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Vaše priloge možete 
slati na adresu: 
Savez Rusina i 
Ukrajinaca RH 
(za “Vjenčić”)

32 000 Vukovar, 
Vijeća Europe 93

Ой, Ісусе любий, кращий, як ті квіти,
Пригорни до себе нині українські діти.
Щоби були добрі, щоби були щасні,
І розумні, і здорові, мов ті квіти красні.
Ти, Дитино Божа, на пахучім сіні,
Дай нам щастя й кращу долю рідній Україні!

Веселих різдвяних і новорічних свят, 
Божої ласки і миру зичить Вам 

редакція “Віночка”

З Різдвом Христовим та Новим 2009 роком! 

НОВОРОЧНА ВИНЧОВАНКА

3 Новим роком вам винчуєм
же бисце на каждим месце
дожили лєм праву радасц
и у добрим здравю щесце.

Най у шкoли будзе кажди
весели и поцешени,
най зна шицки вше задачи,
и най дoбри ма оцени.

У обисцу най ма кажди
шмати, меса, цукру, хлєба;
най ма статку и живини –
надосц шицко цо му треба.

Най на польох рошнє жито,
цвикла, ярец, кукурица;
най ма кажди слунка, дижджу,
най каждому гвизди швица.

3 Новим роком вам пожадам
тото цо би шицки сцели:
най мир будзе, а ми здрави
и радосни, вше весели.
 

Благословени 
Крачун 

и 
щешлїви Нови 

2009. рок 
жада вам 
редакция 
Венчику

Микола Скубан

Draga djeco, poštovani suradnici i svi čitatelji!

Blagoslovljen BoZic i 

Sretnu Novu 2009. godinu 

zeli vam

Redakcija
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Любица Гаргай

РУСКИ СУКНЇ

Любица Гаргай народзена 17. 
авґуста 1969. року у Петровцох, 
дзе и одросла. Закончела штред-
ню тарґовецку школу у Вуковаре. 
Кратки час жиє и роби у Вукова-
ре а вец од 1991. року дзелї судьбу 
велїх вигнатих Вуковарчаньох. Под 
час Отечественей войни дочасово 

жиє у Заґребу и Осєку. До Вуковару 
враца ше 2001. року дзе и тераз жиє 
и роби у своїм фаху.

Почала писац писнї ище як дзец-
ко у основней школи. Свойо твори 
обявйовала у часописох „Пионир-
скей заградки”, ”Маку”, „Руским 
слове”, „Новей думки” и алманаху 
„Думки з Дунаю”. Заступена є и у 
антолоґиї поезиї и прози Русинох 
и Українцох Горватскей котру ушо-
рела Любка Фалц 2000. року. До-
стала награду за найуспишнєйшо-
го дебитанта 1985. року на вечару 
поезиї фестивалу „Червена ружа” у 
Руским Керестуре за писню „Сед-
ми швет” и першу награду на Ли-
тературним конкурсу Лєтней шко-
ли рускей и українскей младежи у 

Ердуту 1986. року за писню „Цудзи 
роздумованя и я”.

У антолоґиї поезиї и прози Руси-
нох и Українцох Горватскей поете-
са Любка Фалц о єй поезиї пише: 
Любица Гаргай поетеса котра уж 
витворела тельо же ше ю муши 
брац як озбильного нашлїднїка по 
тераз уж досц познатих поетох, а 
по квалитету писнї єй забераю ви-
соке место. По опредзелєню писнї 
єй мож подзелїц на: домолюбни, 
родолюбни, еґзистенциялни и лю-
бовни. Док у перших трох виражує 
свойо думки и чуства шлєбодно и 
гласно, у любовних є цихша, по-
кус ганьблїво и прикрито виклада 
свойо чувства. 

А фитюли у орманє
з пацрками вишивани
чекали нагоду свою
ша, оданей младей жени.

На нїч би то нє здабало 
без белинох крохмалєних,
без оплєчка, билей блузи,
без ципелкох лаґованих.

У широких руских сукньох
Рускиня вше барз прибрана
чи у церкви,чи на танцу
вшадзи крашнє привитана.

Ище кед сом була мала
нашла сом их у орманє
зоз поглядом их гласкала
облєкала так покрадзме.

Руски сукнї гоч гадвабни
гоч блишово, гоч лядово
з нафталином пахняцени
облєчиво мацерово.

И кед сом ше уж дзивчела
часто сом их облєкала
длуги власи мац чесала
на главу баршонь вязала.

Писня вибила у шерцу
єдну любов
розпоредзела ю на цале цело
и дала задовольство.

А вец знова чеканє
длуге, предлуге...

(1986.)

ШИСКО ШЕ ВРАЦИ
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Кед нашенє нє умре,
нє може дац плоду...
У своєй шлєбоди
поклонь ше Господу Богу.

А вец у вичносци
будзеш богатши од богача,
надїя то нашей шлєбоди
ґу Исусови цо крача.     

МОЖЕШ БУЦ БОГАТШИ ОД БОГАЧА

Роки преходза швидко.
Животни стил ше меня.
Стално идзеш напредок,
яґод же нєт стареня.

Кадзи понагляш чловече?
Цо це цага лакомосци?
Роздумуєш о богадству,
а нє о нєвибежней вичносци.

Хто зна цо там будзе?
Приповедки за мали дзеци!
Застань, ослухнї у шерцу
бешеду Божей Мудросци.

Дате нам се навеселити?
Питаю ше дзеци под облаком.
Даме, даме – чуц зоз хижи
на Вилїю по пацерох.

Шнїг шкрипи под ногами
розшпиваним шпивачом,
а у пецу огень бовчи
та огрива слухачох.

На столє так як и шор
бобальки зоз маком, мед, орехи...
А под столом оштра слама,
там ше бавя мали дзеци.

И того року Бетлеєм ношели
штирме швичкаре,
а пияти зоз бренчком оглашовал
у чиїм су дворе.

Коляди ше шпиваю, по валалє цалим
млади, стари зишли ше до саночного
дзе з паноцом, панїматку
славя Рождество Христово.  

ВИЛЇЯ У ПЕТРОВЦОХ

Ц

О

М

П

Л

Ї

Як дзецку малому
у паратским обисце,
були за мнє вельке дожице.
Кристални цомплї, по метер длугоки,
таки длугоки,
вера, наисце.
З першима зарями ярнього слунка
почали плакац
сциснул ме смуток
витрапена жем слизи попила
ту бул конєц моїм цомпльом.

Прешли од теди
уж роки велї.
Прешли за навше
лєм яр ше враца.
Цомлї, цомплясти, дзешка у шерцу
най ше розпуща!
Занвше страца!

Тераз цомлї ляд 
по хторим падам,
ламем ноги, руки, карк
зламем и душу 
кед знова спаднєм,
мило ми,
мило!
Пришла яр!



ВЕНЧИК   VJENČIĆ   ВІНОЧОК 47/20086

НАШО ПИСАТЕЛЄ - NAŠI KNJIŽEVNICI - НАШІ ПИСЬМЕННИКИ

Оксана Мартинюк наро-
дилася 3 грудня 1971 року в 
Україні на Кіровоградщині в 
невеличкому містечку Ново-
українка. Там вона провела 
своє дитинство, закінчила 
загальноосвітню школу та 
музичну школу по класу фор-
тепіано.

У 1989 році вона вступила 
до Кіровоградського держав-
ного педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна (нині 
державний педагогічний уні-
верситет ім. В. Винниченка) 
на факультет української фі-
лології. Закінчивши навчан-
ня в інституті, повернулася в 
рідне місто і почала працюва-
ти в загальноосвітній школі 
вчителем зарубіжної літера-
тури. А в 2008 році закінчила 
факультет практичної психо-
логії в Уманському держав-
ному педагогічному універ-
ситеті імені Павла Тичини.

Батьківщина видатних 
українських корифеїв Кіро-
воградщини та іскри їх та-
ланту не змогли не запалити 
її душу. Ще в шкільні роки 
Оксана почала писати вірші.

У 1999 році вона разом із 
сім’єю переїхала до Хорватії 
в місто Осієк. Із 2000 року її 
вірші друкуються в журналі 
“Нова думка”, в дитячому 
журналі “Віночок” та в річ-
ному альманасі русинів і 
українців Хорватії “Думки з 
Дунаю”. У 2008 році Оксана 
Мартинюк видала свою збір-
ку поезії під назвою “Нехай 
же моя стежина в’ється до 
рідного краю...”, видавцем 
якої був Союз русинів і ук-
раїнців за підтримки Ради 

з питань національних мен-
шин Республіки Хорватія. 
Головним редактором видан-
ня був Володимир Тимко, а 
ілюстрації та обкладинку до 
книги підготував художник 
Юрій Голодович. Головні 
теми книги – любов до бать-
ківщини, ностальгічний сму-
ток, минуле і майбутнє Ук-
раїни, розкіш природи тощо. 
Її вірші то гірко плачуть, то 
заливаються радісним співом 
українського солов’я, то зу-
пиняють читача філософсь-
кими міркуваннями. Високі 
тополі й пишні каштани, пла-
кучі верби й червона калина, 
поважний Дніпро з віршів 
Оксани Мартинюк заполоня-
ють серця не тільки україн-
ців, а й людей, які не знають 
України. Декілька віршів та 
дві повчальні віршовані каз-
ки авторка присвятила дітям.

Оксана Мартинюк

Вчителям
Закінчується рік навчальний:
Один, другий... Не зупинити мить!
Шкільний дзвінок лунає то печально,
То знову весело бринить.

А дітвора вже залишає школу,
Та ніби вчора ще ж маленькими були.
Літа промчали, мов на конях,
Як непомітно виросли вони!

І відірветься, як завжди, від серця
Якийсь шматочок, всім Вам дорогий,
І до зірок у вальсі піднесеться
Любов, яку через роки несли.

А ваші учні стануть перед Вами,
І море квітів ляже Вам до ніг.
Діти скажуть: “Наші другі мами!”
І очі вологими стануть від сліз.

Ваші серця їм дарували ласку,
Добро будили і топили лід.
О, не сумуйте, що зима на згадку
Лишила на волоссі білий слід.

Бо діти розлетяться, мов ті птахи,
За партами вже не зустріти їх.
А вчителям лиш осінь в знак подяки
Насипле листя на шкільний поріг.
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В небі хмаринка
мала розсердилась.
Сльози дрібненькі 
на землю пустила:
мокра травичка,
змочилась стежинка,
мокрі дерева
й зелена долинка...
Сумно всім стало,
та раптом із неба
сонце всміхнулось
до мене й до тебе!
Дощик і сонечко –
що це за диво? 
В небі веселка
сміється грайливо.
Хлопчик малий
рученята розвів,
бо в небі побачив
аж сім кольорів.

Біленькі сніжинки на землю лягають 
І стеляться ніжно, мов перла ясні,
Іскряться, кружляють, виблискують, сяють,
Несуть у обіймах холодні нам дні.

І знов Новий рік завітає до хати,
Зелену ялинку нарядимо ми,
І будем дарунки усім дарувати,
І вірити щиро в загадані сни.

Зимові метілі себе ще покажуть,
Вони ще відкриють всі чари зими,
А білі сніжинки нам тихо підкажуть,
Що знову на рік стали старшими ми.

А сніг все покриє: і землю, і ріки...
Погане зима віднесе в забуття,
А те, що найкраще – лишиться навіки,
Але не повториш, нема вороття.

З
и
м
о
в
а

п
і
с
н
я

Кольоровий дощик



Святий Миколай

До яскравого свята, дня святого Ми-
колая, учні, що вивчають рідну 

мову і плекають культуру в школі в Пет-
рівцях, готувалися заздалегідь. З нетер-
пінням вони чекали в гості Чудотворця. 
Про св. Миколая та його добродійниц-
тво і милосердя діти знають від ранньо-
го дитинства. Знають вони й те, що Ми-
колай жив дуже давно, був єпископом, 
служив Богу і людям, особливо помагав 
тим, кого спіткало горе. І любив Мико-
лай свої дари давати так, щоби його не 
виділи. А по смерті став Миколай свя-
тим і до цих пір дарунки дітям роздає. 
Але дає дарунки лише чемним дітям. 
Тож учні дуже старалися бути чемними 
в школі і вдома, щоб св. Миколай про 
них не забув. І навіть гарну пісню про 
Миколая вивчили. А коли настав дов-
гожданний день, учні всі разом заспівали 
пісню про святого Миколая і, недаремно 
трудилися! Миколай щиро обдарував 
їх великими подарунками. В торбинах 
були іграшки та солодощі. Скільки було 
радощів! Діти веселилися і обіцяли, що 
цілий рік будуть слухняними і в школі, 
і вдома, вчитимуть уроки і допомагати-
муть батькам. 

А святий Миколай і вчителька щиро 
дякують батькам і українській Раді в 
Петрівцях за фінансову підтримку цього 
свята, за щасливі дитячі усмішки і гарно 
проведений час.

А учні дарують пісню про святого Ми-
колая всім бажаючим, хто хоче наступ-

ного року 
гарно зус-
тріти Доб-
родійника.

Оксана 
Мартинюк

Святий Миколай розвеселив 
дітей у школі в Петрівцях

Пісня про святого Миколая
Що то за дивина, що то за веселий сміх?
Це сьогодні приїжджає святий Миколай до всіх!
Миколай відкриє браму,
Запряжуться чудо-сани
І по небу, по зірках
Простелиться шлях.
Дін-дон, ла, ла, ла, ла, ла,
Дітвора чекає вже,
Дін-дон, ла, ла, ла, ла, ла,
Ну коли вже він прийде?

Що то за дивина, що то за вісті?
Це чекає дітвора Чудотворця в гості!
Миколай відкриє браму,
Запряжуться чудо-сани,
Бистрі коні понесуть 
Сани у далеку путь.
Дін-дон, ла, ла, ла, ла, ла,
Миколай до нас спішив,
Дін-дон, ла, ла, ла, ла, ла,
Снігом землю притрусив.

Сунчіца Беч, Доріс Більна, Єлена Білі, Нікола Білі
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Закончена 7. манифетация дзецинскей творчосци 
у Сл.Броду

У орґанизациї КПД 
«Україна» и Ук-

раїнскей заєднїци, а под 
покровительством Сови-
ту за национални меши-
ни РГ, 18. октобра 2008 
року, отримана 7. ма-
нифестация дзецинскей 
творчосци котра була 
пошвецена писательки 
Олени Пчилки. З нагди 
отримованя манифеста-
циї отворена и виставка 
дзецинских малюнкох 
на ровним склу под ру-
ководзеньом А. Верхас. 

На поволанку КПД 

«Україна» зоз Славонского Броду, бродскей пуб-
лики и чишленим госцом зоз жеми и иножемства 
представели ше КУД «Яким Гарди» зоз Петров-
цох и КУД «Яким Ґовля» зоз Миклошевцох, зоз 
дзецинскима танєчнима ґрупами и шпивачами. 
Петровчанє и Миклошевчанє одтанцовали пейц 
танци и одшпивали два писнї. Програма ше от-
римовала у ресторану Славонских лолох, а ок-
рем наших танцошох представели ше и дзеци зоз 
Сримскей Митровици, Прнявору и Баня Луки, як 
и домашнї зоз Славонского Броду и Канїжи.

Окремни госци котри провадзели дзецинску 

програму були: 
заступнїк у Гор-
ватским собору 
Назиф Мемеди, 
члени совиту 
Звонко Костелник 
проф. и Лариса 
Уґлєшич, пред-
ставителє варошу 
и жупаниї и други 
руски и українски 
културни и поли-
тични роботнїки.

По законченю програми дзеци ше дружели 
и забавяли кажде на свой способ покля води-
телє нє гуторели же ше муши пойсц дому.

Звонко Костелник проф.

Миклошевски 
дзеци шпиваю

Миклошевски 
дзеци танцую

Младша ґрупа 
Петровских дзецох

Старша ґрупа Петюровских дзецох
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Deset godina mirne reintegracije
Дзешец роки мирней реинтеґрацї
Десять років мирної реінтеграції

У Вуковарі в основній школі Ан-
туна Бауера урочисто відзна-

чено 10-у річницю мирної реінтег-
рації. Це перша школа, яка розпо-
чала навчання хорватською мо-
вою. Наша національна меншина 
тісно пов’язана саме з цією шко-
лою, тому що в початковій школі 
в Петрівцях вже десять років 
викладаються українська та ру-
синська мови, а також плекається 
національна культура. Ініціатором 
ідеї щодо вивчення материнських 
мов у хорватських школах був 
Союз русинів і українців Респуб-
ліки Хорватія. Та потрібно віддати 
шану і директору цієї школи пану 
Івану Маджарошу, який від самого 
початку мав розуміння до потреб 
нашої меншини. Вся національна 
меншина русинів і українців, зок-
рема вчителі, які викладають ук-

раїнську і русинську мови, а також 
учні-українці і русини початкової 
школи в Петрівцях та основної 
школи у Вуковарі виносять велику 
подяку директорові основної шко-
ли Антуна Бауера пану Івану Мад-

жарошу. Бажають йому крепкого 
здоров’я і творчої наснаги.

Не дивлячись на всі труднощі, 
рідна мова і культура зберігаєть-
ся, її вивчення розвивається. А 
головне, що діти із задоволенням 
відвідують уроки, хоч це нелег-
ко. Уроки української і русинської 
мови проводяться в післяобідній 
час, тобто після 5-6 уроків діти ви-
мушені знову повернутися до шко-
ли і продовжити навчання. Вчителі 
працюють по моделі Ц, крім мови 
і літератури викладають історію і 
географію, музику і малювання. 
Звичайно, ще є багато недоліків, 
під час роботи виникають трудно-
щі, але і учні, і вчителі стараються 
покращити свою роботу і підняти її 
на вищий рівень.

Українську мову люблю і вив-
чаю, тому що мої предки родом з 
України. Я хочу більше дізнатися 
про батьківщину своїх предків, 
про культуру тієї країни. Українсь-
ку мову вважаю своєю материнсь-
кою, рідною мовою, тому вивчаю 
її в школі. Від початкових класів я 
відвідую уроки рідної мови та пле-
кання культури і з кожним разом 
дізнаюся більше і більше про ту 
країну. Мені подобається вивчати 
українську мову, адже чим більше 
мов людина знає, тим більше вона 
вартує. Мені дуже цікаво дізнатися, 
якою була Україна в ті часи, коли 
там жили мої предки. Також мене 
переповнюють бажання дізнатися 
про сучасну Україну. Мрію побува-
ти в Україні та побачити все те, про 
що дізнався на уроках української 
мови. Мені подобаються українські 
пісні, я люблю їх вивчати. Хочеть-
ся більше дізнатися про українські 
танці, особливо про “Гопак”.

Зоран Кисіль 
8 клас, Петровці

Від першого класу я вивчаю в 
школі українську мову. Українська 
мова мені подобається, а на уро-
ках мені дуже цікаво. Я хочу знати 
про Україну все, тому що мій тато 
українець і я вважаю себе україн-
кою. Мені цікаво вивчати в школі 
історію України. Я маю українське 
вбрання.  Мрію побувати в Україні. 
Думаю, що Україна  прекрасна і 
гарна країна.

Тіяна Мазур
5 клас, Петровці

Українську мову я вивчаю від 
першого класу. Ще в ранньому 
дитинстві я вирішила вивчати ук-
раїнську мову, тому що мій тато 
українець. Ми разом з сестрою 
відвідуємо уроки української мови, 
там вивчаємо рідну мову, плекаємо 
культуру. На уроках нам дуже ці-
каво. Найбільше я люблю вивчати 
українські пісні, вони дуже гарні, 
а також казки. Мені подобається 
українське національне вбрання. 
Кожного року на уроках українсь-
кої мови ми готуємося до різдвя-
них та новорічних свят, до свята 
св. Миколая та до різних концер-
тів, виступів, щоб показати, що ми 
вивчили. На концертах ми співає-
мо, танцюємо, розказуємо вірші, 
ставимо театралізовані уривки чи 
казки.

Люблю вивчати українську мову. 
На уроках нам цікаво, ми вивчаємо 
багато нового.

Віолета Мазур
8 клас, Петровці

Я українка, тому вивчаю ук-
раїнську мову. На уроках мені ці-
каво. Мрію поїхати в Україну, щоб 
ще більше дізнатися про неї. На 
уроках ми завжди  вивчаємо щось 
нове, вчимо пісні, вірші, казки, 
знайомимося з історією України. 
Мені хочеться дізнатися більше про 
українське національне вбрання, 
про українських письменників, ар-
тистів, футболістів, про українську 
історію, про козаків, народну та 
сучасну музику. Також я відвідую 
фольклорний гурток, там ми вив-
чаємо українські танці.

Маріяна Вовк
6 клас, Петровці

Десять років
мирної

реінтеграції
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Біля 
своєї 

казкової 
хатинки

Вивчаємо рідну мову, плекаємо культуру Deset godina mirne reintegracije
Дзешец роки мирней реинтеґрацї
Десять років мирної реінтеграціїВивчаємо казку “Рукавичка”

Віолета Мазур 8 клас, 

Петровці
Маріяна Вовк 6 клас, Петровці

Зоран Кисіль 8 клас, Петровці

Тіяна Мазур 5 клас, Петровці
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Святи Миколай у Вуковаре

Святий Миколай у 
Осієку

Після Служби Божої, 7 грудня, 
у каплицю сестер Василіянок 

до дітвори завітав святий Миколай. 
Він вів з дітьми веселу розмову, 
жартував, розпитував чи слухали 
маму й тата, чи були чемними в 
садочку і в школі та чи отримали 
багато добрих оцінок. Виявилося, 
що всі були дуже чемними, тому 
святий Миколай роздав усім дітям 
гарні подарунки. Діти довго тіши-
лися і щасливі повернулися з цер-
кви додому, пообіцявши святому 
Миколаю бути чемними цілий рік 
до наступного свята.

О. Мартинюк

Вуковарски дзеци, хтори ак-
тивни у Културно уметнїцким 

дружтве “Осиф Костелник”, доста-
ли дарунки од святого Миколая у 
просторийох Дружтва, а дзепоєдни 
з нїх, тоти хтори ходза до грекока-
толїцкей церкви, дочекали го и по 
Служби Божей у вуковарскей Цер-

кви Христа Царя. Дзеци у церкви 
подзековали святому Миколайови 
на красних дарункох зоз кратку 
програму хтору з нїма порихтала 
чесна шестра Хризанта.

М.Т.

Ивана Бики: 1. класа 
Миклошевци

София Токач 3. класа 
Миклошевци



Василь Мудри ПИСАТЕЛЄ ВАМ НАПИСАЛИ
PISCI SU VAM NAPISALI
ПИСЬМЕННИКИ НАПИСАЛИ ДЛЯ ВАС

Владимир Дїтко
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На двох стої
з двома збера мед,
кед ше гнїва
сцека жвирски швет.

Власни кожух
вше на себе ма,
риби лапац
без циґоня зна.

Сон ма длуги,
цалу жиму шпи,
хто одгаднє
яки його сни?

Агнетка Костелник Балатинац

МЕДВЕДЗИК 
МЕДО 

У цеплей хижи добре зме чули:
черка капурка,
а такой потим до хижиних дзверох 
хтошка нам дурка.
Шнїг сциха падал, а мраз досц сцискал
та госц сце нука. 
Мац прегварела:”Хто же то тераз 
по ноци блука?”
А кед ше дзвери, на глас ”Шлєбодно!”
кус одхилєли,
до нашей хижи били пахульки
ширцом лєцели.
На дзверох мирно, шицок у билим 
стал дїдо стари,
а там у меху, добре сом видзел,
мал велї ствари.
Трирочна Марча почала плакац;
хто вон - нє знала.
Аж кед дарунки почал винїмац-
цихосц настала.
Дїдо єй принєс прекрасну бабку -
давне жаданє.
Малей єй перше, стретнуце зоз нїм 
тераз останє.

,,Чи ластовка люби гнїздо
з блата цо будує?,,
одвит лєгки - люби вельо
кажди рок ше му радує.

,,Чи мамочка люби дзецко?,,
остатнє питанє було,
шицки крича - люби вельо
надалєко ше то чуло.

За питаня нєт уж часу
бо забренкал бренчок гласно,
же школяре шицко знали
уж и тащком цалком ясно.

,,Чи заячок люби мархви?,,
учителька дзеци пита,
шицки знаю цо вон люби,
нєточного нєт одвита.

,,Чи кандур люби мишу?,,
ушлїдзело питанє нове,
а за одвит шицко ясне,
зна цо кажди школяр пове.

,,Чи квиток люби слунко?,,
пробовала ше опитац,
шицки гваря ,,люби слунко
накеди уж руши швитац,,.

ХТО ЦО ЛЮБИ
Владимир Дїтко

ПРИХОД ДЇДА 
МРАЗA ПРЕЦО НЄ БУЛО 

ШНЇГУ

Чи знаш, дїду, кед ши ме похвалєл 
же як крашнє з метлу шнїг заметам?
Но, та чом же и тераз нєт шнїгу 
уж кед жима, кед то любя дзеци?
Ша и ти ше през облак припатрал 
як ґу жеми залєтує, лєци...
- Наисце ци мушим правду повесц:
у нас вецей нє будзе жими;
анї на рок, та анї на други -
украдли ю з далєка Ескими.
Вони гваря же нач нам и жима
кед уж маме єшень, яр и лєто...
Нам од тераз останє цеплота,
а им жима.Но, та видзиш - прето!  

- Цо за жима кед нєт шнїгу надосц? -
мали Владко пита ше дїдови.
А дїдо, заш, добре позна Владка -
пофрантовац зоз нїм вон готови.
- Цо ши гварел при телевизоре 
кед ши видзел же як ше купаю?
Чи нє було:”Ей, алє им добре -
нїґда жими и шнїгу нє маю!”
- Га, гварел сом, алє у нас жима:
Влонї було шнїгу - то паметам...

Василь Мудри
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ

Я шукаю… Знову і знов шукаю те 
справжнє, неспотворене блис-

ком вітрин і передсвятковою ме-
тушнею Різдво. Яке ж воно? Як до 
нього приготуватися, щоб не згай-
нувати у дрібницях той благосло-
венний час і не пережити розчару-
вання? Що подарувати близьким, 
щоби разом пережити цю радість і 
теплоту, які, на нашу думку, мали 
би панувати в різдвяний час? І так 
з року в рік ми з надією очікуємо, 
що станеться щось чудове, світле 
і прекрасне в нашому житті. Чи 
наші сподівання виправдані?

А хіба ж ні? Це свято приносить 
нам спогад про один неймовірний 
дар цілому людському родові. Дар, 
який може дати лише Бог. Ми зви-
чайно чули це багато разів, але 
коли слова справді доходять до 
свідомості, то кожна жилка нашо-
го тіла здригається, а ціле людське 
єство після хвилевого оніміння ли-
кує і сповнюється радістю, захоп-
ленням, ніжністю і вдячністю.

Адже Всемогутній Бог, бача-
чи, як Його створіння все більше 
і більше загрожує власному існу-
ванню, ранить себе та інших, у 
темряві шукає сенсу свого життя, 
свого коріння та, не 

знайшовши, в розпачі намагаєть-
ся віднайти хоч якесь забуття, не 
може стримати пориву своєї любові 
і дарує людству свого Улюбленого 
Сина. 

Господь, абсолютний, всемогут-
ній та безмежний Дух стає тілом, 
таким, як кожен з нас… Подивив-
шись на свої руки, ноги, очі, волос-
ся, прислухавшись до свого дихан-
ня, биття свого серця, ми можемо 

впевнено сказати: все це пережив 
і мій Бог. Лише подивіться на цю 
любов і довір’я. Він стає одним із 
нас, і народжується як мала ди-
тина. Той, котрий утримує всесвіт 
з його незліченними галактика-
ми, безпомічно лежить на руках у 
Діви. 

Він, як Дитятко залежить від ін-
ших. Йому – холодно, Йому пот-
рібна їжа, Його треба носити на 
руках, вчити… Від моменту Різдва 
до Бога можна доторкнутися, пог-
лянути на Нього, приготувати Йому 
страву, з Ним можна поговорити, 
пожартувати, а також, на жаль, би-
чувати, оплювати і розіп’яти. І Він 
з довір’ям оселяється між нами, а 
також відразу відчуває біль відки-
нення, бо ж у Вифлеємі для Нього 
не знайшлось нічого кращого від 
печери та ясел, а незадовго Його 
чекали переслідування. Його мати 
дала Йому ім’я Ісус (Єгошуа - «Бог 
спасає»). Ім’я Ісус, звичне і знане 
між євреями, відкриває нам одну з 
таємниць Божого плану. Він при-
хо-дить до нас, щоби нас спасти. 
І хоча історія людського спасіння 
почалась ще в Едемському саду, 
з народженням Ісуса входить в 
повну силу, щоб незадовго можна 
було почути: «Звершилося!» з уст 
Богочоловіка на хресті. 

...Понад півтора тисячоліття з 
року в рік увесь християнський світ 
з радістю і благоговінням відзначає 
день приходу на світ Сина Божого. 
Різдво Богочоловіка ознаменувало 
початок нового відліку людської іс-

торії, нового розуміння сенсу буття. 
Вперше згадується про святкуван-
ня Різдва 354 р. У Римі 25 грудня 
погани прославляли Непереможне 
Сонце, яке знову «народжується». 
Для християн правдивим Непере-
можним Сонцем є сам Ісус Христос, 
отож і не дивно, що цей день став 
святом Народження Божого Сина. 
Наші предки теж колись поклоняли-
ся сонцю, бо вірили, що саме воно 
позбавляє землю темряви, подає 
надію на воскресіння природи піс-
ля смерті зими. Із запровадженням 
християнства на Русі залишають-
ся ознаки дохристиянських свят-
кувань, але змінюється їхня суть. 
Усі колишні обрядодії, атрибути, 
окремі образи в словесних творах 
наповнилися християнською радіс-
тю, адже справжнє сонце, джерело 
усяких дібр – Предвічний Бог. Ук-
раїнці заздалегідь старанно готу-
валися до Різдва: білили світлицю, 
вивішували найкращі рушники, 
покуття, де була ікона прикраша-
ли свічкою або лампадкою. В день 
святого вечора господиня готувала 
12 пісних страв. Незмінними стра-
вами на столі були кутя та узвар. 
Кутя, яка з’явилася ще в дохрис-
тиянські часи і з тих часів зберегла 
символізм поминальної страви. Її, 
як правило, варили з пшениці та 
заправляли медом і маком. Узвар 
варився із сушених яблук, гру-
шок, слив, вишень. У цей день аж 
до вечора намагалися не вживати 
їжі, готуючись духовно і тілесно до 
зустрічі з Новонародженим. Перед 

Р І З Д В О  Х Р И С Т О В Е



ВЕНЧИК   VJENČIĆ   ВІНОЧОК47/2008 15

НА ДОПОМОГУ УЧИТЕЛЬОМ МАЦЕРИНСКОГО ЯЗИКА
НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЯМ РІДНОЇ МОВИ

СТАРИ РУСКИ БАВИСКАпочатком Святого вечора господар 
вносив до хати сніп жита, пшениці 
(дідуха), а перше сяйво вечірнь-
ої зорі звіщало для всієї родини, 
що прийшов час сідати до столу. 
Розпочинали вечерю молитвою, а 
господар ділив просфору між усі-
ма членами родини. Після Свят-
вечора радість від народження на 
світ Спасителя дарувало всім гучне 
колядування та віншування. Коля-
дували здебільшого хлопчики, а 
за це їх обдаровували всілякими 
ласощами. Перший день Різдва 
намагалися зазвичай провести в 
сім’ї, а от в наступні дні відвідували 
далеких і близьких родичів, хрес-
них, священика. На жаль, сьогодні 
багато звичаїв вже забуто, та все 
ж багато родин сідають разом у 
Свят-вечір до столу, прославляють 
Новонародженого Месію колядою, 
бажають зберегти тепло і радість 
Різдвяних свят...

Повертаючись до питань, які пос-
тають перед нами в очікуванні Різ-
два, можемо бути певні: ми справді 
отримали неймовірний Подарунок, 
Божу Любов, самого Бога воплоче-
ного в беззахисне немовлятко. І це 
справжнє Різдво можна віднайти 
у найсокровенніших глибинах на-
шого серця, у тиші, яка допомагає 
чути голос Бога, у спільній молит-
ві Церкви, де ми разом радіємо й 
співаємо: «Ісає, ликуй, Діва мала 
в утробі і родила Сина Еммануїла, 
Бога і чоловіка...»,- а також, коли 
даруємо своє тепло і любов іншим. 
Ми віднайдемо чар Різдва, даруючи 
нашим близьким увагу і розумін-
ня, ніжність і прощення, наш час і 
себе самих. Різдво можна зустріти 
в усмішці незнайомому, в дарі пот-
ребуючому, а також у привітанні з 
Різдвом тих, хто знаходиться дале-
ко від нас. Хтозна, можливо, для 
когось та усмішка чи привітання 
будуть єдиним провісником Різдва 
або ніжним доторком Божої любові, 
яка надовго залишиться у пам’яті. 

Щиро щастя Вам бажаєм,
І усіх Вас радісно вітаєм,
З Різдвом Христовим,
З Новим Роком і Йорданом,
Всякого добра Вам засилаєм,
Дай Вам, Боже, святкувати,
В щасті довгі роки жити
Та на вічне Царство заслужити!

ХРИСТОС 
РОЖДАЄТЬСЯ! 

СС. Василіянки

Дакеди жими були длугоки, а 
шнїгу було и по три мешаци. 

Зоз першим шнїгом починали и 
жимски радосци. Кед спаднул пер-
ши шнїг, шицки ше путрали (ору-
цовали зоз шнїгом), а розуми ше, 
правело ше и дїда зоз шнїгу. Праве-
ло ше и шлїщанки, так же ше вечар 
наляло води по дражки зоз наби-
тим, крашнє вигласканим шнїгом. 
Тоти шлїщанки, хтори були и до 
10 метери длугоки, хасновало ше 
покля ше нє розпущели, а шлїзкало 
ше у клюмпох (древянкох). 

Потим ше и саночкало, а було ве-
цей файти саночканя.

- саночканє (спущованє) зоз бре-
щка, кажде окреме 

- саночканє так же ше саночки 
привязало єдни за други, 

- саночканє зоз направеного бре-
щка зоз шнїгу и 

- саночканє кед ше саночки при-
вязало за вельки санки.

На лядзе ше корчоляло, а корчолї 
себе хлапци сам и правели. У рукох 
мали штухачку зоз хтору ше задри-
льовали по лядзе.

Пише: Мария Хома

ЖИМСКИ БАВИСКА

ЛАМАЧКА 
КУКУРИЦИ

Кед мой дїдо бул як я тераз, 
було чежко ламац кукури-

цу. Зоз свою фамелию цали 
дзень на полю ламали куку-
рицу, а було чежко бо ю му-
шели ручно ламац. Конї цага-
ли коч, а вони мали коло руки 
завязану чуточку през хтору 
бул преджобнути гвозд. Ку-
курицу нє очисцовали такой, 
алє ю руцали до коча. Кед ше 
вечар врацели дому пришли 
леґинє помогнуц очисцовац 
кукурицу и зруцовац ю до 
чардаку, а то прето же сцели 
видзиц дзивку зоз тей хижи. 
Кед робота була готова, ґаз-
диня уварела паприґаш за 
шицких, а ґазда ше остарал 
же би було вина и палєнки за 
попиц.

Андрей Мудри, 7. класа
Петровци

Єшень у валалє

Єшень ше уж давно приселєла до 
нашого краю. Кукурица уж вила-

мана и одложена, а конари древох на 
улїци голи. У баби уж мож чуц пах 
квашеней капусти, печеней пити и 
яблуковей мачанки. Єшень нам на-
тельо богата же ми сами того анї нє 
свидоми. Прето бизме требали ви-
хасновац шицки тоти єй богатства 
покля можеме бо є уж на одходу, 
децембер нам задуркал на дзвери и 
приноши нам жимни днї.

Ивона Гнатко, 7. класа
Вуковар

ШКОЛЯРЕ СОТРУДНЇКИ – УЧНІ СПІВПРАЦІВНИКИ

Рисунок: Иван Лїкар 4.класа 
Миклошевци
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НАРОДНІ ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ

Вечір перед Різдвом з давніх-
давен в Україні особливий, 

казковий, майже магічний. Цей 
вечір називають Святим Вечором. 
До нього готуються з самого ра-
ночку, від першого променя зимо-
вого сонця. Вдосвіта першою до 
праці приступає господиня. Вона 
розпалює піч і заходиться готува-
ти дванадцять свят-вечірніх страв: 
ставить узвар, варить горох, квасо-
лю, смажить капусту, рибу, ліпить 
вареники, готує бараболю, гриби, 
кашу гречану з конопляним моло-
ком, пісні голубці, коржі з маком 
та кутю з товченої пшениці. У всь-
ому їй допомагають діти. Вечеря 
повинна бути пісною, але багатою, 
ніби звіт новому рокові за своє ба-
гатство в минулому році. 

Всі члени родини в цей день по-
винні бути вдома і займатися під-
готовкою до Вечері. Люди кажуть: 
“Боже сохрани десь заночувати в 
цю ніч, цілий рік будеш блукати 
по світі. І боронь, Боже, сваритися 
в цей день! Навпаки, добре поми-
ритися з усіма, щоб в новому році 
було мирно і в хаті, і поза хатою”. 

В цей день не снідають і обхо-
дяться без обіду. Хіба дітям, що не 
можуть терпіти голоду, мати доз-
волить дещо з’їсти. Так у турботах 

проходить день. А коли сонце схи-
литься до заходу, починається го-
тування домашнього вівтаря з най-
важливішого домашнього знаряддя 
і снопа жита – символа врожаю. 
Господар вносить сніп жита, його 
називають “дідух”. Переступаючи 
поріг, він скидає шапку, вітається, 
ніби вперше входить до хати:

- Дай, Боже, здоров’я!
- Помагай, Боже! А що несеш?- 

питає господиня.
- Злато, щоб увесь рік ми жили 

багато! – говорить господар, зупи-
няючись посеред хати. Хреститься 
і, звертаючись до родини, віншує:

- Віншую вас із щастям, 
здоров’ям, з цим Святим Вечором, 
щоб ви в щасті і здоров’ї ці свята 
провели та других дочекались.

Потім господар підносить “діду-
ха” високо над столом  і ставить на 
покутті під образами, а біля нього 
ярмо, чепіги від плуга і хомут, а 
господиня накриває все новою бі-
лою скатертиною. Господар знову 
виходить з хати і вносить оберемок 
соломи та сіна. Солому розстеляє 
по долівці, а сіно ділить на дві час-
тини. Одну кладе на покутній бік 
столу, а з іншої робить копичку під 
столом. Зверху на копиці сіна ста-
вить черепок з жевріючим вогни-

С В Я Т - В Е Ч І Р  В  У К Р А Ї Н І
ком, де куриться ладан, наповнюю-
чи хату святочними пахощами.

Господар і господиня з новоспе-
ченим “святочним” хлібом, медом 
та маком обходять двір, комори та 
обкурюють все це ладаном, госпо-
диня біля обори, де стоїть худоба, 
посипає маком, так вони захища-
ють свою господу від “злої сили”.

Свята пісна вечеря, виготовле-
на з різнородних плодів землі стає 
невичерпним джерелом магічної 
сили: на утворення нового багатс-
тва в новім році, а також на відвер-
нення всякої супротивної сили.

Вечеря повинна розпочатися 
лише тоді, коли на небі зійде пер-
ша вечірня зірка! Хоч діти дуже го-
лодні, все ж вони не відважуються 
просити у матері їсти – терплять і 
крізь вікно пильно дивляться на 
небо: чи не зійшла вечірня зоря, 
що має сповістити про велике чудо 
– народження Сина Божого!

Коли на небі засяла вечірня зоря, 
батько урочисто сповіщає родині, 
що Свят-Вечір уже почався. На 
столі дванадцять страв. Помолив-
шись, всі приступають до вечері. 
Спочатку пробують кутю – варену 
пшеницю, товчену та перемішану 
з медом і горіхами. Свята Вечеря 
– це спільна вечеря всього роду, 
вважається, що навіть мертві роди-
чі у цей вечір мають зібратися ра-
зом, щоб трапезувати цілим родом. 
До кінця вечері ніхто не повинен 
виходити з хати. А після вечері по-
чинаються забави. Малі діти біга-
ють по долівці, тішаться ялинкою, 
залазять під стіл і там “квокчуть”, 
- “щоб квочки сідали”. Мати їм ки-
дає за це в солому горішки та дрібні 
гроші. Набавившись, діти лягають 
спати, а батько й мати при мигтячо-
му вогнику свічки тихим голосом 
співають:

“Бог Предвічний народився...”

Із праць О. Воропая вибрала 
і скоротила Оксана Мартинюк
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ШКОЛЯРЕ СОТРУДНЇКИ – UČENICI SURADNICI – УЧНІ СПІВПРАЦІВНИКИ

Крачун нам приходзи,
А жалосц одходзи.
Шицки щешлїви
И нїхто вецей нє лєнїви.

На тот дзень Исус ше народзел,
А Осиф пастирох ґу Ньому водзел.
Мария Дїва за Ньго ше натрапела,
До бидних яшелькох го положела.

Денис Колбас, 6. класа
Петровци

Крачун найкрасше швето бо ше на 
тот дзень Исус Христос народзел. 
На Вилїю вечар идзе ше колядовац. 
Коляда хтору я найволїм то Циха 
ноц. Крачун ми найкрасше швето и 
прето же добиваме дарунки, алє на 
першим месце прето же теди моя 
цала фамелия вєдно.

Давид Морган, 5. класа
Петровци

КРАЧУН

КРАЧУН

Валал у хторим я жиєм вола ше 
Петровци. Вон нє варз вельки, алє 
є прето барз красни. Кед ше на ав-
тобусу врацам зоз школи, здалєка 
видно турню нашей церкви. То барз 
красне дожице и мам чувство же 
сом сиґурна. Кед ше врацим дому, 
я щешлїва бо знам же ме там вше 
моя мамка чека.

Кед сом дома часто знам ше при-
патрац през облак на древка пред 
нашу хижу и вивирки хтори ше по 
нїх пендраю, на людзох хтори вше 
даґдзе за роботу понагляю, а кед 
пада диждж ослухуєм його писню.  

Петровци познати и по тим же 
нам подаровали велїх познатих 
руских писательох и поетох, Осифа 
Костелника, Силва Ерделя, Люб-
ку Сеґеди Фалц... Познати су и по 
Петровским дзвону хторого шицки 
любя и каждого року приходза го 
патриц лєбо участвовац на нїм.

Тот мой валал мали, алє у нїм 
жию добри людзе и нїч ми го нє 
може заменїц.

Анита Монар, 8. класа
Петровци

Мой валал

Шнїг ше билєє,
Дзеци шпиваю
И дарунки чекаю. 
Шпиваю, примаю,
Так Крачун дочекаю.
Прейдзе Крачун,
Прейдзе Нови рок,
Прейдзе жима
Скок по скок!

Анита Надь, 6. класа
Петровци

КРАЧУН 
НАМ 
 ШЕ 

ПРИБЛЇЖУЄ
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ЗАБАВНИ  БОК – ZABAVNA STRANA -  РОЗВАЖАЛЬНА СТОРІНКА

СОСТАВЕЛА: ЛЮБИЦА ГАРГАЙ У ОСЕМ 
НАПРЯМИ

КЕД ПРЕНАЙДЗЕЦЕ ЗАДАНИ ПОНЯЦА ОДГАДНЄЦЕ У 
ХТОРИМ ШЕ МЕСТУ ИСУС НАРОДЗЕЛ. 

Ришенє : ВИФЛЕЄМ

Усмішки

Усмішки

Малий Сергійко:
- Скажи, мамусю, як називається 

віслюкова мама?
- Ослиця, синку.
- А ти теж так називаєшся?
- Я?...
- Так. Бо ти вчора мені сказала, 

що я осел.

Учитель цікавиться:
- Чому ти не був учора в школі?
- Ви ж казали, якщо я не виконаю 

домашнього завдання, щоб у школі 
і не з’являвся...

Молитва шейсц рочного 
хлапца:

 - Исусе, зроб же бим постал телевизор...
Озда би на мнє мойо родичи вецей патрели...

Шмихи

Офарбце рисунок

  1. АНГЕЛ
  2. БОБАЛЬКИ
  3. ВОЛ
  4. ГВИЗДА
  5. ИСУС
  6. КРАЧУН
  7. МАРИЯ
  8. ОСЕЛ
  9. ОСИФ
10. СВЯТА НОЦ
11. ЯДЛОВЕЦ
12. ЯШЛЯ

 
 

      
     
      
     
     
     
    
     

 
 
 

ЗАГАДКА
Вон вше при мнє срої
нїкого ше нє бої,
чува ме воднє, в ноци,
вше ми є на помоци.

Ришенє : ангел хранитель

ЛЮБИЦА 
ГАРГАЙ



ВАШО ПОДОБОВО РОБОТИ – VAŠI LIKOVNI RADOVI – ВАШІ ХУДОЖНІ РОБОТИ
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Аня Мудри: 
5. класа 

Петровци

Ренато Миклош 2. класа 
Миклошевци

Даниєла Бурчак: 7. класа 
Петровци

София Токач 
3. класа 

Миклошевци

Боян Гудак: 3. класа 
Миклошевци

Марин Хома 2. класа 
Миклошевци

Милица Мишлєнович 2. класа 
Миклошевци

Єлена 
Мудри: 
5. класа 

Петровци




