтвак выростав без 
нянька. А не раз го відїла як выстоює на 
мостї з камаратами, а не йде домів. Не 
хотїла тым Ільцї морочіти голову. Мала 
тота дость біды із хворыма родічами, а 
ту іщі сын зачінать вказовати ріжкы. 

Лемже тым ся то не скінчіло. Найгірше 
было на тім то, же Ілька стратила робо-
ту. Злучіли дві пошты довєдна, а про 
ню ся уж не нашло місто. Нїґда собі не 
думала, же буде мати такы проблемы з 
роботов. Предсі мала середню школу і 
даякый рік высокой, але не было де іглу 
запяти на околіцї. Заводы, што были, 
позрушовали по револуції, а нове ся ніч 
не отворяло. Проклятя, та й вже. Ілька 
бы была будьшто робила. Лемже іщі 
ай до лїса быв проблем ся дістати, бо 
чістити лїс і стромикы садити ходили 
дві-три жены, а то было вшытко. Іщі 
щастя, же были материны і няньковы 
грошы. Поступно собі Ілька выходила 
по урядах і по докторах їх дозераня, і 
так собі спомогла. Та й родічі єй давали 
і то послїднє, што нашпоровали.

– Стараш ся о нас, та што є наше, то 
і твоє, – повідала мати. – Нянько лем 
прикывнув і мило ся попозерав на свою 
дївку. 

(Продовжіня на 4. стор.)
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(Закінчіня з 3. стор.)

Інакшого погляду быв єй сын Сватько, 
якый вже зачав ходити до недалекого 
міста до першого річника ґімназії. Ілька 
плановала, же кідь бы скінчів серед-
ню, та з Божов помочов бы го хотїла 
вышколовати і на высокій. Хлопець не 
быв глупый, учів ся добрї, лем тото ёго 
справованя трапило Ільку. А кідь стра-
тила роботу, блюзнув єй до очей.

– Несхопны сьте, – повідав, а тоты 
слова, як град, впали на Ільчину голо-
ву. – Ани школу сьте не скінчіли. Теперь 
уж ани роботу не мате. З чого будеме 
жыти?

– Але, сыну, як можеш так з мамов 
говорити? Вшытко ся ті снажу купити.

– Што таке? Же мам тот посратый 
почітач? Тото є таке чудо? Другы мають 
ай інтернет, але я нїт... А теперь ся уж 
можу з ним розлучіти. Же, матко? – 
зареготав ся єй любый сын, же Ільцї аж 
мороз по хырбетї пішов. В ёго поглядї 
было штось звіряче, што она сі не 
знала высвітлити. Приближыла ся к 
нёму, же го погладить, же такым спо-
собом тот ёго страшный погляд счез-
не, але тот ся одсахнув од нёй, як од 
чуджой, і нагородив єй плюванцём до 
твари. – Нате, жебы сьте знали! – повів, 
і з гырмотом, стягуючі із стола обрус і 
шалкы з недопитым чаём, розбахнув 
дверї. Пак нима так забухнув, же аж в 
ухах залягло. 

Господи! Што ся робить? Ілька зіста-
ла стояти на містї і нічому не розуміла. 
Сыновы слова єй кололи коло сердця, 
як найколючішый дріт. Схылила голову 
на груди, сховала до долони сыновы 
слины і залляла ся горячіма слызами. 
„Уж є то ту! Трест божый, трест божый! 
– схлиповала. За што, за што? Тадь то 
не быв він? То не быв мій дїтвак! Што ся 
стало? Што єм му злого зробила? Де єм 
вчінила хыбу?“ 

А то быв лем зачаток. До єй дїт-
вака як кібы вступила нечіста сила. 
Скоро каждый тыждень выстроїв 
даяке брыдке дїло. Ішло то поступно. 
Выламав выгляд, потім дверцї на заго-
родцї а наконець продав кросна, старо-
давну куделю і дїдову фотку з рамом 
до заложнї. Пустив ся ай до їх старо-
го біціґ ля, на якім Ілька розвожовала 
пошту. І тот здемоловав. „Боже, што ся 
стало? То не може быти правда! Мій 
Сватько, котрого я так любила, жебы то 
быв він? Лем так з вечора до рана бы 
ся цалком змінив?“ Радила ся з псіхоло-
ґами, лїчітелями, панькала го, просила, 
абы ся успокоїв, ніч не помагало. Ани 
мольбы, ани просьбы. Высміх, ароґан-
ція, понижованя єй і околитого світа – 
то была ёго одповідь на єй снагу. 

Як кібы ся заставив час. Ілька не 
могла тому прийти на корїнь. Тадь 
хлопцёви ніч не хыбить. Выгодовала 
го, тїшыла ся з каждого ёго кроку, пома-
гала му вставати на ногы, провадила 
до школы. Што му не дала? Вшытко 
має. Почітач, радіо, деведечко, мобіл 
– што іщі хоче? Боже, чом тот світ ся 
так замотав? Даколи стачіла скыбка 
хлїба з фінджов молока... Даколи... 
Сама то зажыла, кідь як дїтвак пасла 
коровы. Але теперь – не тот світ. Она ся 

снажыла вынагородити сынови то, што 
сама не мала. І то, же была без хлопа, 
єй гнало допереду. Єй Сватькови ніч 
не могло хыбовати. У вшыткім быв 
першый. Што ся му замануло, то мав. А 
так ішли на сына єй зашпорованы пінязї 
і родічовскы приплаткы од штату. Жебы 
то досправды была мавпяча ласка з 
єй боку? Хотїла, жебы быв щастный. 
Наконець ся вшытко обернуло проти 
нёй.

Сватько ся з нічім не заспокоїв, все 
прагнув за чімесь іншым. Быв то єй 
сын, але го не знала. Ёго слины, якы 
буде до смерти чути на своїй твари, єй 
дають знати, же властны дїти ся міня-
ють. Не гнївала ся зато на нёго, лем 
коло сердця єй кололо і кололо. Як кібы 
то не быв єй сын, але чуджій дїтвак. Не 
мав спокою: ходив по ночах, приходжав 
рано, выхабляв годины в школї. Ілька 
ся настрашыла, же го перестане люби-
ти і зненавидить го. Але ці то мож? Ці ся 
то дасть? Властну кров? Властну дїти-
ну? Была пересвідчена, же такому лем 
треба помагати, лем ласков одплачати.

Раз рано несла смітя до контайнера, 
што стояв перед їх воротами. Выхляна 
чеканём на сына цїлу ніч, ледва оберта-
ла увагу на околіцю. Кідь ся приближыла 
ку контайнеру із смітём, збачіла ногы 
стырчати в папірю і всякім смітю. Ногы 
із старыма грубыма фусеклями были 
зашпрайцованы в заболоченых бокан-
чах. Быв мороз, десь мінус 9 ступнїв. 

– Сватьку! То ты? – попросила ся, як 
намісячна. Была сі іста, же там спить 
єй сын Сватько, якый не пришов на ніч 
домів. Сердце єй било як дзвін а до 
блїдой твари бы ся не дорїзав кровли.

Ілька завмерла. В смітю, в брудї, 
бляшанками обложеного збачіла лежа-
ти красного молодого хлопця у віцї єй 
сына. Мав дуже шумны синї очі, буйну 
гриву волося а поставу як Аполон. Ілька 
не знала, што має чінити. Хто не быв у 
такій сітуації, тот не порозумить. Хло-
пець, што лежав у контайнерї, быв 
одразом єй сына. Быв такый красный як 
ангел, і хоць быв брудный і быв жобрак. 
Ілька ся нагнула над нёго, погладила 
го по кучерявім волосю і втисла му до 
рук папірёву двадцятку, яку все носила 
в кешени про припад. Тот блиснув на 
Ільку синїм поглядом:

– Тетко, заприйте контайнер. Є мі 
студїнь.

– Скады єсь ся ту взяв? Чом ту 
лежыш? Замерзнеш. Ідь домів, – тормо-
зила Ілька контайнером, аж прикрывка 
ся заперла. Але хлопець ся не озывав. 
Што то? Чей не вмер. Наісто ся заду-
сив. Ілька од страху пустила кошик із 
смітём з рукы. Одхылила прикрывку 
і назріла днука. Ниякого хлопця там 
не відїла. Лем папірёва двадцятка 
ся валяла міджі бляшанками. Ілька 
застовпіла. Жебы ся єй то привідїло? 
Але нїт! Тадь бісїдовала з ним, просив 
єй, жебы заперла контайнер. Мусить ту 
десь быти...

– Ілько! Ілько! – зачула материн голос 
з хыжы. 

Ілька невірячо покрутила головов, 
высыпала кошик із смітём і пішла за 
голосом матери. Пригоду з хлопцём сі 
зохабила про себе. Вошла до хыжы а 

на постели нашла лежати свого Свать-
ка. Не чула, коли вховзнув до хыжы. 
Лежав склюбаченый під паплоном. 
Лиця впаджены. Тварь попілёва. Лем 
довгый ніс стырчіть. Перед нёв лежав 
молодый мертвець. Ілька ся захыцла 
тихым плачом. „Сватьку, сыну мій, што 
ся ті стало? Чом, чом уникаш пере-
до мнов, перед світом? Став єсь ся 
блудником. Сам і сам. Як може мама 
вникнути до твого внутра, кідь не знає, 
што собі думаш, што ті хыбує, што тя 
болить? Сыну, сыночку, голубику, озвий 
ся! “ Тот мовчіть як скала. Ани клїпайкы, 
ани єдиный свал на твари ся му не 
порушають. Не повість ніч, бо ёго мозоґ 
затемнив непробудный сон, до якого не 
має приступ ани ёго властна мати. Ани 
він сам. 

Ілька стоїть над сыном і плаче од 
жалю. Плаче од радости, же сына має 
дома, перед очіма, же не є там вонка, 
в контайнерї. А властно, якый є роздїл 
міджі тым в контайнерї, і тым перед 
нёв?...

Было то в котрусь далшу ярь. Ілька 

стрїтила свого сына на узкім пішничку. 
– Де йдеш, Сватьку, сыну мій?
– До лїса.
– А што там? 
– Піду ся перейти. Потята будуть 

співати.
– Повідж мі, што тя трапить? – хотїла 

ся дістати ближе к ёго сердечку.
– Вы ня трапите, мамко. Лем вы сьте 

вшыткому на винї. 
– Я? Ох, сыну! Чім я ся перед тобов 

провинила?
– Зато, же сьте, же сьте ня породили! 

– голос сына ся замотовав чім дале, 
тым веце до зеленого листя, яке го 
понесло до сивой молгы темного лїсу. 
Ілька зістала стояти з болячім сердцём 
і з росколотов душов. „Ох, сыну мій 
сыну, за яку провину, гірко переносиш 
тяженьку годину?...“ Смутна мелодія єй 
залляла мозоґ. Ілька ся оперла о спо-
рохнявїлого бука і напівзрячіма очіма 
позерала як єй сын ся од нёй оддалює, 
аж наконець ёго тоненьку, дрібненьку 
поставу лыґнув густый, темный лїс. Як 
кібы го ани не было.

ОБРАЗЧІК З ВАЛАЛА

Боже мій, то хыбаль не є правда… Барз 
мі жаль. А я мала такы неважны старос
ти – напише ці не напише нам матері
ал до русиньской рубрікы! Ганьблю ся, 
але я не знала, же є то з нёв таке важне. 
Є то велика страта про нас вшыткых. Про 
русиньску літературу, про Русин і Народны 
новинкы, про Інштітут русиньского языка і 
културы ПУ в Пряшові, про мене... Вічная 
єй память!

Аґата ПІЛАТОВА, бывша членка Світо-
вой рады Русинів, бывша председкыня 
Общества приятелїв Підкарпатьской 
Руси, сучасна шефредакторка новинок 
„Podkarpatská Rus“.

(Прага, Чеська републіка)
 • • •

Траґічна і несподївана то справа о одхо
дї до вічности моёй доброй приятелькы, 
писателькы, публіцісткы і лавреаткы Пре
мії А. Духновіча за русиньску літературу. 

Вічная єй память!
Олена ДУЦЬ-ФАЙФЕР, лавреатка пре

мії А. Духновіча за русиньску літерату
ру, одборна асістентка Яґелоньской 
універзіты в Кракові.

(Польско)
 • • •

Приймийте вшыткы од нас щіре сочус
твіє. Вічная єй память!

P. S.: Написала єм о тій смутній подїї на 
нашім „facebooku: CarpathoRusyn Cultural 
Center“, де єм адміністраторков.

Марія Анна СИВАК, членка веджіня Кар
паторусиньского общества в США з цен
тром у Піттсбурґу.

 • • •
Спознала єм ся з нёв, Русинков, я, Сло

вачка, але такой єм порозуміла, же мала 
єм честь спознати ЧОЛОВІКА, при котрім 
щезають вшыткы барьєры. Мала єм щас
тя відїти єй веце раз, іщі векше щастя з нёв 
побісїдовати а раз єм мала незабытный 
зажыток – чула єм ї чітати з властной твор
чости а тогды єм собі усвідомила, слуха
ючі ї постоячкы перед одходом на дале
ку путь домів, же ся мылять вшыткы тоты, 
котры твердять, же авторы не знають 
задекламовати перед публіков властны 
творы, бо кідь єм слухала Марію Маль
цовску, то по тїлї єм мала заморозкы…

Вічная єй память!
Анна МУНД, перекладателька Култур-

ного общества Русинів Румунії.
(Дева) 

 • • •
Дорогы колеґы і смутяча родино! 

Приймийте і наше сочуствіє з наглов 
смертёв Марії Мальцовской, котру 
сьме вшыткы любили і чітали. 

Вічная єй память!
Іґор і Тамара КЕРЧОВЫ, русиньскый 

языкознатель і писателька.
(Ужгород, Україна)

 • • •
Ваша справа ня барз засмутила і слы

зы ся мі тиснуть до очей. Іщі все тому 
не можу увірити. Панї Мальцовску 
передтым єм стрїтив лем на пару семі
нарях. Але праві в послїднїм часї сьме 
дакілько раз інтзензівно комунікова
ли о моїй книжцї. При нашій послїднїй 
стрїчі на зачатку лїта, нияк не вызерала 
на жену, котра по пару місяцях не буде 
міджі нами. Кідь сьме скінчіли послїд
нїй розговор, лем так повіла, же за 
тыждень іде до шпыталю а кідь ся вер
не, будеме продовжовати в розговорї 
о Александрови Павловічови і з усмі
вом на твари ня выпровадила зо своёй 
кацеларнї на інштітутї. Нажаль, наша 
стрїча ся уж не зреалізує. Вічная єй 
память!

Рудолф ПАВЛОВІЧ, автор книжкы о 
родї священиків Павловічовых, яку М. 
Мальцовска напослїды перекладала.

(Пряшів, Словеньско)
 • • •

Высловлюю родинї, членам редак
ції Русина і Народных новинок, спо
луправовникам в Інштітутї русинь
ского языка і културы ПУ в Пряшові 
щіры слова сочуствія із смертёв Жены, 
Матери і великой нашой редакторкы 
і писателькы – Марії Мальцовской. 
Вічная єй память!

Мірослава ХОМЯК, оцїнена Плакетов 
Кіріла і Мефодія за розвиток русинь-
ского языка, учітелька лемківского 
языка і авторка учебників того языка.

(Уще Ґорліцьке, Польско)
 • • •

Не знаме як выповісти слова жалю над 
таков стратов, яков є кончіна вызначной 
русиньской писателькы і публіцісткы. 

Світла і вічная єй память!
Степан ПЮ, професор Врайтьской 

універзіты в Дейтонї, зо женов Лін-
дов.

(Дейтон, США)

З мейловых кондоленцій


