
Днесь нихто не похыбує о тім, якый великый 
вызнам мають новинкы в жывотї чоловіка, сполоч-
ности. Тота сема „вельмоц“ може робити великы 
дїла, і ку доброму, і ку гіршому. В припадї русинства 
друковане слово занимать своє шпеціфічне місце. 
В минулости вшелиякоязычны новинкы писали о 
Русинах і протїв Русинів. Аж по новембрї 1989 року, 
кідь ся ідентіфіковали Русины як народность, пер-
шыраз настала історічна сітуація, кідь зачали выхо-
дити новинкы на языку, якый быв тот справный, 
русиньскый, материньскый. Были то якраз Народ-
ны новинкы, перше чісло якых вышло 21. авґуста 
1991 року. Очелив новинкы бывшый шефредактор 
Нового життя Александер Зозуляк, заступкынёв 
шефредактора ся стала Анна Плїшкова, редактор-
ками были Анна Кузмякова, Кветослава Копоро-
ва і Марія Мальцовска. Скоро в такім самім зложі-
ню, аж на Анну Кузмякову, робить творчій колектів 
доднесь. Ай кідь формално выдавателём новинок 
была Русиньска оброда, редакція все прагла быти 
незалежнов. По розлічных періпетіях, якы прино-
сить жывот творчому орґанізму, якым новинкы суть, 
о чім ся нераз писало на сторінках Народных нови-
нок, новинкы од 1. 1. 2004 року выдає обчаньске 
здружіня Русин і Народны новинкы.
Не нагодов, же стріча дописователіїв Русина і 

Народныx новинoк за фінанчнoй пoмoчі Міністер-
ства културы СР і Пряшівского самосправного 
краю з нагоды їх пятнадцятых народенин, была 

17. новембра 2006 року в Пряшові. Тадь не быти 
новембра, не было бы, може і нашых новинок. 
Тото підкреслив і шефредактор А. Зозуляк, кідь ся 
коротко приговорив вірным дописователям, актів-
ным передплатителям і сампатізантам, якы ся в 
тот день зышли скоро з цілого Словеньска, але 
главно, з выходного, де жыє найвеце Русинів. Він 
сердечно привітав на актіві пріматора м. Пряшо-
ва Мілана Бенча, ведучу оддїлїня културы МсУ 
Марію Путноцьку, директора театру Александра 
Духновіча Маріана Марка, посланця НР СР Миха-
ла Лукшу і вшыткых притомных. Свою неучасть 
оправдали председа Пряшівского самосправного 
краю Петро Худїк і штатный таёмник МК СР Авґу-
стін Ланґ. Притомны на зачатку минутов тиха дали 
чесь помершому Василёви Туркови, першому 
председови Світовой рады Русинів, довгорічному 
председови Русиньской оброды на Словеньску, 
закладателёви новинок, і скінчавшій ся 26. юла 
2006 року народній писательці Аннї Галчаковій, 
родачцї з Міджілаборець, яка была актівнов допи-
совательков нашых русиньскых выдань. Як то уж 
бывать, смутне ся черять з приємным. Василя 
Ябура, єдного з кодіфікаторів русиньского языка 
в 1995 роцї А. Зозуляк поздравив із ёго 70-річом 
з пукетов квіток і скромным подарунком. Шеф-
редактор у своїм слові, кідь говорив о юбілею 
новинок, підкреслив, же є барз важне, абы ся 
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● Погляд на участників Стрічі 
дописователїв Народных новинок 
і Русина і русиньскых писателїв з 
нагоды 15 років обидвох русинь-
скых періодічных выдань, котра 
была сімболічно – 17. новембра 
2006 в рештаврації „Гвіезда“ на 
ул. 17. новембра у Пряшові: (верь-
хнїй ряд злїва) главна особность 
передкодіфікачного, кодіфікачно-
го і покодіфікачного прoцесу роз-
витку русиньского літературно-
го языка на Словеньску – доц. 
ПгДр. Василь Ябур, к. н., якого 
на зачатку стрічі шефредактор 
новинок і часопису поздравив із 
ёго недавныма 70. народенинами 
і передав му дарунок на памятку 
● Дакотры дописователї русинь-
скых періодік і русиньскы писателї 
● За челный стіл засіли позваны 
гостї: директор ТАД М. Марко, 
ведуча одбору културы МсУ в 
Пряшові М. Путноцка, гости-
тель, шефредактор Народных 
новинок і Русина А. Зозуляк, посла-
нець НР СР М. Лукша і пріматор 
Пряшова М. Бенч ● (Спіднїй ряд 
злїва): шефредактор Русиньского 
вседержавного вістника і довго-
річный дописователь Русина Т. 
М. Поповіч з Будапешту, під ним 
председкыня петічного выбору 
протїв несправедливому роздїлїню штатной дотації на нашы періодічны выданя в 2005 роцї А. Дзурёва з Міджілаборець, шефредактор Бесіды і довгорічный дописователь Русина П. 
Трохановскый із Криніцї в Польску, члены фолклорного колектіву Шаріш ЗУШ М. Мойзеса у Пряшові зо своїм ведучім Й. Пірогом, котрый їх допроводив гров на акордеонї,  в центрї зо 
знамов інтерпретаторков русиньскых народных співанок А. Порачовов (у чіпцю).                                                            Фоткы К. Копоровой і П. Крайняка, мол.

Єдным з кандідатів на пост пріматора міста Снины в тогорічных кому-
налных вольбах є Михал ЛУКША зо Снины. Што до віку, є єдным з най-
молодшых кандідатів, але што до скусеностей, то має уж солідны заклады 
з манажерьской роботы, респ. і роботы з людми, бо уж дакілько років 
успішно подникать в реґіонї Снины, але і мімо нёго. Окрем того, актівно 
собі росшырює свої знаня з области менежерьской роботы і з роботы з 
людми.
М. Лукша ся народив 20. марца 1962 у Гуменнім, скінчів Середню про-

мыслову школу ставебну а в сучасности є штудентом 5. річника одбору 
економія і манажмент поднику на Факултї манажменту Пряшівской універ-
зіты. По тогорічных парламентых вольбах ся став посланцём Народной 
рады СР. 
Што до поводу М. Лукшы: ёго отець походить зо Старины, мати з Русь-

кой Воловой, суть то Русины, а ани М. Лукша не поперать своє русиньске 
коріня. Окрем того, має і жену Русинку – родом зо Стащіна. З того выплы-
вать і ёго позітівне одношіня к Русинам, якых в Снинї жыє много, главно в 
части Брегы, котру заселяють переважно выселенцї зо сел Стариньской 
долины. Як сам признає, любить главно русиньскы народны співанкы і 
русиньскый фоклор вообще. Але своє позітівне одношіня к русиньскій 
културї уж нераз документовав і практічно, напр. фінанчнов підпоров 
културных акцій а в нашім припадї тыж выдаваня Народных новинок. 
17. новембра 2006 прияв участь на святкованю 15-річного (позн. авт. 
– подобно быв участником святкованя 10-річного юбілею) юбілею взнику 
Народных новинок і Русина в Пряшові. Тоту можность сьме выужыли на 
короткый розговор. 
● Як знаме, уж пару років ся анґажуєте в реґіоналній політіцї, в 

якых фукціях то было?
– В політіцї ся анґажую од зачатку взнику партії СМЕР, спершу як 

Хочу помочі вшыткым Снинчанам
(КОРОТКЫЙ РОЗГОВОР ІЗ КАНДІДАТОМ НА 
ПРІМАТОРА СНИНЫ – МИХАЛОМ ЛУКШОМ)

Бог поблагословив їх путь 
Новинкы – тварь жывота Русинів

● Кандідаты партії  
СМЕР на посланцїв 
містьского засту-
пительства у Снинї 
в тогорічных кому-
налных вольбах із 
підпредседом партії 
СМЕР Р. Калиняком 
і кандідатом на прі-
матора Снины – М. 
Лукшом.

● Посланець Народ-
ной рады СР Михал 
Лукша зо Снины із 
председом НР СР 
Павлом Пашком. 

(Прoдoвжіня нa 2. стoр.)(Прoдoвжіня нa 3. стoр.)



Важеный пане Мґр. А. К. Зо Свідника!
Докладно єм прочітала Вашы статї в послїднїх чіслах Народных 

новинок і глубоко єм ся над нима задумала. Чоловік є уж раз такый, же 
лїпше видить хыбы, недостаткы і гріхы чуджі, як властны. Бо то барз 
легко дакого высміяти, посудити і покрітізовати. Намного тяжше є 
снажыти ся порозуміти, вжыти ся до проблемів жывотной сітуації, 
в якій чоловік жыє і помочі му. У выходній церькви гварять, же нам 
не треба другых людей переробляти подля своёй представы і своёй 
потребы, але прияти такого чоловіка, як він є і усиловати ся з ним 
жыти в спокою. А чом так не є? Кідь бы сьме ся тримали Хрістовой 
порады „Любите друг друга, яко і аз возлюбих вас!“ было бы ту 
порозуміня і толеранція і стрічность... а не требало бы писати ниякы 
писма, ани робити ниякы протесты. 

Братя Лабірчане написа-
ли так, як думали, глубоко 
одкрыли свої болячі сердця, 

наголос выповіли свої жалї. Бо 
перед Господом мы вшыткы єднакы. Господь не позерать на нашы 
тітулы, якы собі пишеме перед і за своє мено, але на міру братьской 
любви, котру мы роздаєме довкола себе. Сам Господь не мать ниякы 
тітулы, але ёго мудрость, чоловіколюбство і милосердя перевышує 
розум вшыткых, і тых з найвышшыма тітулами. Што думате, пане 
Мґр. А. К., было бы гріхом, кібы тото перепрошіня наперед зробили 
конкретны особы пряшівского єпіскопства і окремых парохій?  Кібы у 
покорї обернули ся ку своїм вірникам і перепросили за то, же місто обі-
цянкы любити і служыти  їм, своїма неуваженыма „законами“ россіяли 
міджі людей неспокій, жаль і біль, гріх і хвороту.
Ці собі тоты особы думають, же радікалным, адміністратівным 

приказом мож чоловіка переробити? Ці радікалізму уж в церькви не 
оддзвонили? Або насилство є найлїпшый способ пошырёваня Хрісто-
вого учіня? Римскый папа Ян Павел ІІ. раз повів: „На колїнах вас прошу, 
зохабте кажде насилство!“ І теперішнїй намістник св. Петра перед 
часом выповів свою думку, же насилство і реліґія не можуть іти вєдно. 
Не буде нам на шкоду, кідь собі прочітаме, што пише о представле-
ных церькви і конкретно о єпіскопах св. Апостол Павел у своїм Листї 
Тітови (1, 7 – 8).
А што говорять о нас уж теперь нашы дїти?
„О, блудный Руснаку! Іщі все ходиш із запертыма очіма і за-

пхатыма ухами? Боїш ся отворити очі і одоткати уха? Або не 
хочеш? Може ся ганьбиш за свій род, з якого походиш? Зрікаш ся 
своїх предків? Познаш історію свого народа і ґрекокатолицькой 
церькви? Чітай і дознаш ся, же все єсь быв высміваный і кривдже-
ный. Теперь настав час, кідь каждый може слободно вырішити 
сам за себе. Єсь рівноправный. Чом хочеш быти хамелеоном? Іщі 
все не віриш, же з коріня верьбы нїґда не выросте береза, лем все 
верьба!“
Дорогы Лабірчане! 
Ваше отворене писмо, адресоване пряшівскому єпіскопству, єм про-

чітала пару раз, а цалком з ним суглашу. Мате правду, не є у Вас ния-
кого циґанства, бо подобных проблемів є на нашых валалах барз велё. 
Мали бы сьме вшыткы набрати таку одвагу, не закрывати перед сві-
том своє стражданя, але одкрыто о нїм говорити і быти єднотны. 
Важеный пане Мґр. А. К., віджу, же вы сьте свій „талент” не закопа-

ли, але робите і розвивате го дале. Може і зато Вам ґреґокатолицьке 
єпіскопство в Пряшові в послїднїм часї надїлило функцію „інквізітора” 
нашой єпархії. І так ся мі видить, же Вы нїґда не умрете. 

„Блажены міротворцы, яко тїї сынове Божії нарекуться!“
Марія ҐОБАНОВА, Штефуров

... конкретно „Народ нізвідки, ілюс-
трована історія карпаторусинів“ 
академіка, проф. Др. Павла Роберта 
Маґочія, Пгд. („Видавництво В. Падяка“, 
Ужгород 2006, 120 стор.) і „15 ROKOV 
SLÁVY“ (Zborník k 15. výročiu vzniku 
Múzea moderného umenia Andy Warhola 
v Medzilaborciach“ зоставителїв ПаедДр. 
Михала Бицка, ПгД., Мґр. Мартіна Цубя-
ка, Іветы Русинковой і Мґр. Штефана 
Мажеріка (Múzeum moderného umenia 
Andy Warhola, Experimentálne centrum mu-
zeoedukológie Spoločnosti Andyho Warhola, 
Medzilaborce, august 2006, 200 стор.). 
Што зъєдинять обидві публікації? По 

перше: на обалцї обидвох є найславнї-
шый у світї Русин – умелець Енді Варгол 
(Андрій Вархола). По друге: обидві суть о 
історії Русинів, о їх орґанізаціях і інштіту-
ціях, але перша є о історії Русинів од 5. 
стороча по сучасность, друга є о найно-
вішій історії Русинів і о єдній із їх вызнам-
ных інштітуцій у світї – музею Е. Варгола. 
По третє: обидві книжкы суть выдрукова-
ны высоко якостно, з множеством пре-
красных і цінных фаребных і чорнобілых 
фотоґрафій. По четверте: обидві варто 
мати у своїй книжніцї каждому културному 
Русинови. Уж теперь є немалый інтерес о 
тоты книжкы. О можности куплїня першой 
книжкы вас будеме інформовати пізнїше, 
нам подаровав єден із першых фалат-
ків сам выдаватель Валерій Падяк, а 
то є україньска верзія той книжкы. Такы 
істы книжкы мають выйти по анґліцькы і 
по русиньскы, также будуть служыти про 

шырокый круг інтересуючіх ся. О мож-
ности куплїня другой книжкы треба ся 
інформовати в ММУЕВ у Міджілабірцях. 
Тота перша книжка – то є 150. публікація 
Выдавательства В. Падяка, вышла вдяка 
щедрости Штефана Чепы, презідента 
фірмы „Norstone Financial Corporation“ у 
Торонтї, єй переклад із анґліцького языка 
зробили Сергій Біленький і Надїя Кушко. 
Даякы статї-вызнаня із другой книжкы, кідь 
іщі лем ішла до друкарнї, сьме принесли 
у Народных новинках, ч. 27 – 30 із 19. 
юла 2006 під назвов „15 РОКІВ СЛАВЫ“ 
(стор. 1 – 3).

Наісто многым ся дістануть до рук тоты 
выданя і будуть про них інтересным чіта-
нём. Перша з них послужыть главно моло-
дій ґенерації, школярям, котры ся учать 
русиньскый язык, але і вшыткым русиніс-
там і інтересуючім ся історіёв Русинів. 
Друга цінна главно про тых, котры ся інте-
ресують о вытварне уменя, в першім рядї 
модерне, а окреме о єднім зо закладате-
лїв нового напряму в модернім вытварнім 
уненю – поп-артї –  о Е. Варголови і ёго 
першім музею у світї, котрый взникнув у 
Міджілабірцях на Словеньску в 1991 р.  

А. З. 

2 РУСИНЬСКA СУЧAСНOСTЬ  НАРОДНЫ НОВИНКЫ  47-49/2006

З ПОШТАРЬСКОЙ ТОРБЫ

русиньскый язык учів од матерьской школкы аж по высо-
ку школу, бо лем в тім припадї ся захранить русинство, в 
тім чіслї і азбука. Апеловав, главно на молодых людей, 
якы ся презентують на сторінках Народных новинок. 
Знав, што гварить, бо Народны новинкы суть єдиныма 
чістоазбучныма русиньскыма народностныма новинками 
на Словеньску, а роблять много про културу і возроджіня 
Русинів. Суть яковсь формов дзеркалом жывота Русинів 
дома, але і за граніцями. Роблять много про захрану 
русиньской ідентіты. Высоко квітовав позваня на актів 
пріматор міста Мілан Бенч, якый подяковав А. Зозуляко-
ви, тогдышнёму председови Світовой рады Русинів, же 7. 
Світовый конґрес Русинів ся одбыв якраз в Пряшові, чім 
збогатив і звідителнив місто у світї. Він пожелав колектіву 
редакції много успіхів у роботї і чім менше проблемів, 
главно фінанчных. 
По приємнім музичнім выступі Анны Порачовой, яка 

своїм фарбистым голосом лем підсилила русиньскый 
дух акції, ся роскрутила богата діскузія. Димітрій Крішко 
підкреслив вызнам новембра 1989 про взник новинок і 
про роскрытя забытых сторінок історії Русинів. „Были то 
якраз Андрій Шлепецькый і Гавриїл Бескид, што підняли 
карпатістіку на сторінках Народных новинок, другый 
з них доднесь продовжує в тім дїлї і піднимать своїма 
статями русиньскый возродный рух,“ повів. Цінный 
гість з польской Криніцї, бард лемківской літературы і 
журналістікы Петро Трохановскый тїшыв ся, як мала 
дїтина, з нашых новинок. „Пришов єм ку вам, бо єм хотїл 
прийти,“ были ёго слова. По шістьгодиновім путованю 
автобусом, влаком, автостопом і пішо, предці, ся поста-
вив міджі нами, жебы поздравити Нарoдны новинкы, 
Русина і побыти міджі нашыма людми, з чого сьме мали 
вшыткы велику радость. Далшый гость споза граніцї 
Тібор Міклош Поповіч з Будапешта высоко оцінив толе-
рантность і обєктівность Народных новинок, што подля 
нёго не роблять ани єдны русиньскы новинкы за грані-
цями. Подяковав вшыткым, хто підпорує русиньскый рух 
в Мадярьску на сторінках Народных новинок і справно 
підкреслив, же Русины на Словеньску найвекшу опору 
мають глядати у Словаків, бо ту жыють, а в минулости їх 
зъєдиняв сполочный народностный бой. Збогатили сво-
їма діскузныма выступами актів Петро Крайняк, мол., 
якый говорив о Народных новинках як о образї, документї 
історії, Гавриїл Бескид, Анна Дзурёва, якы підкресли-
ли вызнам азбукы про молоду ґенерацію. Поздравили 
Народны новинкы Марія Ґірова, Михал Янцура, коротко 
і мудро говорив добродитель нашых выдань, добрый 
сердцём і скромный чоловік Мірослав Джупінка, якый 
припомянув, же мали бы сьме о собі знати вшыткы Руси-
ны, знати ся з вышного і з нижнёго кінця. Михал Бурцін 
говорив о зачатках выдаваня новинок, о їх колпортації 
по 36-тісячовім містї Гуменне, в котрім третя часть суть 
Русины. Федор Віцо реаґовав на приправлёваны зміны 
в словеньскім розгласї, што ся дотулить і русиньского 
высыланя, о розгласовій радї, де не суть представителї 
за Русинів. В діскузії выступили і писателї Осиф Кудзей 
і Штефан Сухый, знамы і своїма полемічныма выступа-
ми на сторінках Народных новинок. Од Ш. Сухого сьме 
застигли записати: „Новинкы змінили судьбу Русина. 
Новинкы нас вытягли з мышачой дїркы. Є красно быти 
Русином. Полеміка в новинках є барз добра річ.“
Над вопросом писаной і говореной подобы русинь-

ского языка ся наголос задумовав Василь Ябур, якый 
повів, же екзістує Одділїня русиньского языка і културы 
ІРіНШ ПУ, якого компетенціёв як научно-педаґоґічной 
інштітуції є занимати ся нормов русиньского языка. 
Потребно вшытко про тото зробити, абы тоты нормы ся 
дістали до устной подобы, в чім суть резервы в розгласї 
і в театрї. Анна Плїшкова, одборна асістентка Оддїлїня 
русиньского языка і културы говорила о ґенезї акредіта-
ції русиньского языка, яка ся подарила в комбінації з 12 
предметами аж у 2005 роцї і вызвала представителїв 
русиньскых обчаньскых здружінь, жебы при предкладаню 
своїх проєктів мінімалізовали акції фолклорного характе-
ру і преферовали акції освітового характеру міджі Руси-
нами, цілём якых буде пропаґовати потребу штудованя 
материньского русиньского языка од матерьской аж по 
высоку школу.
Досправды, было видно, же нашых людей болять про-

блемы, што ся дотыкають русинства. Законно, же не 
могли не говорити о проблемах, якы їх трапили. Народ-
ны новинкы, актів дописователїв, то была теріторія, де 
мож было говорити. На добре підготовленій акції, де не 
хыбила і співанка в інтерпретації уж споминаной Анькы 
Порачовой, Станка Гомічка і співацькой ґрупы Шаріш 
на челї із Йозефом Пірогом, де прозвучали суперлатівы 
і вінчованя на адресу Народных новинок і Русина, але і 
слова крітікы на довгы статї, на дрібне письмо, проблема-
тіку дістрібуції ку шыршым масам і под. Але як нам вышло 
з діскузії, наперек тому Народны новинкы і Русин, якы ся 
подарило дотеперь утримати, суть єдиныма русиньскыма 
періoдіками, якы ся снажать о всеохоплюючій русиньскый 
проґрам. Може, досправды, было щастне рішіня, кідь ся 
осмостанили, а тым ся стали веце незалежныма, веце 
слободныма. М. МАЛЬЦОВСКА

 Новинкы – тварь жывота Русинів
(Зaкінчіня із 1. стoр.)

 Вышли дві репрезентатівны і інтересны книжкы,.. Вышли дві репрезентатівны і інтересны книжкы,..

AD: То уж мають 15 років?! 
(НН, ч. 39 – 40 / 2006) 

Недавно в Народных новинках было опубліковане 
інтересантне писмо знамого свідницького дописователя 
русиньскых періодічных выдань Мґр. Андрія Капуты. На 
самый перед, мушу повісти, же особно познам і собі важу 
того пана. Але дакотры ёго тверджіня нутять ня, як русь-
кого сімпатізанта русинства, на них писомно реаґовати. 

Зохаблю іншым, веце компетентным людям, рішати 
вопросы урядных годин редакції НН і Русина. Так само не 
хочу в тій своїй реакції ся мішати до болючой проблематі-
кы поставлїня Русинів в ґрекокатолицькій церькви. 

Найінтереснїшыма в цілім многотематічнім писмі про 
мене были послїднї два абзацы, котры суть присвячены 
„великому братови”. Тов словозлуков пан Капута назы-
вать Русько. Міджі іншым він твердить, же кідь руська 
влада прияла закон о бою протїв терорістам і за своїма 
граніцями, словеньскых Русинів, як „ідейных терорістів” 
пошлють на Сібір, Камчатку або до Републікы Комі. Автор 
увів про реалістічность і дві можны назвы про русиньскы 
концентракы – „Пряшівщіна“ і „Русинія“. Кінчіть ся писмо 
звыразненым тверджінём: „Тото майме на памяти і 
при 15-річнім юбілею нашой русиньской пресы!” 

Признам ся, же я абсолутно не порозумів, што мав на 
думцї важеный автор. 

По перше: Не треба припоминати, же Словеньско є 
членськов країнов ЕУ і НАТО. Прото і чісто гіпотетічно 
окупація Пряшівщіны хоць-котров чуджов країнов спосо-
била бы великый цілосвітовый шкандал. Видить ся, же 
часы змін граніць (холем в центрї Европы) ся скінчіли. 
Окрем того, не мож забывати, же Русько і Словеньско не 
мають ани сполочну граніцю. 

По друге: Чім погнївали собі Русины Русів? Тым, же 
ся снажать заховати в Середній Европі наше сполочне 
мено Русь, котре є і в назві Руська? Або тым, же віруючі 
Русины (як, наприклад, спомянуты отцї Тімковічовы) 
хранять свій прадїдівскый выходный обряд, тот самый, 
котрый мать і Руська Православна церьков?

По третє: Нияк не можу ани приближно назвати Руси-
нів терорістами. Бо нелем, же не мають зброю, але так 
само не мають ани здорову аґресівіту, жебы актівнїше 
боёвали протїв асімілації. На шкоду, яка-така аґресівіта 
ся даколи проявлять лем в боях міджі єднотливыма 
русиньскыма дїятелями і організаціями.

По четверте: Праві в Руську (на роздїл од сусіднёй 
Україны) Русины были узнаны самостатным народом 
почас списованя людей в роцї 2002. З каждым роком 
выходжать веце і веце публікацій на русиньску тему. 
Мать інтерес о Русинів і руськый академічный світ. 
Стачіть попозерати холем послїднї річникы московского 
часопису Славяноведение.

І на конець: Хто быв єдным-єдиным представителём 
загранічных амбасад на конференції Хронолоґія історії і 
културы Русинів на Словеньску (12. – 13. октобра 2006), 
де єм ся напослїды відїв з паном Капутом? Быв то третїй 
таёмник Амбасады Руськой федерації в СР пан Ігорь 
Колєсєнков. Додам, же орґанізаторы позывали і іншых 
діпломатів, але з Братїславы до Свидника на тоту акцію 
пришов лем представитель Руська. 

Прото, думам сі, же русиньскы страхы з Русів не мають 
ниякый підклад. Менї ся видить, же теперішнє Русько про 
Русинів нелем не є неприятель, але є то близка родина і 
природный споєнець. 

 Михаіл ДРОНОВ, Пряшів

Да любите друг друга...
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член коордіначной рады в Гуменнім 
за Сниньскый окрес, пізнїше, по 
осамостатнїню окресу, як председа 
окресной орґанізації партії у Снинї.
● Чім Вас ословила політіка 

партії СМЕР, за котру сьте успішно 
кандідовали на посланця в того-
річных парламентных вольбах?

– На нашій політічній сценї было 
много політічных партій, котры але 
не сповняли мої представы в об-
ласти проґрамово-ідейній. Праві зо 
взником партії СМЕР єм відїв мож-
ность сповнити свої представы о 
выкрытю середнё-лївого політічного 
спектра. Немалу роль при формо-
ваню сімпатій к тій партії про мене 
мала і особность нашого председы 
ЮДр. Роберта Фіца.
● Чім, подля Вас, собі здо-

быв обчанів сниньского реґіону 
волебный проґрам Вашой пар-
тії?

– Волічів, котры волили партію 
СМЕР, видить ся мі, найвеце осло-
вив проґрам партії, котрый є при-
ятельный про шырокы масы обыва-
тельства. Почас влады правіцовой 
влады доходило к дефіціту соціал-
ного чутя і одношіня к обчанам, што 
в нашім реґіонї было найвиднїше. 
Драстічны реформы правіцовой 
влады мали неблагый допад на 
тот і так уж бідный реґіон і на ёго 
обывателїв.
● Теперь кулмінує передволеб-

на кампань про комуналны воль-
бы 2006, котры ся Вас особно 
дотыкають. Ваша кандідатура на 
пост пріматора Снины многых 
Снинчанів, подля нас, несподїва-
ла. Чом сьте ся рішыли кандідо-
вати на тоту функцію і чім хочете 
Снинчанів пересвідчіти?

– Моє рішіня кандідовати на 
функцію пріматора Снины выплы-
нуло з попереднїх їднань з нашыма 
коалічныма партнерами, з діскузії 

з членами окресной рады СМЕР. 
Думам собі, же выужытём постав-
лїня посланця Народной рады СР, з 
підпоров членів влады, фінанцій од 
штату і зо штруктуралных фондів 
Европской унії, в припадї кідь буду 
зволеный, ся мі подарить з міста 
Снина выбудовати модерне місто 
европского формату.
● Знаме, же Снина є народ-

ностно і конфесіонално зміша-
ным містом, в котрім вызнамну 
роль мають Русины – выселенцї 
і їх потомкы – зо Стариньской 
долины. Плануєте шпеціално 
ословити тых людей, жебы Вам 
дали свої голосы, а чім хочете 
здобыти їх довіру?

– Гей, хочу ословити і выселенцїв 
зо Стариньской долины, жебы мі 
дали свої голосы. Здобыти їх дові-
ру хочу своёв роботов, актівітами 
на Міністерстві културы СР, што ся 
тыкають просаджованя їх інтересів.
● Якый мате погляд на мож-

ности і условія розвиваня русинь-

ского народностного усвідомлї-
ня, русиньской културы, мате-
риньского русиньского языка і 
вообще на реалізацію народност-
ных прав тых Русинів в условіях 
мултікултурной Снины по одходї 
з їх природной, у прінціпі моно-
културной, домовины – Старинь-
ской долины? Мате амбіції про-
саджовати актівнїшу політіку на 
захрану културы, языка і вообще 
у вопросї плеканя і розвиваня 
народностного усвідомлїня тых 
обывателїв Снины і, самособов, 
ай єй шыршой околіцї? Якы суть 
Вашы представы у тім вопросї?

– Што ся тыкать актівной полі-
тікы на захрану културы, языка, 
народностного усвідомлїня Русинів, 
часточно єм уж назначів у поперед-
ній одповідї. Од своїх волічів бы єм 
чекав актівный приступ, в першім 
рядї їх пропозіції, погляды, котры 
бы єм потім міг рішати.

За розговор подяковала: 
А. ПЛЇШКОВА

Хочу помочі вшыткым Снинчанам

МИХАЛ ЛУКША
ПОСЛАНЕЦЬ НАРОДНОЙ РАДЫ 
СР, 44 РОКІВ
КАНДІТАТ НА ПРІМАТОРА МІСТА 
СНИНЫ
ЗА ВЛАДНУ КОАЛІЦІЮ ПАРТІЙ 
СМЕР-СД, ЛС-ГЗДС І СНС
ЦІЛЬ: МІСТО СНИНА – МОДЕРНЕ 
МІСТО ЕВРОПСКОГО ФОРМАТУ.
ЯК ТО ДОСЯГНУТИ?
З ВЫУЖЫТЁМ ПОЗІЦІЇ ПО-

СЛАНЦЯ НР СР ЗА ВЛАДНУ КОА-
ЛІЦІЮ, ЗА ПОМОЧІ ФІНАНЦІЙ 
ОД ШТАТУ І ЗО ШТРУКТУРАЛ-
НЫХ ФОНДІВ ЕВРОПСКОЙ УНІЇ, 
З ПІДПОРОВ ОБЧАНІВ МІСТА 
СНИНЫ І ВШЫТКЫХ ОБЧАНІВ 

СЕЛ МІКРОРЕҐІОНУ ВЫШНЁГО ЗЕМПЛІНА.
ПРІОРІТА
ОБЧАН І ЁГО КАЖДОДЕННЫ СТАРОСТИ – РОБОТА І ОБЖЫВА, 

БЫВАНЯ І ТЕПЛО, ЧІСТОТА І ЯКОСТЬ МІСТЬСКЫХ СЛУЖЕБ, ЗДРА-
ВОТНА СТАРОСТЛИВОСТЬ, ОХРАНА МАЄТКУ І ЗДОРОВЯ ОБЧАНІВ, 
ЯКОСТНА ОСВІТА, БЕЗПЕЧНЫ УЛІЦЇ, МОТІВУЮЧІ ПОДНИКАТЕЛЬ-
СКЫ УСЛОВІЯ, ДОСТУПНОСТЬ УРЯДІВ ШТАТНОЙ СПРАВЫ, РЕҐІО-
НАЛНА КУЛТУРА І УМЕНЯ, ШПОРТ І РЕКРЕАЦІЯ, СТАРОСТЛИВОСТЬ 
О ЖЫВОТНЕ ОТОЧІНЯ, СОЦІАЛНА ПОМІЧ І СТАРОСТЛИВОСТЬ О 
ОБЧАНІВ У МАТЕРІАЛНІЙ НУЖДЇ, ДОБРЫ МІДЖІЛЮДЬСКЫ ОДНО-
ШІНЯ І ЗДОРОВА СПОЛОЧЕНЬСКА АТМОСФЕРА У МІСТЇ.
ЧІМ ЗАЧАТИ?
СОБОВ – ЯКОСТНО СЯ ПРИПРАВИТИ НА ВЫКОН ФУНКЦІЇ,
МІСТЬСКЫМ ЗАСТУПИТЕЛЬСТВОМ – ВЗАЄМНА ПОЧЛИВОСТЬ 

І РЕШПЕКТ, НАЛЕЖНА РОБОЧА АТМОСФЕРА, КОНШТРУКТІВНА 
СПОЛУПРАЦА НА ПРОЄКТАХ РОЗВОЯ МІСТА, БЕЗ ПОЛІТІКАРЧІНЯ І 
НЕПЛОДНОЙ КОНФРОНТАЦІЇ;
МІСТЬСКЫМ УРЯДОМ – ЗВЫШЫТИ ЯКОСТЬ ОРҐАНІЗАЧНОЙ 

ШТРУКТУРЫ УРЯДУ, БРАТИ ДО УВАГЫ ОДБОРНОСТЬ І СЛУШНОСТЬ 
ПЕРСОНАЛУ, ЗВЫШЫТИ ЯКОСТЬ СЛУЖЕБ ОБЧАНАМ І ЕФЕКТІВНЕ 
НАКЛАДАНЯ З ФІНАНЦІЯМИ МІСТА;
ТЕХНІЧНЫМА СЛУЖБАМИ МІСТА – ВЫЗОР І ЧІСТОТА МІСТА, 

ШВЫДКОСТЬ І ЯКОСТЬ СЛУЖЕБ, РАЦІОНАЛНЕ ВЫУЖЫТЯ ЕНЕР-
ҐІЙ, МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ВЫБАВЛЇНЯ, НЕПЕРЕСТАННЫЙ 
РОЗВОЙ МІСТА, СТАРОСТЛИВОСТЬ О ТУРІСТІЧНО-РЕКРЕАЧНЫ, 
РЕЛАКСАЧНЫ І ШПОРТОВЫ ЦЕНТРЫ;
СПОЛОЧЕНЬСКЫМА ОРҐАНІЗАЦІЯМИ І ОБЧАНЬСКЫМА ЗДРУ-

ЖІНЯМИ – ВЄДНО ВСТАНОВИТИ ПРОБЛЕМЫ І ГЛЯДАТИ ПУТЬ І 
СРЕДСТВА НА ЇХ ВЫРІШІНЯ;
ПОДНИКАТЕЛЬСКОВ СФЕРОВ – ЗАЛОЖЫТИ РЕҐІОНАЛНЫ СТА-

ВОВСКЫ ЗДРУЖІНЯ ПОДНИКАТЕЛЇВ, КОТРЫ БУДУТЬ ПРЕЗЕН-
ТОВАТИ ІНТЕРЕСЫ ПОДНИКАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ, ЛОБОВАТИ ЗА 
ІНВЕСТІЦІЇ І ЗАКАЗКЫ, ПОМАГАТИ ЗВЫШОВАТИ ЯКОСТЬ ПОДНИКА-
ТЕЛЬСКОГО ОТОЧІНЯ І ТАК ПОЗІТІВНО ВПЛЫВАТИ НА ЗВЫШОВА-
НЯ ЧІСЛА ЗАМЕСТНАНЫХ І ЯКОСТЬ ЖЫВОТА В РЕҐІОНЇ.

НАДЇЮ СЯ НА ВАШУ ДОВІРУ – НАІСТО ВАС НЕ СКЛАМЛЮ

МОЇХ ДЕСЯТЬ ПРИКАЗАНЬ
1. Обчан і місто будуть предметом моёй каждоденной старостли-

вости, не буду мати іншы інтересы, котры бы одваджали мою увагу 
од рішіня важных проблемів, котры знеприємнюють жывот обчанам 
міста і сперають розвитку міста.

2. Зодповідно і достойно буду репрезентовати місто, будовати ёго 
добре мено і просаджовати ёго інтересы так, абы в короткім часї ся 
дістало до свідомости шырокой людности як інтензівно ся розвиваю-
чій і до красы ростучій центер мікрореґіону Вышнїй Земплін.

3. Буду тримати в почливости історію, традіції і културу нашых 
предків, цінности вытворены робітныма руками нашых жытелїв, 
мудрость і жывотны скусености людей, котры ся заслужыли о розвой 
міста. На їх основі хочу выужывати научный потенціал, колектівный 
розум, добры пропозіції і скусености на приправу і реалізацію про-
ґрамів розвитку міста.

4. Не стану ся пріматором, котрый не узнає погляды іншых і при-
глушує ініціатіву і творче думаня людей схопных принести місту спо-
лоченьскый профіт і узнаня.

5. Не знеужыю своє поставлїня на укор міста. Хочу вести честный 
жывот рядового обчана міста і іти прикладом про молоду ґенерацію 
в містї.

6. Буду раціонално і господарно накладати з фінанціями міста, 
выужывати їх на добудованя потребной інфраштруктуры міста, на 
звышованя якости обчаньской выбавлености міста і на комплексне 
будованя шпортовых і рекреачных заряджінь в містї і в рекреачній 
области Сниньскы рыбникы.

7. Будучность міста хочу засновати на освітї і одборній приправле-
ности молодых людей, на створёваню робочіх міст реалізаціёв роз-
воёвых проґрамів із выужытём фінанцій із штруктуралных фондів ЕУ. 
Якостна выхова і якостна освіта отварять молодым людём простор 
про самореалізацію в реалнім жывотї. „Школа – фундамент жывота“ 
мусить быти про нас сполочным моттом.

8. Місто мусить дати простор на сполоченьске выжытя вшыткым 
ґенераціям ёго обывателїв. Будеме ся снажыти о шырокоспектрал-
ный розвой і підпору сполоченьского жывота в містї. Култура і уменя, 
тїловыхова і шпорт, забава і оддых, рекреація і турістіка доволять 
начерьпати енерґію про актівный способ жывота в містї.

9. Добра робота + солідна плаца = розвой подникательской среды, 
гляданя солвентных інвесторів, добудованя промыслового парку з 
підпоров штату і ЕУ, тїсна сполупраца з подникательсков сферов із 
цілём створёваня новых робочіх міст – то буде алфа і омеґа мого 
економічного снажіня.

10. Бой протїв вандалізму і дроґам, превенція протїв кріміналіты, 
безпечности, охрана здоровя і маєтку, соціална старостливость про 
одказаных на поміч і старых людей – буде моїм жывотным кредом.

ПОЧЛИВОСТЬ ЛЮДЯМ – РОЗВОЙ МІСТУ!

Важены сполуобчане,
ближать ся комуналны вольбы і кандідаты на пріма-

тора міста і посланцїв містьского заступительства 
снажать ся Вас пересвідчіти, же своїм проґрамом спов-
нять Вашы представы о розвитку міста. Обіцянкы ся 
обіцяють, но важнїше буде їх сповнити. Зато єм опа-
терный в обіцянках, скоріше ся хочу заміряти на рішіня 
реалных проблемів, котры в містї все суть. Не бою ся 
повісти, же місто застало у своїм розвитку. В прошлім 
періодї не выужыло величезны можности черьпаня 
фінанцій із многых ґрантовых сістемів Европской унії, 
але занимало ся жабомышачіма войнами міджі засту-
пительством і пріматором, а час неупросно плынув. 
Попозерайте ся коло себе, не треба ходити далеко, 
лем до Гуменного. Снина промарнила свою шансу, але 
іщі не є вшытко страчене. Говорю отворено, хочу 
выужыти свій мандат посланця Народной рады СР 
за політічну партію Смер, котра є при владї, і верну-
ти  місту шансу быти модерным містом европского 
штандарту. При розвитку міста хочу актівно сполу-
працовати з будучіма посланцями містьского заступи-
тельства, сполоченьскыма орґанізаціями і обчаньскыма 
здружінями, хочу выужыти інтелектуалный потенціал 
міста, скусености людей із практікы, скусености под-
никательской сферы.
Місто мусить в першім рядї змінити свою тварь, рос-

членити ся на зону културно-сполоченьску, обходу і слу-
жеб, зону промыслову і зону шпорту, оддыху і рекреації. 
Місто мать великый потенціал про свій розвой, може 
выужыти своє стратеґічне положіня недалеко граніч-
ного переходу за Ублёв, через котрый в будучности 
поведе далніця на Україну. Місто, котре Бог обдаровав 
прекраснов природов Вігорлатьскых гор і Полонин, 
невыхабляючі красу Сниньскых рыбників. На основі кон-
зултацій з одборниками хочу брати актівну участь на 
приправі і реалізації проєкту Білы камінї, котрый мать 
вырішалне значіня у змінї соціалного поставлїня обчанів 
у цілім мікрореґіонї Вышнёго Земпліна. Буду ся снажыти 
о будованя промыслового парку в ёго проєктованій 
подобі, глядати солвентных інвесторів до промысло-
вых зон, помагати створёвати выгодны условія про 
подниканя і знижовати так высоку незаместнаность 
в містї. Хочу вести їднаня із членами влады СР о тім, 
жебы вернути місту дакотры уряды штатной справы, 

котры з міста были переміщены до Гуменного при 
бывшім занику Сниньского окресу, чім бы ся помогло 
обчанам міста і околишнїх сел.
Шпыталь з поліклініков у Снинї мать окремый вызнам 

нелем про прімарну здравотну старостливость, але ай 
пео высоко одборну лїчебно-превентівну старостли-
вость о здоровя обчанів цілого мікрореґіону. Околіця 
шпыталю, місця на паркованя, вызор шпыталю, став 
обєктів, выбавлїня шпыталю модерныма пристроями 
– мусять быти предметом перманентного інтересу 
пріматора і посланцїв містьского заступительства. 
Важным проблемом у містї є поставлїня і соціалный 
статус ромского обывательства. Проблем, котрый 
выжадує сізіфовску терпезливость, коордінацію снажіня 
о зміну поставлїня Ромів із владов і мімовладныма орґані-
заціями, выужываня фондів ЕУ, анґажованость церькви, 
педаґоґів, соціалных працовників і в конечнім выслїдку і 
Уряду роботы. В містї і околіцї є много талентованых 
шпортовцїв, міджі найлїпшых належать запасници і 
волейбалісткы. Але треба підпоровати і розвивати 
ай остатнї сорты шпорту. Кідь ся наша молодеж буде 
занимати шпортом, не буде мати час на дроґы, ванда-
лізм і кріміналіту. Шпорт є средством здорового вывоя 
тїла і духа, зато ся мусиме ним занимати од раннёго 
школьского віку. Незаступима в тім процесї є задача 
школы і школьскых заряджінь. Школована молодеж мать 
перспектіву реалізовати ся в жывотї, обстати на 
твердім і некомпроміснім торгу роботы. Проблематіцї 
освіты і єй уровни, ставу школьскых заряджінь, мате-
ріалной выбавлености школ, ціложывотного штудія 
педаґоґів хочу придїляти шпеціалну увагу.
Кібы єм хотїв выраховати вшыткы проблемы міста, 

было бы то на цілый роман. Также єм Вам хотїв холем 
назначіти, в котрых областях треба придїляти звыше-
ну увагу СНИНЇ і єй обчанам. Кідь здобуду Вашу довіру і 
стану ся пріматором міста, буду ся містом занимати 
цілым своїм сердцём і розумом.  Думам то щіро і знам, 
яку велику зодповідность на себе беру. Не хочу быти 
пріматором лем на єден волебный період. Хочу про 
Снину зробити много, а за єден волебный період ся то 
не дасть. Але лем Вы вырішыте, ці єм Вас скламав, або 
єм не скламав, а ці в будучности здобуду Вашу приязень. 
Допереду дякую за Вашу довіру.  Михал ЛУКША,

кандідат на пріматора міста Снина

Хочу про Снину зробити много, зато не хочу быти 
„пріматором на єден волебный період“
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● Посланець НР СР зо своїм партійным колеґом, міністром 
културы СР Мареком Мадярічом.

(Зaкінчіня із 1. стoр.)
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Маме здатных дописователїв
З нагоды 15-річного юбілею взнику пер-

шых в пореволучній історії русиньскых пері-
одік – Народных новинок і часопису Русин 
зорґанізовав шефредактор обидвох тітулів 
Александер ЗОЗУЛЯК стрічу редакчно-
го колектіву з дописователями, сімпа-
тізантами і спонзорами. День стрічі быв 
сімболічный – 17. новембра 2006. Якраз 
17. новембер перед сімнадцятьма роками 
одштартовав возродный процес Русинів як 
народности, котра ся поступно зачала само-
ідентіфіковати і формовати свої погляды, 
позіції, пожадавкы. З цілого Словеньска, але 
і споза граніць поприходили честны Русины, 
котры за тоты рокы ся стали „сполубоёвни-
ками“ в часах добрых і злых, припомагали 
вєдно з редакчным колектівом формовати 
думаня, зъєдиняти погляды, але і полемізо-
вати на темы, дотуляючі ся возродного про-
цесу русиньской народности. Была то стріча 
хосенна, але і приємна як про нас, редакто-
рів, так і про нашых дописователїв, бо многы 
сьме ся знали лем через друковане слово, 
особна стріча в многых припадах прo мене 
была першов за тых довгых 15 років сполу-
працы. Было приємне стрітити ся з паном 
Штефаном Раком з Чорной над Тісов, Оси-
фом Кудзеём з Няґова, Василём Ковачом 
з Гуменного, Маріёв Ґобановов зо Штефу-
рова, Петром Трохановскым з Криніці, з 
Польщі, котрый путовав 6 годин лем жебы ся 
стрітити із своїма знамыма, колеґами, допи-
сователями і добродителями русиньской 
пресы на Словеньску, але і з єй шыршым 
досягом далеко за граніцї нашой републікы. 
За 15 років сформовав ся з той ґрупы людей 
єден тім, котрый мать солідный перегляд о 
жывотї Русинів на вшыткых полях їх дїятель-
ства, знать цалком конкретно діскутовати, 
формуловати свої погляды на конкретны 

річі, розумить, якы суть цілї, але і пріоріты 
на полю русиньского народностного жывота. 
Особно єм была несподївана, але і горда на 
тых нашых людей зо сел і містечок, котры 
суть часто осамочены у своїх поглядах (села 
суть в значній мірї пословакізованы, дакторы 
з них жыють і в іншонароднім оточіню – напр. 
мадярьскім), но не страчають надїй і віру в 
русиньскый народ, в ёго пережытя. А про 
многых з них то суть праві Народны новинкы 
і Русин, што до них тоту надїй вливають, 
зато і многы высловили вдяку шефредак-
торови, же сохранив тото русиньске дру-
коване слово в азбуцї до днешнїх днїв. 
Од сердця ся вызнали, же чекають на 
кажде єдно чісло, котре їм додавать силу 
і чутя сполуналежности. Такы слова загрі-
ли на сердцю і утвердили і нас, редакторів, 
же тоты люде нас потребують, потребують 
нашы періoдіка, нашу роботу... 
А што ся їм в Народных новинках і 

часописї Русин любить і наопак, з чім не 
суть спокійны, або што їм там хыбить, на 
тото одповіли в малій анкетї, котру сьме на 
стрічі зробили.

Марія ПОЛЧОВА, 
Пряшів:
– Належу к тым, котры 

чекають на кажде єдно 
нове чісло, шкода лем, же 
обидва тітулы выходять 
так рідко. В засадї єм 
спокійна. Наперед чітам 
короткы, інформачны 

статї, жебы єм знала, што ся дїє, потім 
ся пущам до полемічных матеріалів або до 
статей о історії, котры выжадують векшу 
концентрацію. Мерзить ня факт, же моло-
да ґенерація ся не учіть азбуку і не знать 
прочітати русиньске друковане слово. Вірю, 

же ся то оберне ку лїпшому.
Мґр. Марія ҐОБАНОВА, 
Штефурів:
– Новинкы передпла-

чам од їх початку, видить 
ся мі, же мають добру 
уровень. Хыбить мі там 
місце про молоды ґаздынї 
– даякы рецепты народ-
ных їдел, здравотницька 

рубрика – як ся лїчіти, припадно охороняти 
перед хворотами. Требало бы друковати і 
перегляд о народностнім высыланю Радія 
Патрія, бо многы люде го слухають. 

Інж. Михал ЯНЦУРА, 
Гуменне:
– Новинкы суть конці-

пованы добрї, суть в них 
цінны історічны матері-
алы, котры люблю чіта-
ти, бо мы Русины знаме 
о своїй історії барз мало. 
Мали бы сьме ся вываро-

вати матеріалів, котры суть конфронтач-
ны, бо вносять міджі Русинів непорозуміня. 
Полеміка є добра, кідь приносить штось 
позітівне, бо розлічны погляды людей нас 
можуть посувати допереду, можуть при-
носити добры ідеї і рішіня проблемів, але 
матеріалы з підтоном „хто з кого“ не суть 
на хосен нашого народа.

Мґр. Марек ҐАЙ, 
Міджілабірцї:
– Крітізовати не буду, 

бо думам сі, же сам бы єм 
ани новинкы, ани часопис 
не робив лїпше. Обидва 
тітулы роками выпрофі-
ловали свій штіл і уро-
вень, котру высоко оці-

нюю. Як учітель русиньского языка єм рад, 
же ту мають місце на публікованя школярї, 
але і молоды люде і видить ся мі, же бы їм 
было треба дати іщі веце місця, бо з огля-
дом на будучность праві молода ґенерація є 
нашов силов.

Осиф КУДЗЕЙ, 
Няґів:
– Народны новинкы 

выходжають мало, дако-
тры матеріалы суть 
довгы і суть писаны барз 
дрібныма буквами. Може 
ся треба задумати над 
адресатом, респ. яку 

ґрупу новинкы хотять ословити, ці дешіф-
руєме назву Народны новинкы як „Národné 
noviny” – новинкы про цілый русиньскый 
народ (од обычайных людей аж по інтелі-
ґенцію) – ту можуть мати місто і высоко 
одборны матеріалы, але і інформаціїї о 
жывотї Русинів, і даякы оддыховы темы – 
тых є в послїднїм часї менше; або як „Ľudové 
noviny”, то значіть, новинкы про обычайный 
люд, бо в залежности од того мож зволити 
і тематіку, і штіл писаня. Кідь бы то были 
новинкы про обычайный люд, хыбують мі 
там оддыховы темы – анекдоты, фіґлї, кус 
даякой забавы, жартів, стишків. Не думам, 
же бы требало давати великый простор 
матеріалам о фестівалах (то є але про-
блем періодіка InfoРусина – позн. ред.), бо 
на фестівалах є то все тото істе, лем ся 
мінять особы, час місця і терміны і думам, 
же то є в нашій сітуації нерозумно выужы-
тый новинковый простор. 

Вшыткым дописователям і респондентам 
анкеты дякує: К. КОПОРОВА,

фоткы авторкы


