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Красный Николайскый вечур 
у Колбівцях

Хрістос раждаєтся! 
Славіте Єго!

Кідь ся народить до родины дїтинка, так вшыткы члено-
ве родины ся тїшать і суть наповнены великов радостёв. 
Каждый собі може такой кладе вопрос, што з той дїтинкы 
выросне і яке буде мати значіня про родину і цілый народ.

В тім роцї 2008 одбыли ся дві подїї, якы принесли вели-
ку радость і потїху про вшыткых честных Русинів. Є то 
основаня самостатного Інштітуту русиньского языка і кул-
туры на Пряшівскій універзітї в Пряшові і отворїня першой 
русиньской основной школы на Словеньску – в Чабинах. 
Обидві подїї принесли про наш народ велику радость і 
потїху. Можеме ся сміло просити як коло новородженой 
дїтинкы, же што з них буде і якый принесуть хосен. Но 
вшытко залежить на нас, як їх будеме в їх жывотї провади-
ти і „выховлёвати“. 

І в часї народжіня Ісуса Хріста мали Йосиф і Марія велику 
радость. Напевно собі клали і вопрос: што з той дїтинкы 
буде? Но не остало то лем при вопросах. Они зачали дїтин-
ку, Ісуса, провадити на каждім кроцї ёго жывота. Наконець 
Ісус Хрістос принїс про своїх близкых, но і про вшыткых, 
котры ёго провадять і наслїдують, нове познаня і новый 
жывот. Рождественный тропарь говорить: „Рождество 
твоє, Хрісте Боже наш, выжарило світу світло познаня. 
Бо в нїм служытелїв звізд звізда научіла кланяти ся тобі 
– Сонця Правды і познавати тебе – Выход із высоты, 
Господи, слава тобі.“

З новородженого Ісуса мали радость просты, но і высоко 
поставлены люде. Пришли ся му поклонити як пастырї, так 
і троє царї-мудерцї з выходу. Вшыткы принесли Хрістови 
свої дары і дали му честь. Царї-мудерцї клякли собі перед 
ним у своїх богатых царьскых і священицькых ризах і 
жертвовали себе самых, як заруку послухняности. Но і 
так нашли ся такы, котры хотїли Хріста загубити уж од ёго 
народжіня.

Є ясне, же не можеме порівновати русиньскый інштітут 
або русиньску основну школу з народжінём Хріста. Но 
можеме їх провадити в їх екзістенції і причінити ся взаєм-
ныма силами, штобы принесли про наш народ чім векшый 
хосен. А новородженый Хрістос, кідь го будеме в своїм 
жывотї провадити і наслїдовати, може нам в тім дїлї пома-
гати своёв благодатёв. 

Няй Віфлеємска дїтина – Ісус принесе цілій русиньскій 
родинї і вшыткым людём доброй волї радость і покій до 
нашых сердць а в наступнім роцї 2009 благословлїня про 
кажде наше добре дїло.

Хрістос раждаєтся!
о. Мілан ЯСИК, 

ґрекокатолицькый парох в Чабинах

СПРОВАджАЙМе 
новородженого Хріста!

Дорогы братя і сестры,
як кібы несподївано в тім фрышно плынучім світї зась при-

ходять святкы Рождества Ісуса Хріста. Они у многых людей 
выкликують іщі далшый рух, бо як традіція каже, хочеме близкых 
обдаровати. А так біганя за дарунками, кінцёрічны старункы а 
нераз ай домашнї роботы перед святками нам якось не доволю-
ють заставити ся і духовнов ся пририхтовати на приятя Ісуса 
Хріста до нашых сердець.

Чом то є так? Зато, бо сьме ся дістали до выру каждоденного 
жывота конзумной сполочности, неусвідомлюючі собі слова Ісуса 
Хріста, котрый нас вызывать, абы сьме не были такы, як тот 
світ, але про світ маме быти світлом і солёв землї. Тыма, котры 
знають і глядають акуратны і конштантны цінности, котры 
досправды грїють душу і сердце, а главно глубоко ся записують 
нелем до нашых душ, але ай до душ тых, з котрыма жыєме.

Што бы сьме мали робити?  Святый апостол Павел нас кличе 
к неперестанній молитві, т. є. к такій молитві, при котрій сьме 
неперестанно соєдинены з Господом Богом. Лем так каждоденны 
старункы і радости будеме пережывати подля Божой волї. Ай 
нашы повинности будеме реалізовати в згодї з Божов волёв, бо 
при духовнім зъєдинїню чоловіка з Богом на кажде наше рїшіня має 
вплив Божый голос, котрый учуєме лем тогды, кідь наше сердце є 
в єдности з Богом. Божый голос нас через неперестанну молитву 
буде навіґовати в нашых снагах, в гляданю вічных цінностей. 
Зато попробуйме зачінати день з думков на Бога, в намаганю 
вшытко робити в сполупраці з Богом, абы своїма дїлами і думка-
ми сьме хотїли наповнити слова, котры все говориме з молитвов 
Отче наш: „Да будет воля твоя!“ Кідь зачнеме працовный день 
вєдно з Богом в нашім сердцю і в нашій думцї, потім будеме гля-
дати, находити і рїшати з ним цінности, котры потїшать нелем 
нас, але ай нашых близкых, бо будуть ініціованы ласков к Богу і 
к ближнёму. Попробуйме і почас дня молитвов ці взбыхнутём к 
Богу выповнёвати повинности, котры нам жывот приносить, і 
прийдеме на то, же в нашій душі, в нашім сердцю є веце покоя, же 
на імпулзы звонка реаґуєме спокійнїше, розважнїше, терезвіше, 
обєктівнїше і конштруктівнїше. Треба повісти, же кідь чоловік 
быв звыкнутый реаґовати імпулзівно, без роздумованя, лем в 
пересвідчіню о своїй властній правдї, буде то тяжкый бой самого 
із собов. Але перемога над своїма слабостями му принесе велику 
радость і успокоїня. 

Рождественны святкы суть праздниками покоя, ласкы і родин-
ной злагоды. Суть барз облюблены. Віриме, же у каждого з нас, а 
якраз на тоту атмосферу, кідь єй хочеме достойно і повноцінно 
пережыти, мусиме быти належно пририхтованы. В першім рядї, 
абы сьме сі усвідомили потребу просити Бога о тото, жебы сьме 
доказали видїти і достаточно принимати Божу ласку, котру нам 
Бог превказує, кідь Отець к нам посылать свого Сына, а Сын 
приходить в подобі чоловіка, жебы з людей зробив Божых Сынів 
і дїдичів Божого царьства. Кідь будеме просити Бога о то, абы 
сьме доказали принимати тоту ёго ласку, потім реалность 
каждоденного жывота не буде дачім обычайным, але великов 
радостёв, бо будеме єй видїти як на основі нашой тужбы Господь 
нас все двигать к собі, к своїй славі. Є то велика радость, богате 
духовне наповнїня і істота, кідь чоловік чує, же не є сам, але же 
по безпечній пути го веде Господь Бог до все красшой і красшой 
притомности і будучности.

Кідь будеме просити Бога о ёго допровод, потім вшыткы нашы 
повинности нелем почас святків, але по цілый наш жывот будуть 
без стресу, бо знаєме, же нашов істотов є Господь Бог. 

Попробуйме зато робити з Ним і при рїшаню нашых каждо-
денных задач, конфліктных сітуацій, а главно при реалізації своїх 
планів, котры хочеме реалізовати в любви к Богу і к ближнёму. 
Тогды почувствуєме свою акуратну самореалізацію, змысел і 
радость із зробленой роботы.

Няй Всевышнїй Господь вшыткых нас благословить і хра-
нить почас Рожадественных свят і в новім роцї 2009.

Протоєрей Мілан ҐеРКА, православный священик

ЛИСТКЫ НА РУСИНЬСКЫЙ 
БАЛ Уж СЯ ПРОдАЮТЬ

Зачала ся писати історія новой інтересной културно-
сполоченьской русиньской акції – русиньского світового 
машкарного балу, котрого першый річник орґанізує 
Світовый конґрес Русинів із центром у Пряшові. Бал 
буде в готелї дукля 13. фебруара 2009 зо зачатком о 
19.00 годинї. Листкы по 1.500 Ск (од 1. 1. 2009 за 50 евр) 
ся зачали продавати од 1. новембра 2008 року у єдного з 
членів приправного выбору того балу, Інж. Михала Репчіка 
в канцеларії ч. 231 будовы Алліанцу – Словеньской 
поістёвнї, а. с. на ул. Словеньскій ч. 65 у Пряшові, тел.: 
0905 873 326. 

Также вшыткых Вас щіро позываме на тот бал. 
Придьте, не обануєте, на балї Вас чекать много 
несподївань, але і главна ціна – особне авто Шкода Фабія 
од фірмы Ш-Автосервіс, котре може выграти хоць-хто із 
вас, бо вшыткы листкы ся будуть лосовати. 

Тїшыме Ся На Вашу БОГаТу учаСТь!

Николайскый вечур у чабинах
Про школярїв русиньской Основной школы в чаби-

нах быв день 11. децембра 2008 великым і радост-
ным. В школьскій тїлоцвічни о третїй годинї пообідї 
зачав ся Николайскый вечур, на котрім школярї вєдно 
з дїтми з матерьской школы выступляли перед своїма 
родічами. Проґрам з дїтми приготовили учітелькы а нїс 
ся в дімензіях ославы отця Николая, привитаня зимы 
і приготовлїня ся на рождественны свята. На кінцю 
проґраму завитав до школы і о. Николай, якый вшыт-
кым принїс красны дарункы. Треба спомянути, же як 
Николайскый дар принїс Інж. Петро Солей, посланець 
ВУЦ, про нашу основну школу новый компютер. Зато му 
патрить од нас велика подяка.

Паеддр. Марія ЯСИКОВА, директорка школы

Ближить ся час рождественных свят, час, коли люде 
мають к собі ближе, кідь любви і взаємного порозумлїня 
міджі нами є о дакус веце, як в іншы днї. Часточкы кра-
соты рождественных свят каждорічно творять у своїй 
школї учнї Основной школы в Колбівцях, де ся учіть 
русиньскый язык. Красоту передрождественного часу 
собі припоминають Николайскым вечером.

І теперь, 19. децембра 2008 року, ішли сьме до школы 
в радостнім чеканю на святого Николая у допроводї 
Ангела і Чорта. Ціла школа дыхала святочнов николай-
сков і передрождественнов атмосферов. Єй просторы 
были красно припараджены, світло свічок іщі веце спри-
ємнёвало святочну атмосферу, котра ся перенесла на 
вшыткых притомных. Усміваючі были главно найменшы 
дїточкы, кідь до школы завитала взацна навщіва – свя-
тый Николай із своїм допроводом. Директор школы, Мґр. 
Йосиф Вархолик, привитав дорогых гостїв, но ани св. 
Николай не зістав скупый на слово і мило ся пригварив 
дїтём, на котрых, як сам повів, ся барз тїшыв. Мы ся але 
не хотїли дати заганьбити і указали сьме му, якы сьме 
шыковны. Мелодії і слова колядок, пісень і гра на варга-
нах нас наповнили приємным чутём, котре нас цалком 
опановало свооёв силов. Вінчованя богатого божого 
благословлїня з уст дїтей звучало щіро і мило. І сценкы, 
котры приправили молодшы і старшы школярї, нас заін-
тересовали.

Св. Николай подяковав за красный проґрам і своёв 
щедров руков обдаровав вшыткы дїти. Кідь ся озвала 
Тиха ніч, свята ніч... вшыткых нас соєдинила красота 
наближаючіх ся рождественных свят.

За тоту красну акцію дякуєме старостам околишнїх сіл 
і міста Стропків, панам Колцунови, Адамови, Барткови, 
Ґеціови, як і п. Враблёвій за дарункы з обходу ЕВОК в 
Корунковій, і сестрам редемпторісткам із Стропкова за 
забезпечіня Николая із допроводом.

Редакчна рада часопису ЙОТа, ОШ у Колбівцях
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Проф. Павел Роберт Маґочій навщівив 4 країны

Дорога професора Торонтьской універзіты, академіка Канадь-
ской кралёвской академії наук і председы Світовой рады Руси-
нів – Павла Роберт Маґочія зачала в Австрії, конкретно у 
Відню, де мав 11. децембра 2008 лекцію на універзітї. 

Тоту нагоды сьме выужыли на то, же сьме на 13. децембра 
до недалекого Будапешту скликали засїданя Світовой рады 
Русинів, котре там мало быти іщі в місяцю септембрї. Засїданя 
проходило подля допереду становленого проґраму, в котрім 
членів найвеце інтересовали два вопросы: забезпечіня 10. 
конґресового засїданя у Руськім Керестурї (Сербія) і Петровцях 
(Хорватії), як і важна сучасна сітуація у звязи з Русинами на Під-
карпатю, на Українї, о чім членів СРР поінформовав не так член 
рады Михайло Алмашій, як призваный гость засїданя Микола 
Бобинець, котрый єдиный із позваных Русинів Підкарпатя быв 
на діскузії за округлым столом у Києві 28. новембра 2008, де 
ся дость обшырно говорило о даній сітуації на Підкарпатю з 
боку дакотрых екстремістічных сил, хоць то не є цілонародный 
русиньскый рух на Підкарпатю. На засїданю СРР было вырїше-
но, же член Світового конґресу Русинів – Сойм подкарпатськых 
Русинув і представитель той орґанізації в СРР – М. Алмашій 
єднозначно задекларовали, же ся стали політічнов орґаніза-
ціов, з той прічіны СРР дасть пропозіцію СКР, абы як Сойм, 
так і ёго сучасный представитель в СРР были вылучены з тых 
орґанів Русинів, котры суть неполітічны і нецерьковны, але 
културно-націоналны. 

Богатый быв і културный проґрам у рамках засїданя СРР 
і участь на нїм челных представителїв із різных країн. Была 
презентація двох інтересных документарных філмів: Послїднїй 

репортаж Василя Турка і Роса Карпат, а велике значіня 
мав Памятный вечур проф. Іштвана Удварія, о котрім ёго 
бывшый довгорічный колеґа проф. Михал Капраль повів, же 
він сам зробив за короткый свій жывот веце, як вшыткы сучасны 
славісты в Мадярьску докопы. О небогім ученім повів слово і 
проф. П. Р. Маґочій, котрый го знав од р. 1972. Так само было 
прочітане оцінїня ёго творчости з боку Бенедека Штумпа і ін. 
А добрї, же там ся по выступі роздавав третїй том бібліоґрафії 
робот І. Удварія, котрый ся зыйде вшыткым, нелем русиністам, 
але і славістам. Было великов радостёв, же на тот памятный 
вечур пришла і родина І. Удварія – ёго жена ержіка, сын Мартін 
і дївка Юдіта з внуком І. Удварія – Амбружом, котрого І. Удварі 
уж не встиг чути плакати, так як мы у салї. Але род Удваріовых 
і в тім Амбружкови продовжує. Памятный вечур ся достойно 
закінчів выступлїнём квартета Антонія Годинкы.

Кус ня скламали презентації трёх найновшых русиньскых 
книжок, а то школна хроника чинадёва (1923 – 1937), о котрій 
уж єй зоставитель говорив минулого року на конференції о 
Емілови Балецькім, зато, може, ся не хотїв повторёвати, але і 
так пару слов требало повісти. Но скоро ніч не было повіджено 
о далшых двох презентованых найновшых русиньскых публіка-
ціях в Мадярьску – Священомученик Теодор Ромжа автора 
Ласла Пушкаша і інакше добре задуманім зборнику Русинсь-
кый ренесанс (антологія русинської поезії другої половкы 
ХХ сторочя. Том І“ зоставителькы Маріанны А. Лявинец, де 
суть авторы з різных країн Европы, Америкы і Канады. Русинів 
Словакії в тім томі презентує выбір з творчости М. Бицка, О. Ку-
дзея, В. Купкы, М. Лацовой-Губцей, Ш. Сухого і Ю. Харітуна. 
Представленый є выбір із поетічной творчости 40 авторів. 

Проґрам закінчів ся колядками і передрождестненныма спі-
вами сестер Анны і Марії Кедик із дївочков Аннов, котры 
жыють в Будапештї, але походять з Беликого Березного на 
Підкарпатю.

Потім П. Р. Маґочій 15. – 16. децембра перебывыв в Ужгоро-
дї, де прямо на місцю на Підкарпатю (Україна), сондовав сучас-
ну сітуацію в русиньскім русї і докінчовав розроблены роботы 
над своїма дакотрыма науковыма творами.

17. децембра 2008 провів день у Пряшові на Словакії, де є 
центер Світового конґресу Русинів. Спершу ся стрїтив з делеґа-
ціов Русиньской оброды на Словеньску, де выслухав пропо-
зіції і зауважіня, як і підтвердив рїшіня, же в найблизшій Світовій 
радї Русинів буде подля приятого прінціпу черяня представите-
ля Русинів Словеньска, з чім были згодны вшыткы члены СРР 
у Будапештї, бо по представителёви Русиньской оброды на 
Словеньиску на 10. конґресовім засїданю мав бы быти в 
СРР представитель другой двоєдиной членьской орґані-
зації Русинів Словеньска, а то член Словеньской асоціації 
русиньскых орґанізацій (САРО). О тім пізнїше у Пряшові 
інформовав і председу САРО о. Франтїшка Крайняка.

Думаме, же найважнїшов зо вшыткых гостёвых акцій в Европі 
была стрїча професора Торонтьской універзіты П. Р. Маґо-
чія із проректорков про загранічны односины Пряшівской 
універзіты – доц. Пгдр. Іветов Ковалчіковов, Пгд., котры 
серьёзно говорили і договорили ся о конкретній сполупраці, 
главно в трёх областях: 

1. Орґанізованя раз місячно (каждый другый четверь) науч-
ных семінарїв карпаторусиністікы на ПУ. Новый проєкт Іншті-
туту русиньского языка і културы на ПУ отворить якраз проф. 
Маґочій 12. фебруара 2009. Акція буде адресована в першім 
рядї научным працовникам і штудентам Пряшівской універзітї в 
Пряшові, але самособов нелем нёй. 

2. Підпора в штудіях русиністікы на ПУ про загранічных 
штудентів з боку Фонду Ш. Чепы при Торонтьскій універ-
зітї. 

3. Орґанізованя 3-тыжднёвых лїтнїх школ русиньского 
языка на ПУ про домашнїх і загранічных штудентів, ґесто-
ром якых буде ІРЯК ПУ. Тоты пункты поважуєме за найваж-
нїшы, лем жебы ся чім скоріше зачали реалізовати. Обидві 
стороны приобіцяли помагати.

На конець перебываня на Словеньску П. Р. Маґочій ся стрїтив 
з працовниками ІРЯК на їх кінцёрічній порадї, і з директор-
ков Музею русиньской културы в Пряшові Пгдр. Ольґов 
Ґлосіковов, др. н. Віриме, же вшыткы стрїчі П. Р. Маґочія 
были хосенны в дїлї проґресованя Русинів, русиньского 
руху і русиністікы у вшыткых штирёх спомянутых европ-
скых країнах. А. З.

• У Будапештї 13. 12. 2008 было ся засїданя Світовой рады Руси-
нів, де за челный стїл засїли: (злїва) підпредседа СРР Д. Папуґа 
зо Сербії, председа П. Р. Маґочій з Канады, выконный секретарь 
А. Зозуляк і повірена веджінём Рады Світового форуму русиньской 
молодежи А. Блыхова.

•  17. 12. 2008 найважнїшов была стрїча професора Торонтьской 
універзіты, академіка П. Р. Маґочія із проректорков про загранічны 
односины ПУ доц. ПгДр. І. Ковалчіковов, ПгД. (справа) за участи 
директоркы Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты у Пряшові ПгДр. А. Плїшковой, ПгД., котры обговорили 
можности конкретной сполупрацы в области русиністікы.
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З богатов крошнёв творчого жывота
(К 75-цї миколая КСеНяКа)

Миколай Ксеняк, сучасный русиньскый писатель, од року 2008 председа 
Сполку русиньскых писателїв Словакії, лавреат міджінародной Премії Алек-
сандра духновіча за русиньску літературу, яку удїлює Карпаторусиньскый 
научный центер в США і фінанцує ю знамый меценаш русиньской културы, 
освіты і літературы Штефан Чепа з Торонта, 4. децембра 2008 року осла-
вив свій красный юбілей – 75 років плодотворного і хосенного в русинь-
скім дїлї жывота. 

Народив ся в р. 1933 в селї Камюнка, Старолюбовняньского окресу, в сїм-
членній бідній русиньскій родинї. На обалцї ёго першой русиньской книжкы О 
камюньскых майстрах (Пряшів, 1994) ся пише: „Так, як іншы ґаздове в тім 
краю, і отець Миколая Ксеняка часто мусив охабляти родину і выбрати ся 
до далекого світа на дрітарьку. Дїти, міджі нима і Миколай, помагали своїй 
матери, як знали“. І хоць условія жывота были тяжкы в тім краснім, але біднім 
замаґурьскім краю, Миколай тужыв по познаню світа, по освітї. Скінчів Руську 
ґімназію в Пряшові, Інштітут руського языка і літературы в Празї. Став ся учі-
телём, спочатку основной школы в Ружобмерку, пак директором ґімназії в тім 
містї, де робив аж до пензії. 

Учітельска робота, контакты з молодыма людми го іншпіровали к писаню. 
Може, якраз і ёго байкы взникали під такым освіжуючім впливом молодежи. 
Байка – жанер нелегкый. Выжадує од автора концентрацію сил, короткость 
выслову, але і важность темы. Мож єй чітати із сміхом через слызы. В байцї є 
то так, же автор на описаня неґатівных рис чоловіка поужывать звірїв, птахів, 
мушкы, але і нежывы предметы. Пан Ксеняк у своїх байках нїґда не оскорблює 
чоловіка, лем му наставлює воглядило, жебы ся тот задумав, усвідомив сі свої 
хыбы, а може, їх ай оправив. Є в тых байках дакус моралізаторьского духа. Кін-
чать ся моралным заключінём, як ся наприклад, мож дочітати у ёго Выбра-
ных байках (Пряшів, 2002), де автор подає переріз своїх семох книжок баёк 
од р. 1963 аж до р. 2002, кідь публіковав свої найновшы творы. Є то выразный 
русиньскый байкарь. В тім жанрї є дома. Є добрым псіхолоґом. Нелем моніто-
рує жывот навколо себе, але снажить ся давати одповідь на актуалны вопросы. 
Матеріална, а главно духовна сфера чоловіка – то суть основны темы автора 
баёк. Ходить з отвореныма очіма, жывот коло нёго му не є легковажный.

Далеко од родного краю, і в Ружомберку, все ся голосив ку свому коріню. Такт- 
но, діпломатічно, ненасилно то описовав ай у своїх творах. Навертаня до род-
ного краю аж зо середнёй Словакії все было позначене окремов давков іншпіра-
ції до далшого писаня. Путованя влаком, автобусом або автом – то были стрїчі 
з людми. А заставка в Камюнцї? То родны пішникы, стрїча із знамыма, прияте-
лями, родинов, кідь іщі є. Є ту родный воздух, якый наповать чоловіка свіжыма 
силами. Писатель припадать до того студника цілющой воды і не може ся насы-
тити. Все чує жажду. Жажду за своїм, за тым, што не мож з ничім порівнати.

„Родный край про мене значіть студенку, з котрой черьпам цілый жывот. 
Моя родна Камюнка мать красны горы, лїсы, потокы, поляны, скалы... Тот, 
хто ся в тім краю народив, хто вдыхнув ёго воздух, хто ся набрав родных 
співанок, приповідок, хто перешов тот край, хто там пас коровы, орав, сіяв, 
косив, тот не може забыти нїґда на нёго, на людей, котры коло нёго жыли і 
котры го выховали.“ (ціт. кн.).

Так з Миколаём было, кідь задумав написати книжку О камюньскых май-
страх, яка вышла на діалектї родного села. В нїй выповів то, чому ся повино-
вав. Описав судьбу своїх предків, главно робітных дротарїв, якы ся тыняли з 
крошнёв на плечах по світї, абы выгодовали свої родины. Не мусив іти далеко. 
Мав приклад у своїм нянёви. Є ту описане думаня, звыкы, обычаї, богата сло-
весна творчость Русинів Камюнкы.

Своїй темі зістає М. Ксеняк вірный і у книжцї Біда Русинів з дому выганяла 
(Пряшів, 2002), де суть поміщены дві пєсы Приповідка о Дротарёви і Біда Руси-
нів з дому выганяла. Перша з них під назвов О дротарикови была поставлена 
на сценї Театру А. Духновіча в Пряшові іщі в р. 1994. В книжцї находиме цінны 
приклады короткой прозы, а то цікл під назвов Дротарьскы черепкы (с. 49-112), 
де на основі росповідей своїх родаків, родины автор подавать веселы і смут-
ны пригоды дротарїв. В Русиньскім літературнім алманасї на 2008 рік Василь 
Хома у статї З історії літературы факта або документалной літературы ці 
літературы людьского документу (с. 17) пише: „Автор в своїм художнїм тек-
стї (думка ся односить к Дротарьскым черепкам – позн. М. М.) доказав плас-
тічно художнё репродуковати жывотны періпетії камюньскых дротарїв зо 
вшыткым, што они пережыли і зажыли, з їх познанём і скусеностями, з одда-
ностёв своїй роботї і дротарьскому ремеслу, з їх памятёв к русиньскому роду, 
ёго звыкам і обычаям, традіціям і стародавній руській вірї. Змыслом жывота 
автора є обявляти в чоловікови тото цінне, добре, і хоць ся в нїм проявлять Каїн 
і Абел, як пише в єдній байцї на адресу Русина. Гей, вічный бой добра і зла. 
Темы, якы не мають дно. Писательске перо в послїднїх роках было наповнене 
тинтов, не высыхало. Наш юбілант ся інтензівно присвячує прозї. Є то о род-
ній грудцї, жмени. Свою крошню творчого жывота наповнює такыма духовныма 
скрабами, якы бы говорили далшым ґенераціям о памятї русиньского народа. 
На такій пути, всїх благ вінчуєме! Пгдр. Марія МАЛЬЦОВСКА

• Наш юбілант, председа Сполку русиньскых писателїв Словеньска, бай-
карь – Миколай Ксеняк, родак із Камюнкы.  Фотка: А.З.

Миколай КСеНЯК

Копанець
З успішного цілосвітового турне 

вернув ся домів Соловей і при-
нїс на грудях три златы медайлы. 
І задумав: зорґанізую про своїх 
родаків концерт вдякы із найслав-
нїшых арій. 

– Позывам вас, сестры, братя, 
послухати моє співаня.

Ехо было нечекане.
– Нїт, братняку, я не піду, – одру-

бав єден з кровных. – Та ці мої 
співы з твоїма не рівноцінны? 

– Мы ті не налетиме, бо мы добрї 
знаме твої гудкы-блудкы, тадь сьме 
з тобов пасли гускы. 

– А хто го знать, якы то были в 
поротах зайды, котры ті придїлили 
златы медайлы. 

– Братя, – вызнавать ся склама-
ный Соловейко, – а я вам із щірой 
вдячности...

– Зашов бы я на концерт, – пере-
рушыв лавреата брат Артем, – кібы 
выступив іншый пернатый, напри-
клад Ворона або Сорока, але сво-
ёго обдивляти, своёму тлескати? 
Но, узнай...

х х х
Хто не підпорить своє родне,

Тот почливости не є годен.

Дїравый розум
– Як мі тяжко і противно, – тра-

пить ся осел під лїсом, – всягды 
ня понижують, на чало пальцями 
вказують...

І ту нараз довгоухый дупнув, взяв 
мішок з полічкы, і гыбай го через 
рікы і потокы рівно ку Лишцї.

– Кумо, зо своїм мозґом мам 
клопоты. Шумнї вас прошу, про-
дайте мі свій розум, – выпалив як 
із куломета.

– О-о-о! Де бы єсь взяв тілько 
злата? – Лишка ся такой вынашла. 

– Мам. Смотьте ту – повный 
мішок. 

Хе-хе-хе! Мій розум не мікроб. 
Хыбаль го тым выважиш?

– Кумо, кідь не цілый, та продай-
те холем третину.

– Продам ті, Осле, з колача дїру.
х х х

Приятелю ухатый,
Поглядай майстра дротаря,

Бо розум маш дїравый.

Не докукурікав
Псы заложыли хор і усиловно 

голосы треновали. По двох-трёх 
місяцях їх наладили і уж мелодічно 
співають „ку-ку-рі-ку“.

Ленту нараз хтось в хорї з нот 
выбочів і загавкав.

Диріґент Когут не завагав, бухнув 
злостно палічков по пултї.

– Хто забрехав? 
– Я, – трясе ся Бернардін.
– Вон!
– Чом? Я, пане, ненароком.
– Вон! Ты єсь небезпечный, бо ты 

у своїй кровли іщі не знищів мате-
риньскы ґены.

Бессмертный
Вышов Осел на руїны замку, опер 

переднї ногы на скалу і блажено ся 
засміяв.

– Од чого ті личко так росквітать? 
– вывідує ся Сойка.

– Од радости, пташку, – одповів 
твердоголовый.

– Як? Тадь ту ся стала траґедія! 
Ту текла кров. Ту была росстрїляна 
наша артілерія. 

– Гордость, Сойко, бо смоть: 
роспала ся неєдна велика імперія, 
зруйновали недобиты замкы і вічны 
політічны сістемы... лем я, я єди-
ный над тым вшыткым стою певно!

По тых словах суверенно, міцнї-
ше впяв лабы до землї.

х х х
О, бессмертный,
Ці дахто тя раз 
Перевершить?

Цап і Баран
Шырять ся з амфітеатра чаровны 

співы Соловя. Мелодії доспіваны. 
– Слава! Бравіссімо! – чути голо-

сы з публікы.
За Соловём на сцену дупкать 

Баран. Пришов, переднї ногы опер 
на пняк, надыхнув ся, і – затріща-
ло.

Од старху Мышка притулила 
ся ку землї, птахы ся сполошали, 
зняли ся на крыла, звірї взяли ногы 
на плечі...

– Баране, ты – чудо! Ты – чаро-
дїй, – обнимать Цап співака. – Твої 
арії вштыкых перебрали з глубокой 
летарґії.

– Приятелю, ты штось інше 
чекав? Тадь я не потомок якогось 
там Соловейка. Я – Баран, і мам на 
співы свої міры!

х х х
Няй то уж так ці інакше буде,

Але бараняча нота-міра 
К шумным співам не пасує.

Орфей і Люде
Нечекано в етерї зазвучали чудес-

ны співы міфолоґічного Орфея. В 
тім моментї їх чаровна сила прину-
тила Тіґра перестати пронаслїдо-
вати Серну, Ястрябови до пазурів 
поїмати Дрозда, примусила Гада 
втягнути жало паскудне...

Лем... лем Люде ся дале грызуть, 
ображають, неперестанно забива-
ють.

 х х х
Знаме є лем Богу
де ся нам подїла 

Честь, достойность, розум.

Жалостный
Моцує ся здушеный Хробак, но 

нетерпезливо перед собов пхать 
кульку з гною. Пхать ю, валькать і 
ніжками скріплює і такой формує 
подля своёй нормы до умелецькой 
формы. 

– Кулько моя, будеш перлов над 
перлами, – шепче побожно.

– Мам уж дость подобных, но з 
тебе сотворю чудо світа. Ты будеш 
царіця. І жрідло жывота. При тобі і 
сонце згасне!

Силить ся Гноярь, вкладать до 
роботы цілу душу, вшыткы силы...

х х х
Тот хробачок сі думать,

же світ стоїть
На ёго кульках.

Ряба
Уж кількораз Курка од землї ся 

одбивать і міцно крылами трепле-
махать, уж кількораз пробує на плїт 
вылетїти, і аж теперь ся єй то 
подарило.

– У-ух, конечно! – обзерать ся 
гордо Ряба і кричіть на ціле горло: 
– Кот-ко-дак! Де є тот славный тео-
ретік, што твердить, же я нездатна 
на высоке лїтаня? Де є? 

х х х
Чудуєш ся

Пышному вопросу
З найнизшого плоту?

Конець календарьного рока є часом, 
коли ся звыкне кінчіти много ґранто-
вых проєктів, выслїдком якых суть 
книжны выданя. Самособов, уж сьме 
собі звыкли, же книжкы з русиньсков 
проблематіков і по русиньскы справи-
ла выходять почас цілого рока і їх 
выдавателї к ним звыкнуть орґанізо-
вати презентаційны акції. Є то добрї 
нелем про пропаґацію каждой новой 
книжкы і єй автора, але так само про 
розвиток нашого русиньского дїла, бо 
кажда книжка собі так скоріше може 
найти свого чітателя і послужыти 
призначеному цілю.

В тых днях світло світа збачіла 
научна публікація під назвов Русинь-
скый язык меджі двома конґре-
сами (Пряшів, 2008, 240 с.). Є то 
зборник рефератів з ІІІ. Меджінародно-

го конґресу русиньского языка, котрый 
ся одбыв 13. – 16. септембра 2007 в 
польскім Кракові. В зборнику є опублі-
кованых 28 рефератів, якы прозвучали 
на конґресї в пятёх секціях (І. Статус 
русиньского языка од ІІ. Меджінарод-
ного конґресу русиньского языка в 
1999 роцї очами вызначных славістів; 
ІІ. Актуалны проблемы русиньскых 
кодіфікованых варіантів; ІІІ. Русинь-
скый язык в окремых функціоналных 
сферах; IV. Русиньскый язык в едука-
ційній сістемі поєдных держав; V. 
Проблематіка створіня цілорусинь-
ской нормы), Вступне слово зостави-
телькы зборника Анна Плїшковой, і 
Резолуція з ІІІ. конґресу русиньского 
языка. Публікацію ґрафічно управив 
Александер Зозуляк. Зборник вышов 
вдяка Фонду Штефана Чепы при 
Торонтьскій універзітї в Канадї, ёго 
выдавателями суть Світовый конґрес 
Русинів і Інштітут русиньского языка 
і културы Пряшівской універзіты в 
Пряшові. 

Книжку за 210 корун (7 евр) мож 
купити в редакції Русин і Народны 
новинкы або обїднати на поштовій 
адресї редакції, респ. на і-мейловій 
адресї rusyn@stonline.sk.

Далшы дві новы книжкы суть з дїлнї 
Общества святого Йоана Крестите-
ля (ОСЙК). 

Першов є Grekokatolîc’kyj rusîň-
skyj kalendar’ / Ґрекокатолицькый 
русиньскый календарь на рік 2009, 
новодоба традіція якого в тых днях 
наповнила свій скромный юбілей – 
пять років выдаваня. На тоту тему в 
календарю говорить у Вступнім слові 
выдавателя о. Ярослав Поповець, 
председа ОСЙК, і шефредактор 

(Продовжіня на 4. стор.)

Новы книжкы
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(Закінчіня з 3. стор.)
о. Франтїшек Крайняк в рубріцї Словко шефре-
дактора, де окрем іншого припоминать, же і 
тогорічный календарь зістає вірным своїй штрук-
турї, заужываній з попереднїх років – т. зн. є в нїм 
„з каждой темы дакус“. Суть ту статї на теолоґіч-
ны темы з поучныма пригодами зо жывота, якы 
уж здобыли у чітателїв і дописователїв успіх, зато 
і в тогорічнім выданю календаря мають достаточ-
ный простор. Але тото културно-реліґійне выданя 
не обходить ани темы, котры не мусять быти „на 
дяку псіхіцї днешнёго чоловіка“, як є конфлікт 
інтересів моралности чоловіка з конзумным аж 
нігілістічным способом жывота, якый не обходить 
ани хрістіанів, проблемы інтеррупцій, гомосек-
суаліты, педофілії, евтаназії і под. Традічным 
проблемом календаря, очівісно, зістає недоста-
ток статей на історічны темы або темы зо жывота 
русиньскых сел, зато ёго выдавателї вызывають 
авторів-історіків не обходити ани тото выданя, яке 
є адресоване в першім рядї русиньскому народу, 
якому може помочі зорьєнтовати ся як в церьков-
ных, так і в народных дїлах. А то є в сучасности – 
перед списованём людей наша велика сполочна 
задача, рїшіня якой выдаватель календаря ясно 
назначує на послїднїй сторінцї обалкы. 

І тот календарь, якый вышов на 152 сторін-
ках, має традічно добре технічне оформлїня, під 
якым ся підписав технічный редактор, о. Мартін 
Костїлник, парох в Гунківцях. 

Віриме, же і тогорічный календарь найде собі 
своїх чітателїв. Обїднати собі го мож на адресї 
редакції: Gr. kat. farský úrad, 065 32 Kamienka 
140, ч. тел. 052/4321557.

Д а л ш о в 
книжков ОСЙК 
є тогорічна уж 
третя книжка 
автора Йосифа 
Кудзея з Няґова 
під назвов 
Duchovny pisňi. 
З назвы выданя 
видно, же зборник 
духовных пісень, 
якый ґрафіч-
но оформив о. 
Мартін Костїлник, 
вышов латиніков, 
очівісно з цілём 
бівшой доступ-

ности про якнайшыршый круг чітателїв. Духов-
ны піснї автор роздїлив до пятёх частей: Піснї 
на свята почас року, Піснї на рождественны 
свята, Піснї на час великого посту, Піснї на 
великодный час, Розмаїты піснї. Довєдна в 
зборничку є опублікованых 46 духовных пісень, 
якы собі можуть найти адресатів міджі Русинами 
старшой і молодшой ґенерації.

Зборник собі мож обїднати на адресї: 
Spolok sv. Jána Krestiteľa, Gr. kat. farský úrad, 
065 42 Čirč 145.

Четверта нова публікація під назвов Pohrib – 
Parastas v cer’kovnoslavjaňskim i v rusîňskim 
jazyku, выдана „про духовну потребу Русинів“, 
є з дїлнї Словеньской асоціації русиньскых 
орґанізацій. Нукать вірникам і священикам 
тексты, якы ся вжывають при погробных одпра-
вах традічно в церьковнославяньскім языку, в 
двох языках, т. є. ай в церьковнославяньскім, ай 
в русиньскім. Переклады зробили о. Франтїшек 
Крайняк, Йосиф Кудзей і о. Ярослав Поповець, 
технічный редактор о. Мартін Костїлник, языко-
ва коректура – Інштітут русиньского языка і 
културы Пряшівской універзіты в Пряшові.

Публікацію мож обїднати на адресї: Gr. 
kat. farský úrad, 065 32 Kamienka 140, ч. тел. 
052/4321557.

Новым книжкам і їх авторам і творцям жычіме 
много чітателїв і віриме, же ся стануть вгодным 
дарунком під рождественну ялічку.

-ап- 

Новы книжкы
Колядованя історічно походить іщі з давных поганьскых часів, але не 

пропало ани в часах, кідь нашы прапредкы прияли хрістіаньску віру і як 
традіція утримало ся до днешнїх часів.

Рождество Ісуса Хріста звістовали пастырї, котры недалеко Віфлеєма 
пасли стадо, і першы знали тоту радостну новину, котру скоро шырили до 
цілого світа Божым словом і прекрасным співом. 

Тоту красну рождественну гру одпрадавна аж до днешнёго дня з поколїня 
на поколїня за добрым звычаём і традіціов торжествують і нашы люде на 
Лабірщінї. Віфлеємскы гры з прекрасныма колядами і вінчованём од дому 
до дому приносять колядници:

– Хрістіане добры, вы Русины честны, которы сьте нас ласкаво в свой 
дом прияли, желаєме вам, всїм вашым дїтям ласкаво славити предвічного 
Бога, весело во всїя днї на Многая і благая лїта...

На найкрасшы і найвеселїшы свята в роцї – Рождество Ісуса Хріста, ся 
люде міцно тїшать і в моїм роднім валалї, в Чабалівцях. Найвеце ся тїшыли 
на Святый вечур якраз на тот обычай, на святу вечерю, а потім на приход 
колядників. Найвекшу радость мали дїти, якы ся уж од самого рана не могли 
дочекати Святого вечера, колядників, но а дакотры заможнїшы і даякых 
дарунків. 

Колядници у нас зачінали колядовати аж по святій вечерї. В нашім валалї 
было звыком, же по колядї ходили на Святый вечур молоды парібцї, а 
першый день по Рістві стары колядници (кураторе), котры мали кус інакшый 
репертоар стародавных колядок, як парібцї. Але і єдны, і другы зберали 
пінязї на церьков, а окрем того, і прядиво, яке потім продали а пінязї тыж 
дали на церьков. Молоды колядници, котры міджі собов мали і Старого 
дїда (Ґубу), Чорта і Жыда, зберали до мішків і ябка, грушкы, орїхы, сушены 
сливкы і іншы домашнї доброты, а як уж подакотры люде мали у хыжы і 
ялічку, та собі самы з нёй взяли даяку салонку або колекцію. 

Рождественну віфлеємску коляду приносили колядници, якых было 
подля валальской традіції у нас вісем. Трёме Пастырї, двоме Ангелы, Дїдо 
(Ґуба), Чорт і Жыд.

Тоты колядници – молоды парібцї на роздїл од старых колядників 
(кураторів) мали на собі облечены довгы білы сорочкы (кошулї), якы мали 
переплетены через плечі і пас шырокыма фаребныма пантликами, а на 
головах мали прекрасны ручно роблены пестрофаребны чаковы (шапкы), 
котры были зроблены з рисунків або з даякого твердого папіря (картону) 
на міру каждой головы. Высокы были аж до 40 центіметрів, округлы, горї 
закінчены до шпіця (доостра), а на кінцю была зроблена катайка (трачкы з 
фаребного златка). Чаковы были облїплены блискачім фаребным папірём 
а оздоблены вшелиякыма звіздочками, хрестиками і святыма фіґурками. 
Пастырї мали в руках ручно выроблены лїсковы паліцї, тыж шумнї 
опараджены, а на верьху мали приправлены дзвоночкы (спіжакы). Першый 
пастырь мав штири дзвоночкы, а другый і третїй по два. Ангелы не мали 
паліцї, бо несли – єден з єдного боку а другый з другого боку – віфлеємик, 
у котрім мали яслічкы, де ся народив Ісуско. Дїдо мав на собі грубый, 
нарубы обернутый, вівчій кожух і маску з вівцї, а в руках карадулю (криву 
паліцю). Через пас быв перевязаный грубым ремінём або ланцком, за 
котрым мав прихоплены холем два великы дзвінкы, якы ґаздове давали 
коровам на шыї, кідь їх выганяли в яри на пашу. На голові мав бараніцю 
(шапку). Чорт быв облеченый в чорнім або в червенім шматю, на голові мав 
зроблены два ріжкы а взаду хвіст. На твари мав або маску, яка зображала 
чорта, або быв помалёваный саджов з комина. І рукы мав од саджі, а в них 
тримав деревяны вилы, з якыма страшив тоты дїти, о котрых знав, же суть 
недобры. Жыд мав на собі даякый обдертый мантель, впередї і фартух а 
під руков кошарик. Жыд собі „вайкав“ (робив вай-вай-вай...). Коляды учів 
і приправлёвав колядників священик і учітель. Поступно ся то уж помалы 
вытратило. 

Парібцї, котры мали быти колядниками, найменше місяць перед 
ріствяныма святками упражняли коляду. Было то властно через цілу 
Філіповку (ріствяный піст). Кідь ся Філіповка скінчіла, пришов довго чеканый 
Святый вечур, так хлопцї, кідь ся уж дома навечеряли, пооблїкали ся 
за колядників і зышли ся перед фаров, а колядовати зачінали од фары. 
Потім в колядї продовжовали по єдній сторонї нижнёго кінця валалу, а 
поступно вышли по другій сторонї аж на середину валала і продовжовали 
вышнїм кінцём. Як дзвоны на північ ся роздзвонили, колядници перестали 
колядовати, а вшыткы шумнї ся вєдно выбрали на повечеря. Кідь ся 
північна Служба Божа скінчіла, колядници продовжовали колядовати аж 
до рана. Даколи ся стало, же не стигли походити вшыткы хыжы, также 
коляду докінчіли аж на Ріство пополудне. Было звыком, жебы веце корун 
назберали і дали на церьков, та ішли на далшый день ріствяных свят 
колядовати на сусїднїй валал.

Віфлеємска коляда ся зачінала так, же колядници приходять під дверї 
ґаздового дому, а Першый пастырь задуркать на дверї і входжать до 
хыжы:

Першый пастырь: – Хрістос раждаєт ся!
Домашнї: – Славите єго! 
Першый пастырь: – Прославляю Бога і вас перепрошаю, што я до вашой 

хаты без дозволу вступаю. Дозвольте мі, пане ґаздо, до вашой хаты 
вступити і вас всїх розвеселити. Я ту не сам, я з братами пастырями 
і ангелами.

Другый пастырь: – Я собі, братку мій милый, так думам, же ся дашто 
стало, бо нашы овечкы неперестанно скачуть в тых нашых кошарах.

Третїй пастырь: – А вы, мої братя, в круг поставайте, а на мої слова 
добрї памятайте! Велике ся чудо стало, на небі ся зазрачне світло 
появило. 

Першый пастырь: – Найлїпше буде о тім дїдо знати. 
Другый пастырь: – Треба ёго закликати. 
Третїй пастырь: – Ступай, дїду! 
Дїдо: – А што вы од мене хочете? Хыбаль хлїбом, вином погостити 

хочете? Не зашкодило бы на моє горло! Кідь не мате вина, дайте пива, 
печеной кобаскы закусити! 

Каждый Пастырь, кідь повів свою новину, наконець бухнув паліцёв до 
землї і задзеленькав дзвінками, чім дав далшому сіґнал на то, же уж може 
вступити до хыжы. Но а дїдо як послїднїй на конець свого повіданя выскочів 
а у люфтї ся шыковно зобертав і силным звуком черепаків (дзвінків на 
коровы) настрашыв несподївано домашнїх. Тот силный звук черепаків быв 
сіґналом про Ангелів і Чорта із Жыдом, же уж і они можуть іти водну до 
хыжы. 

Ангелы з віфлеємом в руках, Чорт і Жыд під дверями зачінають співати 
колядкы Слава во вышнїх Богу...

Першый пастырь: – Слухайте, як красно співавуть!
Як Ангелы з Чортом і Жыдом докінчать спів під дверями, приходять 

до хыжы і вєдно з Пастырями і Дїдом ставають до кругу, Ангелы кладуть 
віфлеєм на стіл (пец або лавку) і вєдно співають колядку Не бойте ся, 
пастыре, пастыре... 

Як доспівають, вшыткы колядници продовжують в співі далшов колядков 
у Віфлеємі новина...
1. В Віфлеємі новина, Дїва Сына зродила. Породила в благодати, Непорочна 

Дїва Мати, Марія.
2. Положыла на сїнї, в Віфлеємскій яскынї.
 Йосиф Дїву потїшає, повивати помагає Марії.
3. Слава Божа і хвала, у вертепі настала.
 З неба ангелы злїтають, Сыном Божым прославляють Марію.
4. Серед темної ночі, дивне світло бє в очі.
 Ясна зоря засвітила, де Дїтятко породила Марія.
5. Недалеко пастырї, пасли стадо в долинї.
 До вертепа прибігають, і з Дїтятком ту витають Марію.
6. Щі приходять три царї, із востока звіздарї.
 Для Ісуса ставлять щіро ладан, золото і міро Марії.
7. І мы також спішыме, Богу дары несеме.
 У покорї прибігайме, з Сыном Божым все благайме Марію.

Потім поступно ідуть ку Віфлееєму, клякають колядници і кляняють ся 
малому Ісускови. 

Першый пастырь: – Молю тя, Ісуску, ты так довго жданый, дай мі, 
што я просю. Боже воплощеный. Я у Бога пастырь, да і віру і мію, же для 
хрістіаньской віры достоєн буду.

Другый пастырь: – Молю ся ті, Ісуску новорожденый!
Дїдо: – О, Божа дїтино, услыши дїда, не допусти, штобы нас мучіла 

біда. Оддали нещастя, злобу і ненависть, дай всїм хрістіанам чістенькую 
совість. Дай, штобы і Земля богато родила, штобы весь мір веселила. 

Дале співають вшыткы колядници і домашнї з нима даяку з колядок, 
або і дві-три: Коли ясна звізда, Божый Сын днесь народив ся, Дивная 
новина, Небо і земля нынї ..., Нова радість стала, Народив ся нам 
Спаситель...

КОЛИ ЯСНА ЗВІЗдА 

2. Як Го породила, краснї му співала:
 Люляй, люляй, сам Сын Божый, бо я бы барз спала.
3. Почекайте, Мамко, лем єдну годину,
 Покы я Вам не принесу із рая перину.
4. Ой, Сыну мій, Сыну, ці бы то то зробив,
 Щі лем єдна годиночка, як єсь ся народив. 
5. Ці бы Ты то, мамко, ці бы Ты вірила,
 Же я створив небо, землю і вшытко створїня.

Як доспівали тоту колядку, продовжовали в співаню далшой: 

НОВА РАдІСТЬ СТАЛА 
1. Нова радість стала, я-ка не бы-ва-ла,
 Над вертепом звізда ясна світу засїяла. 
2. Де Хрістос родив ся, з Дївы воплотив ся.
 Як чоловік пеленами убого повив ся.
3. Ангелы співають, „слава“ величають.
 На небесї і на земли мір провозглашають.
4. Просиме Тя, Царю, милостёв безмірный.
 Даруй лїта щастливыї людям Твоїм вірным.
5. В мірї жытя вести і Тобі служыти.
 а із Тобов в царьстві Твоїм во вік-віків жыти.
6. Просиме Тя, Царю, небесный Владарю.
 Даруй лїта щастливыї тому господарю.

Першый пастырь: – Хрістіане добры, вы Русины честны, которы сьте 
нас ласкаво в свой дом прияли, желаєме вам, всїм Вашым дїтям ласкаво 
славити предвічного Бога, весело во вся днї на Многая і благая лїта...

Многая, благая, многая лїта, благая лїта.
Чорт: – Рождественну ігру мы уж докінчіли, забавов і співом вас 

розвеселили. А за тото дїло вы нам дашто дайте, щіру вашу жертву до 
мішка метайте. Посмотрите, у дїда борода посивіла, требало бы купити 
чорнила, намастити, жебы чорна была, жебы ёго іщі даяка молода дївчіна 
любила.О другых выдаткох шкода говорити, бо требало бы нам ту за 
годину быти. Прото лиш коротко всїм вам заявляю, што для нашой 
церькви всю жертву збераю.

Ґазда або ґаздыня обдарують колядників за їх красну коляду, а на конець 
коляды дакотрый з колядників завінчує тому ґаздівскому дому, у котрім 
были:

– Желаме вам, пане ґаздо, веселы рождественны святкы, єдны 
спроваджати, другых ся дочекати, щастливо до Нового року ступати!

Колядков Дякуєме вам за вашы дары... колядници ся выберають з 
хыжы і ідуть колядовати до далшого дому.

Дякуєме вам за вашы дары, же сьте нас краснї обдаровали. Многая, 
благая, многая лїта, благая лїта, многая лїта, благая лїта, многая, 
благая. 

Осиф ЯЛЧ, Міджілабірцї

чабалівска рождественна коляда



1 € = 30,1260 Ск

Евро на Словеньску

Десять пунктів о ЕВРЇ
1. ДЕНЬ ЗАВЕДЖІНЯ ЕВРА – 1. 1. 2009

2. ЕВРО Є ШАНСА
€ силна мена узнавана всягды у світї
€ стабілна економіка
€ высшый господарьскый розвиток і злїпшіня жывотной уровни жытелїв
€ звышіня платів, пензій і заместнаности
€ туньше і простїше путованя і робота за граніцями СР
€ простїше подниканя і обход
€ силнїша европска ідентіта

3. КОНВЕРЗНЫЙ КУРЗ
Рада Европской унії встановила конверзный курз прибижно в юлї 2008 року. Од ёго выголошіня (1 € = 30,1260 Ск) є 
немінным і подля нёго ся перераховлюють вшыткы годноты в корунах на евра, ціны в обходах, мзды, пензії, соціалны 
підпоры і банковы рахункы.

4. ВЫМІНА ПІНЯЗЕЙ
До 16. януара 2009 будеме мочі платити прямо в корунах і еврах, але в обходах будуть выдавати уж лем евра. По тім 
термінї будеме мочі пянязї задарьмо вымінити:
– в банках мінцы до 30. 6. 2009, банковкы до 31. 12. 2009,
– в Народній банцї Словеньска – мінцы до 31. 12. 2013, банковкы – необмеджено.
Беспроблемовому переходу на евро можете помочі так, же зашпорованы пінязї допереду вложыте на свій рахунок до банкы 
– коруны ся так автоматічно змінять на евра без будь-якых поплатків.

5. ЕВРОБАНКОВКЫ
Евробанковок є сїм. Кажда евробанковка представує єден архітектонічный штіл. Тематічно суть то штілы, котры суть 
зображены за помочі выглядів (окен), бран і мостів як смболів европского духа отворености і сполупрацы.

 

6. ЕВРОМІНЦЫ
Европскых мінц є вісем. Мають єдну сторону сполочну а другу народну подля того, котра країна їх выдала. Вшыткы мінцы 
платять у вшыткых країнах еврозоны. На словеньскых евромінцах є двойхрест на трёх верьхах, Братїславскый град і гора 
Крівань.

7. ДУАЛНЕ ЗОБРАЖОВАНЯ ЦІН
Значіть зображованя цін сучасно в корунах і в еврах. Двояке зображованя цін ся мусить зачати в єден міцяць од 
встановлїня конверзного курзу і буде тырвати 12 місяцїв од заведжіня евра.

8. МЗДЫ, ПЕНЗІЇ, СОЦІАЛНЫ ДАВКЫ
Заместнавателї перерахують договорены мзды автоматічно і без поплатків і їх заокруглёваня на найблизшый евроцент. 
Подобно соціална поїстёвня або уряды роботы перерахують на евра пензії і соціалны підпоры – о перерахованя не треба 
шпеціално жадати. Пензії і соціалны давкы ся будуть заокруглёвати все догоры – на хосен обчана.

9. ЕВРО НЕ Є ПРІЧІНОВ НА ЗВЫШОВАНЯ ЦІН
Выміна корун за ера є главно технічна зміна, при котрій ся вшыткы фінанчны перерахункы зроблять на основі точно 
встановленого курзу. Саме перерахованя корун на евра не є прічінов на звышованя цін. Але звышованя цін бы могло 
настати у звязи зо заокрулёванём. Заокруглёвати ся буде подля математічных правил на дві десятинны місця і вплив на 
ціну то буде мати мінімалный. Про процес заведжіня евра є выроблена тыж подробна сістема охраны спотребителя.

10. ДАЛШЫ ІНФОРМАЦІЇ О ЕВРЇ: www.euromena.sk, 
 БЕСПЛАТНЫ ІНФОРМАЦІЇ: 0800 103 104 



© Міністерство фінанцій СР і Народна банка Словеньска

Евро – силна мена до каждой 
піняженкы!
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Задарьмо мож дістати 
подробнїшы інформації на: 

0800 103 104, 
www.euromena.sk

Охранны елементы евробанковок

Rusín a ¼udové noviny
Duchnovièovo nám. 1
081 48 Prešov 1
PLZ
VsRP - 664/2003

Platené v hotovosti
080 02 PREŠOV 2

Выдавать Русин і Народны новинкы за помочі Міністерства културы СР. 
Шефредактор: Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК, редакторкы: ПгДр. Кветослава 
КОПОРОВА, ПгДр. Марія МАЛьцОВСКА, языкова редакторка: ПгДр. Анна 
ПЛЇШКОВА, ПгД. Adresa: Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 
Prešov, SR. Tel.: 051/772 56 29. Передплатне на рік 250,- Ск, до сусїднїх 

штатів – 600,- Ск, або 27,- $, або 18,- € до заграніча поштов ІІ. кл. 39 $ або 26 €, поштов І. кл. 44 $ 
або 30 €, заплатити мож і в редакції, банковым переводом або поштовов поукажков на ч. рахунку 
1386912153/0200, Všeobecná úverová banka, pobočka Prešov. Реґістрачне ч. MK SR 417/91, MIČ 49 
438. Опублікованы погляды дописователїв не мусять быти згодны з поглядами редакції. 
 Адреса новинок на інтернетї: www.rusynacademy.sk, 
 http://narodny-novynky.presov.sk, E-mail: rusyn@stonline.sk

НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

Оріґіналну банковку можеме розознати од фалошной за помочі охранных 
елементів. Стачіть лем сконтролёвати, ці: 

•  папірь банковкы на дотык є тугый і певный а выдрукованы части на дакотрых місцях грубшы,
•  на банковках 50 €, 100 €, 200 € і 500 € видно главный мотів банковкы ай у водознаку і голоґрамі,
•  годнота банковкы є вызначена ай на водознаку, охранній смужцї, голоґрамі і в чіслї выдрукованім 

оптічно перемінливов фарбов.

ЯКОСТЬ ПАПІРЯ

ВОДОЗНАК

Папірь банковкы бы мав 
быти на дотык тугый і 
певный. Кідь по банковцї 
перейдете пальцём, 
увидите, же фаребны 
части суть на дакотрых 
місцях грубшы. 

Кідь 
попозераме 
на банковку 
до світла, 
обявить ся 
матный образ 
і годнота 
банковкы.

ОХРАННА СМУЖКА
Кідь попозераме на 
банковку до світла, 
видно як нёв 
проходить тмава 
смужка. 

ГОЛОҐРАМ
Кідь  банковку нахылиме, 
увидиме єй годноту і знак 
евра (€).  

ЯКОСТЬ ПАПІРЯ

ВОДОЗНАК ОХРАННА СМУЖКА

ГОЛОҐРАМ

ЧІСЛО З ОПТІЧНО ПЕРЕМІНЛИВОВ 
ФАРБОВ

Кідь нахылиме  50-, 100-, 200- і 500-евровы 
банковкы, фарба чісла на рубовій сторонї ся 
мінить з пурпуровой на оливовозелену або на руду 
фарбу.

Кідь  банковку нахылиме, 
увидиме єй годноту і окно 
або брану.

Кідь попозераме 
на банковку до 
світла, видно як нёв 
проходить тмава 
смужка. 

Кідь 
попозераме 
на банковку 
до світла, 
обявить ся 
матный образ 
і годнота 
банковкы.

Папірь банковкы має 
быти на дотык тугый і 
певный. Кідь по банковцї 
перейдете пальцём, 
увидите, же фаребны 
части суть на дакотрых 
місцях грубшы. 




