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В Божій благодати, здравю і щастю прожыти
святкы Рождества Ісуса
Хріста і вшытко найлїпше
в новім роцї 2007 желать
своїм чітетелям, передплатителям, дописователям
і добродителям колектів
редакції Русина і Народных
новинок.
Будучім высокошколакам:

Русиньскый язык можете штудовати
в комбінації з 12 предметами

По успішнім процесї акредітації штудійного проґраму Русиньскый язык і література, ґестором котрого є Інштітут реґіоналных
і народностных штудій Пряшівской універзіты, 28. юна 2005
Міністерство школства СР признало Пряшівскій універзітї право
удїлёвати академічный тітул „бакаларь“ абсолвентам денной і
екстерной формы штудія 3-річного бакаларьского штудійного
проґраму в рамках штудійного одбору 1.1.1. Учітельство академічных предметів. Вдяка тому, од школьского року 2006/2007
на Пряшівскій універзітї мож штудовати штудійный проґрам
Русиньскый язык і література в 12 акредітованых комбінаціях
на 5 факултах:
на Філозофічній факултї з: руськым языком і літературов, історіёв, нїмецькым языком і літературов,
на Факултї гуманітных і природных наук з: анґліцькым
языком і літературов, біолоґіёв, ґеоґрафіёв, словеньскым языком і літературов, вытварнов выховов, музичнов выховов,
на Факултї шпорту з: тїлеснов выховов,
на Ґрекокатолицькій теолоґічній факултї з: набоженьсков
выховов,
на Православній богословецькій факултї з: набоженьсков
выховов.
Тоту інформацію даєме до увагы главно будучім высокошколакам в Словеньскій републіцї, якы в януарї 2007 року будуть вырішовати о тім, ДЕ дале на высоку школу і ШТО штудовати. Віриме, же
акредітованы комбінації заінтересують абсолвентів середнїх школ і
главно тых, котры походять з реґіонів з компактно жыючім русиньскым жытельством і мають інтерес о свій материньскый русиньскый
язык, русиньску літературу, історію і културу. Але, самособов,
штудійный проґрам Русиньскый язык і література є отвореный про
каждого, кого русиністіка інтересує і хто перспектівно уважує ся
нёв занимати на професіоналній уровни. Віриме, же міджі будучіма
высокошколаками ся найдуть і такы.
ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА,
Інштітут реґіоналных і народностных штудій ПУ

ШТІПЕНДІЯ ШТЕФАНА ЧЕПЫ У
СФЕРЇ РУСИНЬСКЫХ ШТУДІЙ

Штіпендія Штефана Чепы была заложена у 2001 роцї
при Центрї европськых, руськых і евроазійскых штудій
(CERES) Торонтьской універзіты. Цілём штіпендії є
стажованя при Торонтьскій універзітї ашпірантів, ученых і културных актівістів із европской отчізны,
котры роблять над розлічныма аспектами карпаторусиньскых штудій. Штіпендія ся дає каждый рік на час,
справила, од двох місяцїв (минімум) до чотырёх місяцїв
почас академічного року (септембер – юн). Особам,
котры дістануть Штіпендію Штефана Чепы, будуть
мати заплачене за дорогу лїтадлом до Канады і
назад, дістануть повинне здравотне поіщіня провінції Онтаріо і к тому грошы в сумі 1600 канадьскых
доларів на місяць. Із тых фінайцій штіпендіста мусить
собі заплатити за бываня, котре буде про нёго (ню) приготовлене.
Штіпендісты Штіпендії Ш. Чепы будуть мати приступ
к бібліотечным фондам Торонтьской універзіты і к публічным проґрамам Центра европськых, руськых і евроазійскых штудій.
Особы, котры мають інтерес о штіпендію, мусять
подати жадость з коротков (не веце як дві сторінкы)
характерістіков, у котрій представлять ціль і план
своїх штудій. К тому ся жадать припоїти, або послати
в самостатній копертцї, єдно рекомендачне писмо.
Вшытка корешпонденція мусить ся загнати на адресу:
Dr. Robert Austin
Steven Chepa Fellowship
University of Toronto
CERES—Munk Centre
1 Devonshire Place
Toronto, Ontario M5S 3G3
CANADA

Святкы спокою і любви
приходять

З Божов помочов ся зясь дожываме радостных свят
Рождества Божого Спасителя – Ісуса Хріста i Нового
року. В тоты днї видиме, же люде ся за вшыткым можным понагляють і приправують ся на святкы. Многы
хотять купити дарункы і з нима несподївати своїх
близкых, жебы тот довго обчекованый Святый вечур і
святкы спокою і любви были штонайкрашшы.
Но праві то, што в сполочности хыбить, то є любов.
Люде ся часто запозерають до себе, до своїх каждоденных проблемів, мыслёв суть і в будучности, думають,
што їх чекать. Іншы ся зясь женуть за штонайвекшыма зісками, жебы так до будучности забезпечіли
просперіту своёй фірмы і своёй родины, але многораз
жывот іншых не беруть до увагы.
Кідь нам піде лем о такы приправы на Рождество,
потім тоты днї будуть може і красны, але мало нас
збогатять і мало вплынуть на нашу сполочность.
Народжіня Божого Спасителя Ісуса Хріста є ославов
бесконечной Божой любви. Ведь небесный Отець так
нас любить, же посылать на світ свого єдинородного
Сына, абы каждый, хто в нёго увірив, не загынув, але
мав жывот вічный. То є основна правда і реална духовна
сила святок Рождества Ісуса Хріста. Зато, кідь хочеме
приближуючій ся святочный час прожыти повноцінно,
то треба мати тоту правду все на мыслї. Спробуйме
ся задумати над великостёв Божой любви і прийдеме
на то, же не сьме самы, же маме надїй на Божу поміч
у нашім здолаваню вшыткого того, што нам жывот
приносить. Заставме ся в бігу каждоденного жывота і
довольме, абы наше сердце почуло невысловиму Божу
любов, а так прийдеме на то, же на ню мусиме одповідати своёв любвов к Богу і к ближнёму. Наісто найдеме
способ як проявити свій інтерес о своїх близкых, але ай
о тых, котры суть в нуждї, часто суть опущены в безнадїї. Як то зробиме, наш жывот дістане векшый змысел, стане ся радостнїшым. Кідь будеме мати любов у
своїм сердцю, докажеме легко одпустити і забыти на
вшытко то, чім нам уближыли. Наше змірене сердце
так істо ословить тых, котрым мы уближыли, і буде
ай нам одпущено.
Свято Рождества Божого Спасителя є святом великой радости тых, котры люблять Бога і ближнёго
свого. Черьпаючі з нёго силу і поучіня, мож вырішыти
недорозуміня, але лем в тім припадї, кідь в нашім сердцю буде доміновати Божа любов.
„Од Віфлеємского пару
Просьме новонародженого Ісуса Хріста, жебы сьме
дістав світ Хріста до дару.“
все чули притомность невысловимой Божой любви,
(Й. Кудзей: Колядка)
котра нас зъєдинять і одкрывать тайну вічного жывоХрістос раждаєт ся!
та.
Прот. Проф. ПгДр. Мілан ҐЕРКА, к. н. Любы чітателі Народных новинок, дорогы Хрістовы вірници, дорогы братя і
сестры доброй волї. Теперь, в тых рождественных днях, з каждой стороны
чуєме торжественне поздравканя „Хрістос раждаєт ся!“ а мы спонтанно
одповідаме: “Славіте єго!“ Но може собі ани не усвідомлюєме теолоґічну
глубку того поздравканя. Кідь бы ся нас дахто опросив:„А што значать тоты
слова?“ Oдповіли бы сьме: „Но предці то, же ся народив Хрістос!“
„Коли?“
На своїй рядній громадї 14. септембра „Но предці давно, перед выше два тісяч роками.“
Тота одповідь не є цалком правдива, бо словко „раждаєт ся“ не значіть, же ся
2006 Закарпатьска областна рада схвалила народив, але же ся родить! Днесь, теперь, перед нашыма очами. Поздравка„Звернення“ к презідентови, председови ня говорить ясно: „раждаєт ся“ – родить ся.
Верьховной рады і председови влады, Чом є то так, пояснює нам наприклад і наш церьковный обряд. В тропарї
обсягом якого є потреба узнаня народности предпразденства – Готови ся, Віфлеєме, співаме: Приготовляй ся Біфлеєме, отворь ся вшыткым Едеме, опарадь ся Евфрате, бо в яскыні
Русин на Українї.
– Наше „Звер- розвивать ся з Дївы стром жывота. Єй утроба ся ставать духовным
У БРАТІВ-РУСИНІВ нення“ – то не раём, в котрім є божественный сад. Кідь із нёго будеме їсти, будеме
жывы а не умреме, як (умер) Адам. Хрістос ся родить, штобы обнополітічне
дїло, вив колись розрушеный (Божый) образ в чоловікови.
але културне, – повів председа Народной Стром жывота, котрый людству пропав через гріх Адама і Евы, быв обновлерады Русинів Закарпатя, посланець областной ный на Рождество. Но там, у Віфлеємскій яскынї ся тот стром жывота зачав
рады за фракцію Наша Україна – Евґен Жупан. в утробі Пречістой Дївы лем розвивати! Стром выдав свій плод аж тогды,
– Мы хочеме зробити проґрам в телевізії, а кідь Ісус Хрістос дав людству на „їджіня“ своє тїло і кров. Тото ся стало на
к тому треба, абы быв кодіфікованый язык Великый четверь, кідь Спаситель установив Найсвятїшу Евхарістію. Стром
зачне наповно повнити своє посланя аж тогды, кідь зачне родити. Так і
і жебы нас узнали як народностну меншину.
Хрістос. В яслях – на Рождество є іщі лем як квіток, по 33 роках – на Пасху,
Тыж хочеме, жебы на універзітї была зрядже- як зрілый стром, котрый зачав родити плоды. Рождественны свята суть свяна катедра русиньского языка і літературы. тами хрістіаньской родины, в котрій взаємна любов бы ся мала розвивати як
Русины в Українї чекають на узнаня своёй стром жывота і приношати плоды. Хрістос роздавать свої спасителны дары
народности скоро 16 років. Штирї рокы їх каждому чоловікови, котрый ся народив до того світа. Не каждый приїмать
жадость підтримує Областна влада Закарпа- вшыткы ёго дары. Дахто їх лем „трансформує“ до ідеї покоя, родинной
тя. „У вшыткых цівілізованых країнах была погоды, офіры, милосердя, одпущаня... Хрістос нам але самоперше понукать
дар спасіня. Реалізовати тот дар є посланём цілой родины. Так як „од Віфузнана русиньска народность (Чесько, Сло- леємского пару дістав світ Хріста до дару,“ так і родина є місцём де найдоровеньско, Польско, Румуньско, Сербско, Хор- гоціннїшым і найголовнїшым даром єден другому є подарованя Хріста. Ёго
ватьско, Нїмецько, Ракусько і ін.), в їх отчізнї бы сьме мали самоперше роздавати своїм близкым, а то через хрістіаньску
(на Закарпатю) Русинів не узнають“ – натяк- выхову, реліґійне познаваня, правдиву любов.
Вшыткым вам жычіме спасительну любов нашого Господа Ісуса Хріста, ёго
нув Евґен Жупан.
Подля штатістікы із списованя людей, на благодать і благословлїня.
С нами Бог, разумийте языци і покаряйтеся, яко с нами Бог.
-уаЗакарпатю жыє коло 10 000 Русинів.
о. Ґоразд А.ТІМКОВІЧ, ЧСВВ, о.Франтїшек КРАЙНЯК

БОЖЕ ДЇТЯ НЕСЕ ЛЮБОВ КАЖДОМУ

За офіціалне узнаня
народности Русин
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РУСИНЬСКA СУЧAСНOСTЬ

НАРОДНЫ НОВИНКЫ 50-52/2006

● 23. 11. 2006 у Бардіёві прошло хрещіня русиньской книжкы Приповідкы на добру ніч Марії і Ерікы Костовых із Курова. Погляд на участниьків акції у бардіёвскій книжніцї: (злїва)
авторка проєкту і перекладателька ПгДр. Кветослава Копорова, писателька і редакторка ПгДр. Марія Мальцовска, конферанцєрка Мґр. Жанета Ляшівкова, акордеоніста Йозеф
Пірог, інтерпретаторка русиньскых народных співанок Марія Машошкова, Еріка і Марія Костовы зо своїма родичми і публіка.

Председа Світового конґресу Русинів – у Вашінґтонї
Вашінґтон, США. В часї триденного побываня у Вашіґтонї (од 15. до 17. новембра
2006), котре мало за ціль їднаня з діпломатічныма представителями америцького главного міста, председа Світового конґресу Русинів Павел Роберт Маґочій вєдно з делеґаціёв америцькых Русинів навщівив амбасады Румуньска, Україны, Сербії і Ватікану.
Окрем проф. Маґочія делеґацію творили представителї Карпаторусиньского общества
в Америцї – презідент вашінґтоньской філіалкы сполку Др. Віктор Габурчак, віцепрезідент філіалкы проф. Елейн Русинко, Др. Мікулаш Поповіч і презідент філіалкы
сполку в Новій Анґлії Орестес Мігалі.

Влада Румуньска мать інтерес партіціповати на приправах СКР

Цілём навщівы председы Світового конґресу Русинів Павла Роберта Маґочія
і делеґації америцькых Русинів на Румуньскій амабасадї было упреснїня планів
орґанізації 9. Світового конґресу Русинів, котрый бы мав быти 21. – 24. юна 2007 року в
містї Сіґет (Sighetul Marmatei). На минулорічный вопрос проф. Маґочія, котрый ся дотыкав
нового мосту через ріку Тісу працовникы амбасады ознамили, же офіціалне отворіня мосту
є наплановане на конець рока 2006. Новый міст споїть нелем Україну і Румуньско, але тыж
Карпаторусинів, котры жыють по обидвох берегах Тісы і котры дотеперь были оддїлены
міджінароднов граніцёв. Предметом діскузії быв тыж вопрос загранічных гостїв на русиньскім конґресї. Румуньска амбасада высловила заінтересованость влады своёй країны на
успішнім ходї форуму і приобіцяло поміч в підпорї офіціалных позвань про гостїв, котры
будуть репрезентовати як розлічны державы, тяк і Европске сполоченство на конґресї.

Влада Україны узнавать Русинів лем як „сунетнос українського народу“

В Бардіёві ся хрестила друга русиньска книжка приповідок
Завершінём цілорічной роботы двох сестер
на возику – Марії і Ерікы КОСТОВЫХ з Курова
было выданя їх першой по русиньскы писаной
книжкы Приповідкы на добру ніч. О тяжко
постигнутых сестрах сьме в нашых новинках
писали якраз перед роком і тогды, одходжаючі
нескоро вечур з Курова – забытого села недалеко польскых граніць, редакторка тых рядків
сама собі обіцяла, же родинї Костовых мусить
даякым способом помочі. Так ся зродив проєкт
на выданя книжкы, котрый в собі загорнув два
цілї – помочі матеріално, але помочі і людьскы
родинї з такым тяжкым осудом а в шыршім
контекстї помочі і вшыткым жытелям Курова,
а може нелем Курова, але і жытелям стовок
русиньскых сел, міст і містечок выйти з духовной біды. Перша часть проєкту была наповнена верьховато – книжка вышла і упозорнила
на факт, же в Курові жыють дві необычайны
молоды дївчата, котры наперек свому гендікепу мають што нам здравым понукнути і є
лем на нас, ці приймеме їх взацный дар, або
зістанеме ку нёму легковыжныма.
Але приближме атмосферу самотного хрещіня книжкы, котре было 23. новембра 2006
в дообіднїх годинах. Дївчата мали желаня,
жебы ся книжка хрестила в Бардіёві, бо дістати ся бодай час од часу з Курова холем до
недалекого Бардіёва є про них святом, яке не
є так часто. Так ся містом похрещіня книжкы
приповідок стала Окресна книжніця Давіда
Ґутґесела в Бардіёві, котра нас вдячно прияла під свою стріху. Може то было і добрї, бо
зышла ся ту нелем дїтвора русиньскых родічів,
але і люде другых народностей, котры могли

збачіти, же Русины ся годни запрезентовати і
дачім інакшым, як фолклором. Но не хыбовав
ани тот – у поданю звізды русиньского фолклорного неба панї Марькы Мачошковой.
Панї Мачошкова знала о сестрах з Курова, і
наперек другым повинностям дала предность
праві їм і як сама повіла, чула ся добрї, же їх
могла порадовати своёв співанков.
На хрещіня прияли позваня і спонзор акції
Мґр. Патрік Томіч, котрый приспів на выданя
книжкы і приобіцяв надале родинї Костовых
помагати. З Обчаньского здружіня Русин і
Народны новинкы з Пряшова, в рамках
котрого быв придїленый ґрант на выданя книжкы, позваня прияла писателька і редакторка
панї Марія Мальцовска, як і орґанізаторка
проєкту – авторка тых рядків. В ініціатіві ся не
дали заганьбити ани родаци з Курова – панї
старостка Марія Шпіркова, котра приспіла
на хрестины, панї Жанета Лішівкова – тота
акцію выдарено одмодеровала, в публіцї
сидїли окрем другых школ і дїти з курівской
матерьской школы і з основной школы, бо хто,
як не они в першім рядї мали бы свої родачкы
підпорити.
По похрещіню книжкы цукерниками ся міджі
гостями на „хрестинах“ роспрудила неформална бісіда. Самособов, вшытко ся крутило
коло книжкы, але главно коло єй авторок,
котры ся чули міморядно добрї, бо быти міджі
людми, котры о них мають інтерес і котры
оцінюють їх талент – то перевышыло будьяке фінанчне оцінїня за выданя книжкы. А
тот факт привів на далшу думку. Чом тым
дївчатам не дати можность реалізовати ся і

Уж по другыраз того року навщівила делеґація америцькых Русинів амбасаду Україны в
США. При своїй другій навщіві їх прияв заступця председы місії, старшый порадця амбасады Др. Віктор Нікітюк. Професор Маґочій ту передав офіціалне писмо адресоване на
мено амбасадора Олега Шамшура, в котрім высловив просьбу обяснити явны протиречіня
у політіцї Україны односно Русинів. Напр. в писмі Міністерства юстіції той державы з дня
7. юла 2006 посланім як одповідь на вопрос узнаня Русинів як самостатной народности
ся вказовало, же „подля норм міджінародного права а тыж законодарства Україны,
кажда особа мать право на народностну самоідентіфікацію“, навеце, „Україна не має
ниякого норматівно-правного акту, котрый бы быв суписом народностей, якы Україна
узнає“. Тото тверджіня протиречіть дакотрым засадам політікы Україны, зображеным в
„Плані заходів щодо розв’язання проблеми українців-русинів“, якый быв задекларованый
у 1996 роцї; як і реферованю представителїв той державы перед Радов Европы у 1999
роцї, де Русинів означують як „субетнос українського народу“. Ани в опублікованім списку
конкретных народностей Україны в послїднїм списованю людей у 2001 роцї про Русинів
ся не нашло місця. Америчанів русиньского походжіня інтересовав вопрос, ці „План
заходів щодо розв’язання проблеми українців-русинів“ іщі все мать платность на
днешнїй Українї. Одповідь на тот вопрос буде вызначным фактором в будучіх діскузіях
Почас свого жывота єм поперечітовала много книжок. Як єм была
Світового конґресу Русинів, представителїв Европского сполоченства і влады США.
маленька і ходила-м до школы, рада єм чітала книжкы, главно, кідь
єм пообідї пасла коровы. Не раз ся ай коровы стратили зато, же єм
Русины в Сербії – єдна з пятёх народностей країны
ся зачітала до книжкы і не могла-м ся была од нёй одорвати. Любила
На Сербскій амбасадї делеґація русиньскых Америчанів мала довгу і хосенну дебату єм чітати приповідкы Андерсена, в перекладї до словеньского ці
з послом Іваном Вуячічом. Проф. Маґочій высловив успокоїня з підпоры, котру тота українського языка, словеньскы приповідкы Добшіньского, закарпатьдержава придїлять вшыткым аспектам жывота Русинів у Войводинї, де они мають статус скы ці ай арабскы приповідкы. Найвеце ся мі любили руськы народны
єдной з пятёх офіціалных народностей той країны. Знепокоїня делеґатів але выкликав приповідкы, де є много доброты і фантазії. Пізнїше єм поперечітовала
вопрос, ці сучасне законодарство Сербії іщі все выжадує од народностной ґрупы мати так- сім томів приповідок, якы записав од Русинів выходного Словеньска
звану „материньску землю“ (по сербскы: матична земля, то значіть незалежну державу знамый фолклоріста і етноґраф Михайло Гиряк. Дало мі то много,
за границями Сербії) на то, жебы ся дана народность акцептовала. Офіціалный вопрос главно што до познаня псіхолоґії Русинів, враховано і мене самой.
у звязи з даным проблемом поставив професор Маґочій амбасадорови Сербії (позерай Славяньскы приповідкы, там ся кінчіть вшытко добрї, зато ся все
копію писма). Якбы Русинам была „потрібна“ „матерьска земля“, то нёв подля лоґічных чітали і будуть ся чітати..
Мій жывот ся все крутив коло книжок. В них єм находила змысел,
фактів бы мало быти Мадярьско або Словеньско (бо предкове переважной векшины
войводиньскых Русинів походять із сел, котры ся находять в тых державах), а не Україна. глядала єм одповідї ва вопросы, якы ня трапили. Часто єм роздумоваЗато омного важнїшым фактом є тот, же войводиньскы Русины мають свою історічну отчіз- ла, як зміню світ. А як єм выросла, выходила школу, усвідомила єм сі,
ну. Нёв є Карпатьска Русь (знама міджі Русинами Сербії і Хорватьска як „Горнїца“), якы же можу помочі міняти світ, робити го лїпшым. На міняня світа треба
вєдно з Фландріёв, Каталоніёв і Країнов Басків є єднов з узнаных історічных земель безде- мати „інштрумент“. А я мала єден такый. То было перо. Тым, же буду
писати книжкы, буду ся міняти і я, а оже дахто сі прочітать мої слова
ржавных народів Европы. Історічна Карпатьска Русь, котра ся роспрістерала в дакількох
і задумать ся над нима. І так ся родили мої книжкы: Юлчина тайна,
днешнїх незалежных державах, є історічнов отчізнов вшыткых карпатьскых Русинів.
Поточіна, Манна і оскомина, Приповідкова лучка, Під русиньскым небом,

в соціалных контактах. Тадь предці они своїм
інтеліґенчным потенціалом суть здатныма партнерками до діскузії нелем дїтём ці молодежи,
але своїма поглядами на світ перевышують
часто і дорослых. Од далшого рока можуть
дївчата попробовати абсолвовати свою властну „шнуру бісід“ по матерьскых, основных,
але і по середнїх школах. Тема може быти
шырока – нелем о выданій книжцї про дїточкы
передшкольского і молодшого школьского віку,
але може і о далшій приправлёваній – про
молодеж – книжцї, може і о пріорітах молодой
ґенерації, о змыслї їх жывота, о цінї здоровя, о
потребі емпатії, але і потребі десь ся зарядити,
десь належати і знати хто сьме. Якраз простый
і каждій віковій катеґорїї приступный штіл
приповідок може наверне молоду ґенерацію
к бісідї своїх родічів і старых родічів, поможе
навязати переторгнуте ґенерачне путо і в
односинах. Може поможуть тоты дві необычайно інтеліґентны молоды дамы зорьєнтовати ся
нашій молодій ґенерації у властных пріорітах
і не быти духовныма калїками. Вірьме, же
поможуть русиньскій молодежи сохранити сі
в мултікултурнім европскім контекстї своє „я“,
быти гордыма Русинами, а не затопити ся в
анґлоязычнім морю уніформіты. Тримайме їм
вєдно пальцї, але і зробме вшытко про то,
жебы наша молодеж мала вышшы цілї, як
лем робити в Анґліцьку туню робочу силу і
быти рабом властной псевдоамбіціозности. Єм
пересвідчена, же сучасна молода ґенерація
мать навеце.
Кветослава КОПОРОВА,
фоткы авторкы

Стріча з необычайныма приповідками

Русиньскы арабескы. Теперь докінчую книжку Зелена фатаморґана...

Одношіня Ватікану к Русинам припоминать політіку бышого СовєтьЗнаю, што суть творчі мукы, як ся родить книжка, як ся родить
ского Союзу
слово, рядок, мысель. Маме много сполочого з авторками книжкы
У Ватіканьскій амбасадї делеґацію америцькых Русинів і председу Світового конґресу
Русинів прияв апостольскый нунцій, архієпіскоп Пєтро Самбі. У бісідї апостольскый нунцій
быв поінформованый о Русинах (знамых у ватіканьскых кругах під назвов Рутены), як о
окремім народї в централній Европі. Діскузія ся в основнім концентровала на політіку
реалізовану Пряшівсков ґрекокатолицьков єпархіёв односно Русинів – ґрекокатоликів на
Словеньску, і Мукачевсков ґрекокатолицьков єпархіёв на Українї. Кажда з тых інштітуцій
офіціално преферує хоснованя штатного языка, то значіть словеньского, і в другім припадї
україньского, на шкоду церьковнославяньского і русиньского языка. Внаслїдку того, крокы
пряшівского і мукачевскый єпіскопа доднесь роблять політіку Ватікану барз подобнов на
політіку бывшого Совєтьского союзу. Інакшыма словами, Ватікан може узнать Русинів
(Рутенів) за етнічну ґрупу, але в ниякім припадї не за самостатну народность із своїм
властным списовным языком.
Важне знепокоїня выкликує політіка словакізації з боку представителїв Пряшівской
ґрекокатолицькой єпархії і поступне заводжованя україньского языка як літурґїчного в
Мукачевскій єпархії. Делеґація выявила своє зачудованя над фактом, же до Мукачевской
єпархії – інштітуції выходного обряду быв придїленый за апостольского адміністратора
римокатолик (іде о єпіскопа Мілана Шашіка). Такым способом тота єпархія, яка ся находить в Закарпатьскій области Україны, теріторія котрой є домовинов многых вірників,
материньскым языком котрых є язык русиньскый, мать днесь за єпіскопа етнічного Словака, котрый тым языком не комунікує. Тот момент бы не быв натілько проблематічным, кібы
єпархія решпектовала нелем духовны, але і културны потребы своїх русиньскых вірників.
Делеґаты были спокійны, же вчули погляд папского нунція на потребу выбераня кандідатів
на пост єпіскопа на основі ключового крітерія – акцептованя културной шпеціфікы і способности комуніковати языком векшины жытельства теріторії юрісдікції, яку має рядити.
Наконець, нунцій быв згодный дати інформацію до ватіканьской пресы і радія, жебы в
будучности ся не хосновав термін „росіяни“ в одношіню ку Русинам.
Далшы стрічі у Вашінґтонї, подля інформацій професора Маґочія, председы СКР будуть
з представителями Хорватьской амбасады, Штатного уряду США і з членами америцького
Конґресу, котрый ся інтересує о Україну.
(Інформації подав пресс-центер
Ужгородьского Общества ім. Александра Духновіча.)

Приповідкы на добру ніч. Суть то, подля мене, три авторкы: Марія
Костова, як оріґінална творителька приповідок, Еріка Костова як
ілустраторка, счасти авторка і Квета Копорова – прекладателька до
русиньского языка. Вшыткы три творять сімбіозу єдного выслїдного
ефекту, котров є книжка Приповідкы на добру ніч. Найважнїшый є
самособов текст, якый є написаный властным сердцём, важныма
суть ілустрації, намалёваны легкостёв снїговой влочкы, а переклад до
материньского русиньского, то є великый почін і обогачіня русиньской
літературы на Словеньску новыма темами, новым словником.
Маріка, Еріка і Квета – ґратулую і тїшу ся вєдно з вами, бо книжка
має што понукнути чітателям вшыткых віковых катеґорій. Небесны
приповідкы, главно Дарунок од ангела нам припоминать Достоєвского
рукопис у ёго повіданю Ялічка. І ту і там ся їднать о худобных людей,
якы пережывають свій світ на Святый вечур, на Ріство, кідь не
мають што до рота положыти, а так ся їм хоче холем в тот день ся
дотулити доброт! Кідь у Достоєвского замерзать хлопчік, у Костовой
ангелик. Але якый є в тім роздїл? Автор і авторка обертають увагу на
соціалны роздїлы міджі людми, але і на добро, яке бы мало міджі людми
перемочі, ці вже в подобі чародїлного кряку з ружами або сна, в якім мож
зажыти найщастнїшы хвількы свого жывота.
Всягды панує у творах авторкы краса, доброта, ласкавость, а што
найважнїше, оптімізм. Яка то противага днешнёму світови! Авторкы
суть собі свідомы того, зато підкреслюють тоты цінности. Каждый
тужить по щастю: і сонечный краль, співаючі квіточкы, і залюблена
Зузка, і непотрібна хмарка. З легкостёв наповнює повныма жменями
змыслом жывота своїх героїв. Она ся прямо з нима стотожнює, а кібы
могла, так є на їх містї. Бывать то так, кідь автор так дуже любить
своїх героїв. А Маріка має ласкы море.
Сімпатічны, дінамічны і знають, што хотять. То суть герої з природы і звірячого царьства. Є ту весела бобрунка Амарілло, боязливый
Леонко, якы глядають властну путь своїм жывотом. А ці не найвеце
ся мі любило, як медвідь дотримав свою обіцянку, застав ся слабшого

заячіка, роспещена Вленка одышла з довгым носом і не дістала свій
кожушок. Окрему увагу сі залужить мерзенный коцур, якому ся ніч не
любить на валалї, а рад бы попробовав містецького жывота. Но, не
знати, што бы го там чекало...
Каждый, хто почітать книжку, сочувствує бідному Симкови. І
на нёго ся усміхло щастя, кідь собі нашов родину в лїсї. Любили го
вшыткы звірята, бо він ся к ним красно односив, захранив од смерти
синічку Пінку, заратовав лишку, і наконець нашов своє щастя в сполочнім жывотї з Марьков. Добротов выжарюють описы, кідь приходять звірятка на свадьбу молодятам, а каждый несе дарунок: оріхы,
малины, мед, квіткы. Што іщі веце было треба ку щастю? З гумором
і легонько написана приповідка Зачарована студня. То уж говориме о
приповідках о звірятках і людёх.
Небесны приповідкы, приповідкы з природы, о звірятах і людёх – 17
приповідок, з котрых кажда з них їмить за серцде чіателя – малого, ці
великого. Ай кідь суть то приповідкы, авторка выходила з реалного
жывота. Видно, же познать жывот на валалї, бо єй герої суть наповнены природнов авров, знають любити, але і злостити ся. З другого
боку не є в них ненависти, затерьпкнутости, менторства. Авторка
не поучує, але через скуткы вказує певны властности людей. Тадь за
квітками, пташками, звірятками суть схованы люде, із своїма плусами
і мінусами. Тота персоніфікація творы Марікы Костовой задїлює до
байкоподобных прозовых форм. А іщі єдну якость мають. Суть так
красно екзіперівскы! Авторка прагне по обычайнім людьскім щастю,
як і єй герої, як і вшыткы мы.
Найвекшым посланём писателя, што має Божу іскру, є писати
ту, днесь і вхабити за собов слїд. Віриме, же Маріка і Еріка Костова,
родачкы з русиньского села Курова, Бардіёвского окресу, якы знають
по русиньскы, а пробують і писати в материньскім языку, іщі довго
будуть світити на писательскім небі і порадують чітателїв новыма
творами. Вітайте в русиньскій літературї! А мы вшыткы, ся поучме з
тых дївочок, якы своїма необычайныма приповідками суть прикладом
про тых, якы не можуть найти змысел свого жывота. Оплатить ся
жыти і творити. І зато, жебы з ангеликом на добру ніч поговорити,
помолити ся і дочекати ся Рождества Хрістового.
Хочу поблагожелати к дїлу моїй колеґынї з редакції Кветї Копоровій,
яка ся взала за переклад до русиньского языка, збогатила умелецькый
штіл новыма забытыма словами. І кідь гев-там ся найдуть даякы
блышкы односно словакізмів, робила над текстом статечно і докладно, о чім ся може чітатель пересвідчіти. А книжка могла выйти вдяка
выдавательству Русин і Народны новинкы, де єй технічно і ґрафічно
управив А. Зозуляк. Фінанчно підпорили проєкт МК СР і Патрік Томіч.
Языково ся на повіданях подїляла Анна Плїшкова, яка має великы скусености в редаґованю русиньскых книжок. Споминаный проєкт патрить
к высокогуманному дїлу того русиньского здружіня. Наісто буде мати
своє продовжіня.
– Мамко, мамочко, повіш мі приповідку на добру ніч? – озвала ся
мала Анька спід перины і поджмурькала великыма синїма очіма. Мама
на ню зачудовано попозерала і пак повіла: „А не видить ся ті, же
єсь на приповідкы уж дакус велика?“ – то суть зачаточны слова з
приповідкы Дарунок од ангела із нами перечітаной книжкы Приповідкы
на добру ніч.
Вернийме ся до світа фантазії, до дїтьскых часів. На приповідкы
нїґда не сьме стары. Або, чім сьме старшы, тым веце їх любиме.
Марія МАЛЬЦОВСКА

К ВА Р ТА Л Н И К П Р О Р У С И Н ЬС К Ы Д Ї Т И І М ОЛ О Д Е Ж
РОДІЧІ І ШКОЛЯРЇ: Нукать ся вам
красна дорога познаня, вкрочте на ню!
Многы люде, котры жыли або жыють на тім світї, дали бы
нам наісто за правду, же цілый жывот ся лем учіли. Вера, з неба іщі
нихто мудрый не впав а мудрость ся не дасть до головы налляти.
Треба собі свою будучу „індівідуалну мудрость“ даякым способом
здобыти. Не суть то порожнї слова, але стары знамы і ґенераціями
выпробованы правды.
Уж традічно у фебруарї в основных школах проходять записы
будучіх школярїв першых клас. Про них і про їх родічів то не є лем така
хоцьяка подїя. Перед тым записом ся обявує пару ділем і проблемів,
котры родічі мусять рішати. Тоты проблемы суть розлічного
характеру, но не хочу писати о вшыткых. Свою увагу бы-м упрямив
лем на єден із них, на котрый многы з нашых русиньскых родічів
забывають, а є наісто єдным із тых найважнїшых. Є то аспект
народностный, котрому днесь, нажаль, не давать важность нелем
велё родічів, але што є смутне – ани многы нашы учітелї. Нажаль,
по часї перенаслїдованя ці неузнаваня Русины ся стали народностно
пасівны.
З властной учітельской практікы знам, же днешнї родічі суть
у народностных дїлах барз вагавы, стриманы або аж резервованы.
Проблем є але цалком простый. Нечудо... Є то главно выслїдок
днешнёй конзумной добы, кідь матеріалны цінности ся кладуть над
духовны. Люде ся днесь не занимають чімсь такым, як – ку котрому
народу належать, якой суть народности. Пріорітов є матеріална
сторінка – як ся постарати о родину, бываня, роботу, вообще о свою
будучность. Забываме але на то, же нашы дїточкы, будучі школярї,
суть, вірю, світлов будучностёв нашого русиньского народа. Лем
од їх выховы і веджіня залежить будуче народностне усвідомлїня
наступаючой ґенерації, од того залежить ці Русины, як народ під
Карпатами, в будучности пережыють, або не пережыють.
Доволю сі твердити, же знам, што хыбить нашому народу. Є
то освітна робота в народностнім духу, а то на полї школьскім,
церьковнім, цілосполоченьскім, котрой по нашых школах, селах і
містах нїґда не є дость. На Словеньску є десять основных школ, де
школярї можуть ся учіти материньскый русиньскый язык і на годинах
русиньского языка і културы мають можность учіти ся кодіфікованый
русиньскый язык на Словеньску, але і познавати красу русиньского
фолклору, історії, културы... Є то добрї, бо нашым дїточкам ся
нукать красна дорога познаня свого родного – русиньского.
Моє конштатованя на остаток бы-м хотїв адресовати нашым
родічам формов просьбы. Не забывайте, дорогы родічі, хто сьте,
а главно – хто были вашы предкы, зашто ся жертвовали, зашто
їх довгы рокы перенаслїдовали і зашто терпіли. Памятайте і на
то, же довгы рокы ся боёвало, жебы сьме мали можность учіти
ся русиньскый язык у школах. Теперь настав тот час, коли уж
слободно можеме быти тым, кым справды сьме – Русинами і же ся
свого русиньского лем так легко не вздаме. Зато при записованю
нашых дїтей до першой класы не забывайме, же сьме Русины і гордо
задекларуйме, же хочеме, жебы ся нашы дїточкы учіли свій родный,
материньскый – русиньскый язык.
Мґр. Марек ҐАЙ,
учітель русиньского языка в ОШ у Радванї над Лабірцём

Рождественны свята
Віруючі западной (латиньской) церькви святкують
Рождество Хрістове подля ґріґоріаньского календа
ря 24. децембра, а вірници выходной церькви – пра
вославной і ґрекокатолицькой, самособов не вшыткы,
– подля юліаньского календаря – 6. януара, бо преснї
ся не знає, коли ся Хрістос народив.
Рождествены святкы мають быти часом спо
кійности, ласкы, радости, покоя, сочувства, поро
зуміня... З пасхалныма святами (т. є. празднованя Воскресіня Хріста) то суть
найшумнїшы свята в роцї. „Філіповка“ (т. є. шістьтыжднёвый рождественый
піст у ґрекокатоликів) або „Адвент“ (т. є. штирїтыжднёвый піст у римокатоликів)
мать быти часом одріканя, в котрім бы сьме сі мали усвідомити, же народженый
Хрістос за людей, за їх гріхы, положить свій жывот. Не є то лем час радости, ко
ли сі зясь припоминаме народжіня Спасителя, але і часом задумованя ся над
таїнством праздника, котре мать продовжаня в пасхалнім часї.
Многым людём як кібы не доходило, чом празднуєме тоты свята, як кібы
забывали на праву, скуточну прічіну. Каждоденый колобіг, нервозіта як кібы спе
рали тому, жебы люде тот передрождественный час пережывали наповно. За
бываме на то, што додавать тым святам дашто таёмне, святочне – а то суть
звыкы, традіції нашых предків. Нолем пороздумуйме, як они могли праздновати
Рождество, іщі ку тому без електрикы, телевізора, радія, електрицькых свічок,
колекцій, умелого стромика. Вшыткы ся зышли в єдній хыжцї, сіли за стіл з
їдлами з властного ґаздівства, співали колядкы коло жывой, скромной ялічкы з
оздобами з оріхів, яблок, дома упеченых колачіків, а ішли до церькви на півночну
літурґію, колядници ходили валалом, вінчовали і люде ся обдаровлёвали міджі
собов. А теперь люде чекають в шорах в супермаркетах, зганяють капрів,
міняють пінязї на дорогы дарункы, рыхтують нетрадічны їдла, переїдають ся,
лїношать перед телевізором... Докінця в многых обыстях хыбить сімбол тых
свят, т. є. віфлеєм. Многы забывають, же рождественну атмосферу докреслює
нелем ялічка, оздобы, декорації, снїгуляк, но главно яслї з фіґурками святой
родины, трёх мудерцїв, ангелів і пастырїв.
Рождественный час є часом, коли ся у людёх
пробуджать як кібы сілнїше чувство солідарности,
сочувства, сполуналежности. Теперь ся орґанізують
вшеліякы збіркы, люде підпорують тых, котры то потре
бують: бездомовцїв, сироты, дїтьскы уставы, харіту... як
фінанчно, так і лахами, грачками, їдлом. Є барз гуманне
і шумне, же люде не думають лем на себе, і так хворым,
бідным давають можность, жебы в тім святочнім часї
холем кусь почувствовали, же не суть самы.
Рождествены свята бы ся мали святковати в кругу
своїх найближшых, міджі тыма, котрых любиме, на кот
рых нам залежить. Но важне є мати отворене сердце
про щіры чуства.
Марія СМЕТАНОВА, Міджілабірцї
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Люблю ся бавити із словами...

Mґр. Алена БЛЫХОВА перед
роком і пів выштудовала на Пряшів
скій універзітї комбінацію руськый язык
– перекладательство – тлумачніцтво.
Рік была незаместнана, потім наступи
ла до екстерной докторантуры на
Пряшівску універзіту і стала ся інтерным заместнанцём Інштітуту реґіоналных і народностных штудій ПУ, асіс
тентков Оддїліня русиньского языка і
културы, бо Алена попри споминаній
комбінації почас высокошкольского штудія абсолвовала тыж росшырююче штудіум русиньского языка і
културы. З руськым языком, котрый
выштудовала, приходить до контакту, но цалком інакше, як єй приятелї
із штудій, котры ся векшинов хопили перекладательской ці тлумачніцкой роботы в міджінародных фірмах
на западнім і середнїм Словеньску.
Алену веце тягало к умелецькому
перекладу.
– Тот рік, што єм была дома, єм
мала час на літературу, котру люблю
чітати і на котру не быв передтым
час. Тым, же єм выштудовала ру
ськый язык, мам на мысли главно
літературу того народа – а то як
класічну, так і сучасну. Чітам прозу –
главно повіданя авторів 20. стороча,
але не одшмарю ани добру поезію.
За таку поважую поезію СалтыковаЩедріна, котру єм попробовала і
перекладати, – высвітлять А. Блы
хова свою путь к літературным пере
кладам.
К літературї мала Алена Блыхова
близко уж од дїтинства, кідь як мале
дївча в матерьскій школцї зачала
декламовати. Пізнїше єй інтерес о
поезію проглубила і вышпеціфіковала
учітелька ОШ в Міджілабірцях Марія
Біцкова, котра мать заслугу на тім,
же школярька Алена ся зачала
інтересовати нелем о декламованя,
але і о розбор віршів з боку теорії
літературы, зачали єй інтересовати
рімы, рітм у поезії, але главно слова,

котры были поскладаны так, жебы
выповіджена думка ся стала поезіёв.
Гварить ся, же судьба чоловіка
є істым способом дана, a кідь добрї
слухаме своє сердце, своє внутро, оно
нас все наведе на справну путь. Може
так ся стало і в припадї Алены, котра по
скінчіню ґімназії в Міджілабірцях собі

● Наша молода дописователька
і перекладателька – Мґр. Алена
Блыхова з Міджілаборець.
зволила штудіум, котре мaло быти про
практічный жывот. Перекладательство
і сімултанне тлумачіня з руського
языка на самій граніцї ЕУ і бывшого
руськоязычного выходного блоку є
цалком розумный выбір. Но Алену
то тягало все лем к літературї.
Іщі на высокій школї попробовала
перекладати з руського языка, але і
зо словеньского. А кідьже є Русинка,
найлїпше ся задарили переклады до
материньского – русиньского языка.
Збачів то і єй высокошкольскый учі
тель Доц. Др. Валерій Купка, к. н., кот
рый як першый збачів, же Алена може
робити умелецькый переклад. Зачала
наперед із словеньскым текстом –

Мілан РУФУС

МОЛИТВОЧКЫ

Молитва за
постигнуты дїти

Тому, хто чісте сердце носить,
на радость велё не треба.
Легко вылетить
з ранной росы
на хромых крылах
до неба.
Дїточкы Божы.
Звізды блудны.
Лелії ідуть за ними.
А Бог то знать.
Є мілосердный.
Мілосердны будьме і мы.

Поет ся молить за
стишок
Стишкы вымолены.
Найдуть по імени,
што одплавили лїта?
Найтихше як чую
Богу в них дякую
за то, же быв єм дїтя.
Стишкы выпрошены.
У котрім вписаны –
слїды, што до глины
втиснула Божа нога?
Найтихше як чую,
дїтинству дякую.
Бо з неба росене,
мі даровало Бога.

Розважаня
о дїтячім жалю

І дїтячій жаль даколи плаче.
Ці в небі, ці на землї –
ангелы їдять не лем колачі,
але і хлїбик темный.
І дїти мають сны несповнены,
скаржать ся до рук Божых.
Але кідь стратять зубкы зболены,
та їм нароснуть новы.
Великым нїт – як світ світом стоїть –
зубок ся не выдерать.
То лем дїтину:
жаль переболить,
а дале щастя зберать.
Царьство буде про малых.
Їх хранить сила Ісусова.
„Хто бы уближыв хоць лем єдному
з моїх малых....“
Думай на тоты слова!

Вечерна молитва
Овечкы сплять.
Їх тепла волна
є стріберного світла повна.
Як кібы в зеленій траві
небесны хмары заспали.
Днешнїй день пережывають,
днешню траву пережувають,
так, як кідь дахто споминать.
А з ночі, якбы з комина
выходить місяць,
хмара дыма.
Овечкы сплять, а я сплю з нима.
А ты нас в ночі,
Отче наш,
і дїточкы і вівцї
страж.

Переклад до русиньского языка:

Алена БЛЫХОВА

приповідками Даніела Гевіера „Nám
sa ešte nechce spať“. А потім...
– Потім то была властно
нагода. Хтось мі подаровав книжку
поезій Мілана Руфуса „Modlitbičky“ і
тота ня так хопила за сердце, же єм
ся пустила до перекладу, – вызнає ся
А. Блыхова.
Так світло світа узріли русиньскы
Молитвочкы, котры ся дістали до
Русиньского літературного алманаху
выданого
Сполком
русиньскых
писателїв. Якраз за тоты Молитвочкы
была Алена Блыхова оцінена Преміёв
Александра Павловіча, котру єй
удїлив Словеньскый літературный
фонд за переклад. Быв то про ню
незабытный зажыток, бо вєдно з нёв
міджі оціненыма были і такы особности
як манжеле Доц. Др. Василь Хома, к.
н. і Др. Марія Хомова, якы дістали
ціну за публікацію Оброджіня Русинів
(апропо, было то першыраз в історії,
же словеньскый фонд дав премії за
русиньску літературу), із словеньскых
особностей окрем Станіслава Штєпкы
ці Душана Мітаны там Алена Блыхова
мала честь особно спознати автора
нёв перекладаной книжкы Мілана
Руфуса, котрый быв оціненый за свою
послїдню збірку „Báseň a čas“.
Гварять, же судьба чоловіка го
все поведе там, де мать быти, жебы
сповнив своє посланя на тій земли.
Лем треба добрї слухати своє сердце і
своє внутро. Молода перекладателька
Алена Блыхова є з тых, котры ся не
злакомили на позолочену чачку, што ся
нукать на тунїм пляцу. Она глядать під
поверьхом тото скуточне злато, котре
ся подарить найти лем малокому.
Зажелайме єй в тот рождественный
час, жебы єй терпезливе гляданя
принесло свої плоды нелем про ню,
але і про нас вшыткых, бажачіх по
теплім погладжіню материньского
слова.
Кветослава КОПОРОВА,
фотка авторкы

І у вас быв
святый Николай?
Атрібут „найпопуларнїшого
святого“ святый Николай (або
Миколай) дістав вдяка свому
добродїятельству, вдяка своїй
скромности, охотї помагати
бідным, реалізованём добрых
скутків.
Народный звык – давати
дарункы дїтём ся одводить од
того, же святый Николай так
помагав людём, жебы то они не
відїли. І зато ся дарункы дають
вночі – подля ґріґоріаньского
календаря з 5. на 6. децембра а
подля юліаньского з 18. на 19.
децембра – кідь дїти сплять,
жебы ніч не збачіли. І повны
очекованя рано находять в
чіжемках мале несподїваня:
може чуколадового чорта або
ангелика, угликы або даякы
солодкости подля того, ці
цілый рік слухали або не
слухали своїх родічів.
В містах, в селах, в церь
квах, в школах ся звыкне
орґанізовати стріча дїтей з
Николаём. Тогды приходить
Николай, якого спроваджають
ангел і чорт, міджі зведавы
дїти, котры цілый рік чекають
і тїшать ся на тот день.
В каждій країнї мать тот
святый інакше названя: „Svätý
Mikuláš“, „Дед Мороз“, „Uvel“,
„Santa Claus“ і ін., но про вшыткых
є сімболом радости, доброты і
помочі, а тыж і сімболом рож
дественных свят.
Марія СМЕТАНОВА, Міджілабірцї
(Авторка є штудентка
4. річника ФФ ПУ.)

4

РУСAЛКA 4/2006

Хвала Богу, же уж є ту нова ґенерація!
Быв єм міджі участниками свя
ткованя 15. народенин взнику ру
синьскых періодік – Русина і Народных новинок у Пряшові 17. новембра
2006 року. Єм радый, же редакція зор
ґанізовала тоту стрічу під веджінём
шефредактора Александра Зозуляка.
Добрї, же по 15. роках є ту стабілізованый редакчный колектів, котрый
уж од 1991 року не дає загынути оби
двом русиньскым періодікам, і дав їм
стабілну форму, обсяг, русиньскость!
Найрадше єм але, же тота стріча
праві 17. новембра – на день 17. народенин нїжной револуції, мала в Пряшові нелем славностный, але главно
робочій характер. Была на барз высо-

кій уровни.
На споминаных юбілейных ославах єм відїв велё репрезентантів
молодой ґенерації Русинів на Сло-

З пoштарьскoй тoрбы
веньску. Уж теперь треба о них публічно увести, же суть з них особности, як
хлопцї, так і дївчата. Актівны, културны, з ясныма цілями. Не уводжу їх ме
на, бо то вшыткым нашым молодым
Русинам належить моя похвала!
Хвала Богу, же уж нам выросла і
вырастать така русиньска ґенерація!
Андрій КАПУТА, Свідник

Фёдор ДОСТОЄВСКІЙ

Хрістова ялічка

Менї ся все привіджать, же тото ся колись стало. Стало ся
то якраз в передвечур Рождества Хрістового, в якімсь величезнім містї, кідь быв ужасный мороз. Привіджать ся мі хлопчік, іщі дуже маленькый, десь шістьрічный, може і меншый.
Тот хлопчік ся збудив рано у вогкій холодній пивніцї. Быв облеченый дуже споро, в якімсь жупанчіку, і дуже ся од холоду
тряс. Дыханя вылїтало з нёго білов паров і він, сидячі в кутику
на скриньцї, з нуды нароком пущав білу пару з уст, забавляв
ся тым, як она вылїтує. Быв дуже голоден. Пару раз підходив
к нарам, де на тонкім простерадлї і на якімсь узлику під головов місто заголовка, лежала ёго хвора мати. Як ся ту дістала?
Якбач, пришла із своїм сыном з чуджого міста і нараз похворіла... Напити воды ся му подарило в сінях, але скорочку хлїба
і так ниґде не нашов. Уж скоро десятый раз ся снажив свою
матїрь збудити. Страшно му было в потемку, уж ся давно зачав вечур, а огень нихто не наклав. Напыцяв материну тварь і
зачудовав ся, же ся не рушать а же є така студена, як стїна. „Є
ту барз студїнь“ – подумав він, постояв дакус, потім дыхнув на
свої пальчікы, жебы їх дакус зогріти, як ту натрафив на нарах
на своє кабатя, потихонькы, наслїпачкы, вышов з пивніцї...
Господи, яке місто! Він іщі нїґда не відїв дашто таке!.. А як
ту рушно! Самый крик і шум. Яке світло, а люде, конї, кочі, і
мороз, мороз. Замерзнута пара ся валить од уконаных коней,
з їх морд. Через пугкый снїг дзвонять по каміню підковы, а
вшыткы ся так дрыляють... О, Господи, так ся хоче їсти, хоцьбы маленькый фалаточок дачого. І пальчікы го болять. Мімо
перешов варташ порядку і обернув ся, жебы не відїв хлопчіка. І зясь уліця! Ох, яка шырока! Боже, яке велике скло, а за
склом комната, а в комнатї стром до повалы: то ялічка. A на
нїй тілько світел, золотых папірчіків, яблочок, а всягды попкы,
маленькы коникы. По комнатї бігають дїти, шумны, чістенькы,
сміють ся і грають ся, їдять і штось пють. Позерать хлопчік,
чудує ся, уж ся ай сміє. Уж го ай на ногах пальчікы болять а на
руках цалком счервенїли му од зимы, уж їх не може зогнути,
ани нима кывнути. Спомянув собі хлопчік на болячі пальчікы,
заплакав і побіг дале.
І зясь він видить через друге скло комнату, а там зясь ялічка,
а на столї вшелиякы закускы – пресолодкы, червены, жовты.
Сидять там штирї богаты панї, а хто прийде, тому давають закускы, а так то є кажду минуту. Підкрав ся хлопчік, отворив
дверї і вошов. Ох, як на нёго закричали і замахали! Єдна панї
пришла к нёму і всунула му до жменькы копійчіну, і сама му
отворила дверї на уліцю. Як ся він настрашив! Копіёчка му выпала з рук і задзвенїла долов сходами. Не міг же він зогнути
свої змерзнуты пальчікы і притримати єй. Выбігнув хлопчік,
втїкав, і втїкав, сам не знав де. Хоче ся му зясь плакати, але ся
боїть, втїкать і дує до ручкы. Спер ся коло дрывітни на єднім
чуджім дворї і сів собі за дрыва. „Ту ня не найдуть, тай темно
ся вже.“ Присів, скорчів ся, і не може ся надыхнути од страху,
як зразу ся му зробило так добрї: ручкы і ножкы го перестали
болїти, а было му так тепло, так тепло, як на пецу... Як добрї ту
поспати... І ту ся му причуло, же мати над ним заспівала пісню.
„Мамко, я сплю, як ся ту добрї спить“. „Хлопчіку, подь ку мі на
ялічку“ – зашептав над ним тихый голос. Він собі подумав, же
то, може ёго мамка, але нї, то не она. Хто то го позвав, він не
видить, але хтось ся над ним нагнув і обяв го в потемку. Він
натяг рукы к нёму і... і такой, – ох, яке світло! Ох, яка ялічка! І не
ялічка то, він іщі не відїв такый стром. Де ся находить? Вшытко ся блискать, вшытко ся світить, а довкола самы попкы. Але
нї, то вшыткы хлопчікы і дївочкы, такы біленькы, крутять ся
коло нёго, лїтають, цілують, несуть го із собов. Ай він летить і
видить: ёго мама ся на нёго щастливо усмівать. „Мамко, мамко, ох, як є ту добрї“ – кричіть хлопчік і зясь ся цілує з дїтми, і
хоче ся му росповісти о тых попках за склом. „Хто сьте, хлопчікы, дївочкы“ – просить ся, сміючі ся і люблячі їх. „То Хрістова ялічка“ – повідають му дїти. – Хрістос все має в тот день
ялічку про маленькы дїти, котры не мають свою“. І порозумів
він, же тоты хлопчікы і дївочкы были такы істы, як і він, дїти...
І вшыткы они теперь суть коло Хріста, а Він сам міджі нима...
Матерї тых дїтей стоять на боцї і плачуть: кажда спознає свого
хлопчіка ці дївочку, а они летять к ним, цілують їх, втерають їм
слызы своїма ручками і просять їх, жебы не плакали, зато, же
їм ту так добрї...
Рано варташы нашли маленькый трупик заблудившого і замерзнувшого за дрывами хлопчіка. Нашли і ёго матїрь. Але
тота вмерла іщі перед ним. Обидвоє ся стрітили в небі у Господа Бога.

З руського оріґіналу переложыла Марія МАЛЬЦОВСКA

НАРОДНЫ НОВИНКЫ 50-52/2006
Еріка КОСТОВА

Дарунок од Aнгела
– Мамко, мамочко, повіш мі приповідку на добру ніч?
– озвала ся мала Анька з-під перины і поджмурькала великыма синїма очками. Мама на ню несподївано попозерала а
пак із сміхом повіла: – А не видить ся ті, же на приповідкы уж
єсь дакус велика?
– Ой, нї, нї! Прошу, холем єдну! – не дала ся одбити мала
оканя. – Но добрї, але лем коротку, бо уж треба іти спати,
рано мусиш вставати до школы.
Мама собі сіла ку Аньцї на постіль і лїпше єй поприкрывала. – А о чім бы мала быти приповідка? – опросила ся.
– О ангельскых ружах! – выповіла єдным дыхом Анїчка.
– Добрї. Росповім ті о ангельскых ружах, але уже напослїдок, – погрозила палцём мама, – уж єй наісто знаш наспамнять, – поласкотїла Аньку по зморщенім носику.
Дївча ся тихо засміяло, спокійно заперло великы, як небо
синї очі і мамин лагідный голос єй перенїс на час до приповідкового світа.
ххх
Малый Ангел отворив очі і попершыраз собі усвідомив,
што значіть быти досправды слободным. Правда, не было
то справне, і ёго грызло сумлїня, але занедовго ся предці
верне назад на небо і о тій ёго куртій дорозї до світа людей
ся нихто не дізнать. Никому тым не пошкодить... Роспрістер
свої крыла і одлетїв на недалекый бережок, одкы ся спустив
з неба на землю. Летїв до ночі понад обыстя людей, в котрых
ся якраз зберали спати. З білой заснїженой країны вказовали
ся червены і руды стріхы з дымлячіма коминами. Снїг цалком не прикрыв ани деревяны плоты, котры стырчали з-під
білой перины, як даякы чорны страшкы. Ангел злетїв ниже і
зведаво посмотрив через выгляд, в котрім ся світило. Была
то ёго перша прогулька на місця, де жыв чоловік. Властно,
він першыраз порушыв заказ завхабити небесный світ, жебы
міг спознати світ людей, котры хоць жыли такой під небом, а
предці так далеко. Не розумів тому, чом ся ангелы не можуть
стрічати з людми, забавляти ся з нима, або їх холем відїти.
Было то несправедливе, же они мусять жыти там горі, а
люде ту долов. Малый Ангел николи не розумів, ани не хотїв
розуміти, чом не сміє тото, або тамте. В голові мав повно
ґеніалных нападів а в своїм сердцю тілько ласкы, же бы ся з
нёв роздїлив з каждым. Але теперь є ту і конечно мать можность відїти світ зблизка, теперь уж не сміє цуркнути. Опатерно злетїв на землю до єдного з дворів і взяв до рук тото чудне,
біле, што припоминало небесны хмары.
– Брр..! Яка студїнь, – скричав, лем што снїг проник через
тепло, котре выжарёвав, і зробив смішну ґрімасу. – Нашы
хмары суть намного, намного теплїшы і ... крашшы, – замумротїв і перелетїв к далшому россвіченому обыстю. Сів собі
під облак на малу баксічку і опатерно зірькнув через воблак.
Днука у великім каміннім козубі горів огень і своёв жаров
освітлёвав цілу хыжу. Такой коло козуба стояла велика ялічка, повна дрібных світелок, котры весело світили нажовто,
назелено, набелаво, напомаранчово, начервено... Была то
жара, котру уже дакілько ночей тайно позоровав з неба.
– Ей-га, – подумав собі, і жебы лїпше відїв, іщі веце ся
нахылив к морозом покресленым выглядам. На ялічцї были
нелем світелка, але і много фаребных папіриків, котры тыж
світили до ночі. На самім верьху была прикапчана злата звізда. Під ялічков были повкладованы векшы і меншы шкатулы
з машлями і без машель а хтознать, што в них было... Кідь
то малый Ангел збачів, од несподїваня забыв заперти рот.
Дашто таке красне іщі не відїв. Дораз ся отворили дверї і к
ялічцї прибігли штирї малы дїти. Такой ся хопили баликів і
з голосным криком їх зачали розбалёвати. Ангелову душу
залляв покій і мір, зато ся му нияк не хотїло вернути на небо.
Лем там сидїв, сидїв і цалком забыв на час. Довгы, предовгы
минуты позерав через выгляд і тїшыв ся вєдно з людми, кідь
ся дораз єдно з дїтей обернуло ку облаку і малов ручков вказало на незваного гостя. Ангел то збачів, і так ся настрашыв,
же такой вылетїв назад на небо і шатовав к небесным воротам, абы ся сховав перед людми, котры го нечекано одгалили. Тыж ся бояв, же ся о ёго ночній прогульцї дізнають другы
ангелы і прісно го за то покарають. Нащастя, ніч таке ся не
стало. Нихто в небеснім неконечнї не збачів, же там хыбить
єден ангел. Докінця і у людей ся му добрї поводило, бо хто бы
уж вірив малій дїтинї, котра цілый вечур повторяла, же відїла
малого ріствяного ангелика за облаком. Малый Ангел собі міг
спокійно выдыхнути, но страх, котрый в тот момент одчув, го
спер од далшых екскурзій міджі людей. Зато цілы місяцї ся
стримовав дома – на небі, лем з часу на час очком позоровав,
што ся там долов дїє.
Зима ся скінчіла. Минула ярь і лїто, але кідь настала осінь
і пришли першы морозикы, Ангел не вытримав і зачав знова
ходити на землю. Абы собі дакус скоротити довгый час і научіти ся дашто нове, зачав зясь позоровати людей і їх жывоты.
Без снїгу то але не было так як треба. Но кідь владу над
часом перебрав децембер і вшытко покрыв білый снїг, Ангелик од радости засвітив, як ясна звізда. Знова настав Святый
вечур, знова ся всягды россвітили ялічкы, дїти ся сміяли і співали колядкы, отваряли дарункы, їли пахнячі і добры колачі,
але главно, всягды настав блаженый покій. Такый, аж сердце
трепотїло. А малому Ангеликови дуплом, бо до того красного
світа приспів і він, кідь посылав людём з той небесной неконечности много ласкы і порозуміня. Як ся лем порадовав, кідь
люде вылїпили на выгляды і дверї папірёвых ангелів, котры
вітали каждого, хто проходив довкола. Якбы хотїли подяковати і тым скуточным ангелам – на небі.
Перешло дакілько років, дакілько красных ріствяных свят,
коли малый Ангел тайно ся тїшыв вєдно з людми, докінця
з нима співав і колядкы, кідь стояли коло ялічкы. Так, жебы
го нихто не відїв, позерав до россвіченых выглядів, але уже
давав позор, жебы го нихто не збачів. Не знав ся насытити
людьской радости і щастя. Аж доты, покы не пришли єдны
ріствяны свята, котры вшытко змінили...
Была ніч, як кажда друга. Вшытко ся білїло, а з навколишнїх обысть ся на снїгу розливало тепле, золоте світло з рос
свіченых выглядів. Днука в обыстях святковали Рождество.
Малый Ангел, лем што тма обяла до свого наруча цілу країну,
злетїв з небес і пристав на єднім з дворів, котрый быв дакус
боком од другых. Мнягко ступав босыма ногами по студенім
снїгу. Уж собі на тот незвычайный холод привыкнув, докінця
собі го облюбив. Пришов к хыжцї і сів собі під облак. Тото обыс
тя – двір і хыжку – збачів уж давнїше, бо оно было інакше, як
другы. Двір не быв такый чістый, выпрятаный, як другы, хыжа
была тыж пуста, докінця і днесь, на Святый вечур, у выглядї
світить лем слабе світелко. Ангел попозерав днука – і што не
видить! Аж му сердце завмерло... В хыжцї за выглядом не
є нияка припараджена ялічка, під котров бы были дарункы,
докінця там не горить ани огень в козубі. В хыжцї было сіро

і холодно. Єдина свічка серед стола слабо трепотїла в тмі,
коло нёй на столї были у фляшцї напхаты зелены конарикы,
на котрых вісіло єдно ябко. Нихто ся не сміяв, нихто не співав
колядкы. Коло стола сидїла стара жена з хлопчіком на колїнах. Дїтина грызла фалаток хлїба, а жена му тихо співала.
Были то худобны люде. По лицях малого Ангелика зачали
стїкати слызы. Было їх так много, же му змочіли цілу тварь.
Ангелик лем плакав і плакав. Знав, же суть на світї і худобны,
і смутны люде, но іщі нїґда їх не відїв зблизка і не знав собі
ани представити, як смутно і тяжко жыють. Ангельска душа є
крегонька, зато жыє в небі, жебы єй ніч не могло уближыти.
Ангелик плакав і плакав... Цілы годины. Зачало ся росвидняти, але він не міг перестати...
Настало рано, а з ним пришов крутый мороз. Малый
Ангелик, высиленый тількым плачом не бировав уж ростягнути свої крыла, абы ся вернув до неба. Затоже быв слабый,
немав ани дость сил, абы собі утримав ангельске тепло і
помалы замерзнув. І кідь, хто знать, ці то не было од жалю
пукнуте сердечко, котре скінчіло ёго жывот. З неба ся дораз
спустили легкы снїговы влочкы, котры поступно прикрывали
тїло негыбного Ангелика. Кібы го там дахто збачів, подумав
бы собі, же лем спить. Довгы павучайкы закрывали солены
слызы, котры єдна за другов стїкали по лицях, а в руках
стискав папірёвого ангела. Як зышло сонце, малый хлопчік
выбіг з хыжы робити снїгуляка. Нараз ся спер коло выгляда,
під котрым до рана выріс кряк білых руж. Наскоро ся вернув
до хыжы за бабов.
– Смоть, бабочко, яка красота! – Обидвоє стояли і нїмо
смотрили, што ся стало. Як міг в зимі вырости і роцвити такый
красный кряк. Ани бы їм на розум не пришло, же в ночі ся на
них позерав єден малый небесный Ангел, котрый відячі їх
худобу, гірко заплакав і загынув. Ёго горячі слызы, котры роспустили снїг, зогріли землю і дали надїй дрібному зеленому
крячку передерти ся на світло боже і росцвити в повній красотї. Ангельске тепло, котре зістало в красных білых ружах,
хранило їх перед морозом і вітром. Докінця і тот, хто одорвав
єдну квітку, міг в своїх долонях чути приємне тепло. Ангел
дав худобній женї і єй внучатку дарунок, котрый вычаровав

Ілустрація автoркы
на їх тварях радость. А што было найціннїше, нихто в часї
ріствяных свят не зістав смутный. Пізнїше собі люде ламали
головы над тым, як є можне, же білый кряк не загынув. Але
баба з внуком знали своє. Тямили, же то мусив быти ангелхранитель, котрый на них не забыв і пририхтовав їм дарунок,
з котрого ся радовали цілый рік. І хоць дома не мали ялічку
овішану солодкостями і фаребныма світелками, не могли ся
обдаровати так, як другы в тот день, і їх щедровечерный стіл
не быв богатый, тїшыли ся, бо знали, же на них дахто думать.
Єдины, што знали правду, были ангелы з неба, котры вшытко
відїли. Кідь збачіли, же єден ангел в небі хыбить, выбрали ся
глядати го. Але докы го нашли, было нескоро. Єдине, што
могли зробити, взяли ёго негыбне тїло до неба, де ся росплынуло і змінило на єдну з тых мнягонькых білых хмарок,
котры через день плавають в небесній неконечности. Так
міг быти Ангелик з другыма ангелами, але заєдно і з людми,
котры го відїли.
ххх
Мала Анька заснула, а єй мама тихо вышла. Знала, же то
іщі не є конець, котрый чула давно-предавно од своёй мамы,
але не хотїла, жебы ся єй дївчатко марно надїяло, так як ся
надїяла в дїтинстві она, же найде чародїйный кряк. За єй
дїтинства ся о чудеснім кряку, котрый выріс через ріствяну
ніч, бісідовало іщі дашто. Все кідь прийде Святый вечур і
настане північ, ангельскы ружы світять як малы діаманты і
тихо плачуть. Кажда їх слыза, котра допаде на землю, роспус
тить снїг і до рана з нёй выросте далшый кряк обсыпаный
ангельскыма ружами. Тот кряк мать навсе припоминати
малого Ангела, котрый ся так міцно хотїв зближыти з людми і
робити їм радость, же на то доплатив жывотом. Ці то є правда, або нїт, хто знать. Але наісто в дакотрім дворї, може десь
на кінцю світа є кряк з ружами, котрый цвине цілый рік і нихто
собі не знать высвітлити, як то є можне.

„Коменьского комета“
Отварять ся сонячна красного дня брана –
З тобов, школо надїйна, є нам мудрость дана.
Як за тым сонїчком каждый ся крутить –
Так і мы, звіздочко, двигаме ку тобі очі.
Як квіточка нектарь із сонїчка пиє –
Лем з Божов милостёв в нас „Коменьскый жыє...“
Аля, в своїм сердцю носиш школу світа –
Тот еліксір мудрости є „в душі комета...“
о. Мґр. Мірослав ПІНДРОХ,
Снина
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● Выстава кірілічных і латиньскых рукописів і старых друкованых памяток,
была споєна зо серіёв лекцій заміряных на проблематіку выставлёваных
і невыставлёваных памяток, котры
ся подарило здобыти при выскумах в
реґіонах, в архівах і в бібліотеках на
Словеньску і за ёго граніцями. Доц.
ПгДр. П Женюх, к. н. (першый злїва),
окрем іншого, представив найціннїшый
експонат выставкы – церьковнославяньске рукописне євангеліє з 15. ст. з
Башковець. Проф. Др. Ян Доруля, Др. н.
(другый злїва) говорив о першім перекладї цілого Св. Писма до словеньского
языка – о Камалдульскій Біблії.
Фоткы: архів СУ САН

Діскутовало ся о далшій сполупраці в школстві Выставка кірілічных памяток в Братїславі
7. – 8. децембра 2006 в Попрадї-Спіській Соботї під покровительством Міністерства школства Словеньской републікы
проходило 11. Білатералне засіданя словеньской і польской части робочой ґрупы
про освіту і выміну молодежи Словеньскопольской міджівладной комісії про черезгранічну сполупрацу. Акцію зорґанізовала
ведуча словеньской части робочой ґрупы
Інж. Катаріна Ондрашова, котра є зарівно
діректорков одбору освіты народностных
меншин МШ СР в Братїславі.
Словеньско-польска робоча ґрупа про
освіту і выміну молодежи взникла в 1996
роцї і єй засіданя ся чередують реґуларно
на Словеньску і в Польску. Послїднїй раз
на Словеньску засідала 9. – 11. новембра
2004 в Міджілабірцях. Тото місто ся выбрало
не нагодов, але з цілём росшырити сполупрацу пригранічных словеньско-польскых школ з выучованём русиньского і
лемківского языка. Ініціатором той думкы
быв Александер Зозуляк, шефредактор
Русина і Народных новинок і таёмник
Світовой рады Русинів, а дану пропозіцію
акцептовали тогды обидві заінтересованы
стороны робочой ґрупы. Вдяка тому ся росшырив дотеперішнїй округ діскутованых тем
о проблематіку школьску з акцентаціёв на
Русинів і Лемків, і так робоча ґрупа в Міджілабірцях засідала в трёх секціях: 1. Секція про
сполупрацу і выміну молодежи словеньскых
і польскых основных і середнїх школ 2. Секція Словеньской рады родічовскых здружінь
і Татраньского форуму родічів з Польска,
3. Секція сполупрацуючіх основных і
середнїх школ зо Словеньской і Польской
републікы з навчанём русиньского языка.
В новій секції (Секція сполупрацуючіх
основных і середнїх школ зо Словеньской і
Польской републікы з навчанём русиньского
языка), яку вів А. Зозуляк, актівно робило 18
членів: были то учітелї русиньского языка зо
Словеньска (Г. Антошова з Колбовець, М.
Сакарова і М. Бакова зо Шаріського Щавника, Л. Головач зо Снины, І. Мелничакова,
М. Пачута і М. Ґай з Міджілаборець), директоры ОШ і СШ з навчанём русиньского языка
в СР (І. Штефанко, М. Баяй і В. Тарча з
Міджілаборець), і учітелї лемківского языка
з Польска (М. Хомяк з Усця Ґорлицького,
М. Дубец з Ґорлиць, М. Брода і М. Гербут
з Пржемкова). На роботї секції партіціпо-

вав і методік русиньского языка і літературы
Методічно-педаґоґічного центра в Пряшові
Штефан Сухый і одборна асістентка русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных і
народностных штудій Пряшівской універзіты
Анна Плїшкова. Секція в такім зложіню діскутовала о актуалній проблематіцї меншинового
школства в обидвох країнах і о уровни выучованя материньского языка в ролї неповинного
предмету. Членове секції ся згодли на приятю
14 пунктів, реалізаціёв котрых – за актівной сполурацы етнічных орґанізацій, школ,
родічів і МШ СР – бы ся могла двигнути уровень народностного русиньского школства.
Три з них ся дістали до заключного протоколу
білатералного засіданя, а то: 1. Надвязаня
сполупрацы міджі ОШ і Ґімназіёв в Пржемкові і Ґорлицях з лабірьсков ОШ на ул.
Духновічовій, Ґімназії в Усцю Ґорлицькім
з ОШ у Шаріськім Щавнику, і Ліцея в Усцю
Ґорлицькім з Ґімназіёв в Міджілабірцях.
2. Секція рекомендовала выробити проєкт на створіня сіти матерьскых школ з
выховным языком русиньскым, 3. Помочі
партнерьскій сторонї забезпечіти учебникы русиньского языка і літературы, якы
вышли на Словеньску. Над їх реалізаціёв
ся зачало актівно робити такой од зачатку
року 2005, коли были посланы учебникы
русиньского языка польскым учітелям, занедовго быв выробеный ґрантовый проєкт росшырёваня сіти матерьскых школ з выховным
языком русиньскым, якый предпокладать за
найправдоподобнїшый взник МШ з выховным
языком русиньскым в селах, де уж суть ОШ
з навчалным або з выучованём русиньского
языка (автор: А. Зозуляк). А зробив ся тыж
конкретный крок у розвою дружбы, кідь 12.
апріля 2005 учітелї і школярї з ОШ у Шаріськім Щавнику і в Мальцові навщівили своїх
колеґів у Ґімназії в Усцю Ґорлицькім, де
были участниками Польско-словеньского
дня, на якім выступили з културным проґрамом, і попозерали сі годину лемківского
языка, яку вела Мґр. М. Хомяк. Чекать ся,
же в будучности ся сполупраца надвяже і
міджі остатнїма споминаныма школами, так
як то укладать протокол білатералной робочой ґрупы. Тот момент може принести хосен
нелем в зближованю Русинів з обидвох боків
Карпат, але може послужыти як вызначный
мотівачный момент при выучованю материньского языка Русинів.

І о тых моментах – як о конкретнім резултатї роботы білатералной робочой ґрупы про
освіту і выміну молодежи Словеньско-польской міджівладной комісії про черезгранічну
сполупрацу – інформовали на засіданю в
Попрадї-Спіській Соботї членове словеньской
части А. Зозуляк і А. Плїшкова. Окрем того,
засіданя ся несло в духу очекованых змін,
якы настануть у звязи з роздїлїнём польского Міністерства школства на дві части (про
высокы школы і про основны, середнї школы
і выміну молодежи), што принесе модіфікацію
білатераной робочой ґрупы, о чім інформовала ведуча польской части панї Емілія Марта
Ліпіньска. Обиді стороны притім позітівно
оцінили білатералну сполупрацу на полї освіты і выміны молодежи і конштатовали, же
якраз тота робоча ґрупа была оцінена як
найініціатівнїша в рамках Словеньско-польской міджівладной комісії про черезгранічну
сполупрацу. Выслїдком єй роботы, окрем
іншого, є сінтетічна робота о історії Спіша,
надвязаня сполупрацы міджі польскыма і
словеньскыма высокыма школами в пригранічных реґіонах, на підпору якой ведучі
обидвох частей помогли роздобыти ґранты,
надвязаня сполупрацы міджі основныма і
середнїма школами на обидвох боках, сполочны проєкты, якы ініціовала Словеньска
рада родічовскых здружінь з польскыма партнерами (напр. По стопах Антонія Ґауді, Барцелона 2005) і много іншых.
Є істе, же тота білатерална робоча ґрупа на
челї з панї Катарінов Ондрашовов з Міністерства школства Словеньской републікы
і з панї Еміліёв Мартов Ліпіньсков з Міністерства наукы і высокых школ Польска
зробила за десять років много позітівного
про зближованя як Словаків і Поляків, т. є.
штатотворных народів обидвох країн, так і їх
етнічных меншин – Русинів і Лемків, жыючіх
в пригранічных реґіонах обидвох штатів. Їх
роботу на тім засіданю оцінила Словеньска
рада родічовскых здружінь на челї з панї
Юліёв Терековов з Попраду. Віриме, же
білатерална робоча ґрупа і в будучности буде
підпоровати атівности на хосен участных
країн і їх етнічных меншин. Было бы добрї,
якбы єй увага ся в будучности перенесла
з основных і середнїх школ тыж на высокы
школы, котры реалізують штудійны проґрамы
заміряны на русиньскый язык.
А. ПЛЇШКОВА, фотка: А. З.

За нима далшы успіхы а перед нима много роботы
І наперек тому, же
Театер Александра
Духновіча снажыть ся
быти скромным, не
дарить ся му то. На
„винї“ суть ексцелентны герцї, котры дають
тому театру означіня
„єден із найлїпшых“.
Стачіть, же ся обявить
на фестівалї і домів ся вертають члены ёго
драматічного колектіву з позванём на далшу
презентацію. Розговор із директором театру
Маріаном МАРКОМ є поглядом до прошлых
місяцїв і понуков до будучности.
● Послїднї днї минулой театралной
сезоны, дасть ся повісти, сьте перебыли на „штирёх колесах“, абсолвовали сьте
дакілько фестівалів...
– Думам сі, же маме за собов цалком добру
сезону. Одпремєровали сьме Чеховового Дядю
Ваню, приповідку Чортівскы битанства,
Каліґулу. Но мали сьме і щастя на позваня на
розлічны фестівалы. З гров Тітанік сьме были
на фестівалї „Divadelná flóra“ в Оломоуцу і
на міджінароднім фестівалї „Setkání 2006“.
Взяли сьме участь і на Біенале русиньской
културы в польскім купельнім містї Криніця,
де драмколектів ся представив із приповідков
Прінцовы галушкы а Піддукляньскый умелецькый народный ансамбель з проґрамом
Жыва краса. Подарило ся нам зогнати фінанції на зорґанізованя фестівалу „Dni Divadla
A. Duchnoviča“ в Братїславі, котрый робиме

кажды два рокы, бо своїх позерателїв маме ай
у главнім містї. Почас трёх днїв сьме в рамках
того фестівалу увели гры Прінцовы галушкы,
Ідіот і першыраз сьме мали можность выступити на словеньскій першій театралній сценї,
на дочках Словеньского народного театру, з
гров Дядя Ваня. Кідь сьме по своїм выступі
мали великы овації, в духу єм ся сам себе
опросив, што веце собі можеме желати? Нато
ня ословив директор віденьского театру з понуков на гостёваня у них, также такой єм дістав ай
одповідь на свій вопрос – все ся дасть іти дале.
Не хыбовыли сьме ани на „Medzinárodnom
festivale otvoreného divadla“ в Жілінї, одкы
сьме ся такой пересунули до Мартіна на фестівал „Dotyky a spojenia“. Точков за минулов
сезонов было скуточнї нетрадічне выступлїня
– были сьме на фестівалї „Pohoda“ в Тренчінї.
● Мате пару днїв по першій премєрі в
новій театралній сезонї, также попри путованю сьте стигли і приправлёвати нову
гру...
– Было то дость тяжко, бо септембер і
октобер ся нїс у дусї фестівалів. Сезону сьме
одкрыли великов подїёв, мали сьме пять номінацій на тогорічній „Divadelnej Nitre“. Номінації на „Dosky 2006“ сьме мали в катеґорії найлїпша інсенація, найлїпша режія, найлїпшый
женьскый і мужскый выкон, найлїпша сцена.
Кідьже сьме не дістали ани єдно оцінїня, зо
запалом сьме ся пустили до далшой роботы.
Першов премєров у новій сезонї была Мокошова Вірна невіра в режії Матуша Ольгы. Почас

репетіцій сьме собі але одскочіли на фестівал
до Відня, де сьме з гров Прінцовы галушкы
отворили „Stredoeurópsky divadelný kolotoč
Slovensko – Viedeň“.
● В октобрї сьте зорґанізовали ай 3.
річник міджінародного театралного фестівалу „KARPAT FEST 2006“. Сповнив ваше
очекованя?
– Часточно гей. Конечно ся на нїм міг представити і драматічный колектів із Україны. Але
все іщі вірю, же будеме мати раз тілько фінанцій, жебы на нїм могли выступити театры з
Карпатьского реґіону. Наісто мі на тім фестівалї
хыбовали Чехы.
● Што іщі приправуєте до кінця каледарьного рока?
– Надвяжеме на успішну сполупрацу сперед
рока зо Светозаром Спрушаньскым, котрого
сердечным дїлом є руська класіка. По Чеховови
і ёго Дядёви Ванёви теперь сягне по Ґоґолёвій
Женитві. Думам собі, же є ся зясь на што
тїшыти, кідьже Дядя Ваня мав пять номінацій.
В тій сезонї маме напланованы штирї премєры,
далшы дві суть у фазї приправ.
● Што вам найвеце хыбить?
– Може дакус веце фінанцій, но снажыме
ся выйти з того, што маме, абы сьме мали
вырівнаный роспочет. Покы іде о герцїв, потребовали бы сьме посилнити колектів о молодых
мужів. Хочеме продовжовати в сполупрацї з
Пряшівсков універзітов, на кінцї сезоны сьме
дістали єдного з єй штудентів. Так істо хочеме
надвязати сполупрацу з Академіёв умень в
– КМ –
Баньскій Быстріцї.

20. – 26. новембра 2006 была в просторах Ґрекокатолицькой фары в
Братїславі выстава кірілічных і латиньскых рукописів і старых друкованых
памяток, яку зорґанізовав Славістічный устав Яна Станїслава Словеньской
академії наук вєдно з Братїславсков ґрекокатолицьков фарностёв. Як повіли орґанізаторы выставкы, акція мала свій вызнам главно з того погляду, жебы
шырока громада собі усвідомила, же кірілічны церьковнославяньскы документы
суть інтеґралнов частёв словеньской културы і вызначным компонентом ёго
кіріло-мефодьской дїдовизны. Вызнам тых памяток ся довго односив лем к
выходославяньскому културно-языковому простору, вшыткы кіріліков писаны
документы ся автоматічно приписовали до контексту українськой културы.
Кідьже вшыткы тоты памяткы суть тїсно звязаны з церьквов бізантьско-славяньского обряду, зато в часї комуністічной тоталіты о їх выскум не быв інтерес
і много з них в тім часї ся пошкодили або стратили. В сучасности, як повів Доц.
Др. Петер Женюх, к. н., директор Славістічного уставу Я. Станїслава САН,
указує ся велика потреба комплексного выскуму кірілічных і церьковнославяньскых рукописных і друкованых памяток в контекстї словеньской културы. А
то є тыж єдна з выскумных задач той інштітуції, котра при тім выскумі од зачатку
тїсно сполупрацує з Кошіцькым апостольскым екзархатом і з Пряшівсков
єпархіёв.
Є цінне, же орґанізаторы выставку споїли зо серіёв лекцій заміряных на
проблематіку выставлёваных і невыставлёваных памяток, котры ся подарило
здобыти при выскумах в реґіонах, в архівах і в бібліотеках на Словеньску і за ёго
граніцями. П. Женюх у выкладї о кірілічных рукописных памятках сучасно представив найціннїшый експонат выставкы – церьковнославяньске рукописне
євангеліє з 15. стороча, котре ся нашло в роцї 2000 в селї Башковце, окр. Собранце. Професор Др. Ян Доруля, Др. н. зо Славістічного уставу Яна Станїслава
САН говорив о далшій цінній памятцї, о першім перекладї цілого Святого Писма
до словеньского языка – о Камалдульскій Біблії. На акції одзвучали і лекції на
тему літурґії бізантьской місії на Великій Мораві (Мґр. А. Шковєра) і тема єзуітів в
історії словеньской наукы і културы (Мґр. арт. Л. Качіц, ПгД., Мґр. С. Заварскі).
Участь на акції прияли вызначны гостї сполоченьского, научного і конфесіоналного жывота, міджі нима і кошіцькый апостольскый екзарха Мілан Хаутур,
якый одслужыв Службу Божу в братїславскім ґрекокатолицькім храмі. Єпарха
Ґрекокатолицькой єпархії на Словеньску Ян Бабяк послав кураторам выставкы
поздравне писмо, в якім проявив інтерес о документацію з выставкы.
Выставка з датабазы Славістічного уставу Яна Станїслава САН, яка была
орґанізована в рамках Европского тыждня наукы і технікы 2006 на Словеньску, выкликала великый інтерес у братїславской громады. Позітівным
фактом є, же єй орґанізаторы уважують о іншталації експозіції споєній з
ціклом лекцій о кірілічных памятках тыж в дакотрім з міст на выходї Словеньска.
-ап-

Татраньскы іншпірації

Вытварный сполок в Пряшові КОПА, якый ся може похвалиити 15-річнов
екзістенціёв і на челї котрого стоїть академічна малярька Анна Ґаёва
(міджі іншым, ай ілустраторка першого пореволучного русиньского букваря
і чітанкы), од 15. до 23. октобра того року зорґанізовав вытварный пленер
в Татраньскій Яворінї. Выслїдком пленеру была выставка отворена 23.
октобра 2006 на споминанім містї, а то під назвов Татраньскы іншпірації,
де ся представили малярї нелем зо Словеньска, але і з Польска, членове
сполку, ай гостї.
Татры мали што понукнути умелцям. Прекрасный осіннїй час, оріґіналны
сценерії, зогратость колектіву – то было ай заруков выслїдных робот, ай
хоць правда є така, же каждый умелець найвеце любить творити сам. В
конечнім резултатї образы за нёго самы говорять.
По одпрезентованю ся в Татрах, умелцї ся представили з выставков в АҐ
ґалерії Пряшові, і так сьме мали можность на властны очі відїти образы
Андрія Ґая (1932), барда коморной мальбы, монументалной і декоратівной творбы в архітектурї, кресбы і ілустрації, Анны Ґаёвой (1964), яка ся
занимать кресбов, мальбов, ґрафіков, ілустраціями, Александра Языкова
(1961), родака із Львова, якый окрем мальбы і ґрафікы, є автором умелецькых фотоґрафій, Мілкы Лакомой-Кравсовой (1940), яка вже має за
собов 52 самостатных выстав, 98 колектівных выстав дома і за граніцями, і
якы была оцінена за свою роботу Цінов пріматора Міхаловець, Кошіцького
самосправного края і найновше того року цінов Фра Анґеліка. Відїли сьме
ту творы Анны Ґреґоровой, Каміла Юрашка, Растїслава Мравца, але
і образы польскых малярїв Нїны Плонкы, Юстіны Ґрабовской, Лукача
Вінцента Дубланьскі.
Каждый із споминаных умелцїв внїс свій світ на полотно. Через Татры
высловив ай свої чувства, росшырив палету малёваня країнок. Тріптіх Анны
Ґаёвой, „полемічны образы“ Александра Языкова ці молгов обалены нашы
великы горы Нїны Плонкы – говорять о тім, же выставка ся не заобышла без
пестрости розлічных малярьскых рукописів. Ословила нас ай з умелецького
боку.
Главным орґанізачным тягачом споминаных вытварных акцій была председкыня КОПЫ Анна Ґаёва, за што єй были колеґове дуже вдячны. І кідь
то было на укор єй вольного часу, гріло єй чувство, же дїло ся подарило.
Додайме, же підпоровати красу все ся оплатить, бо она, нащастя, не слуМ. МАЛЬЦОВСКА
жить єдинцёви, але каждому, хто ся з нёв стрітить.
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Сердечна ґратулація

Юбілейный концерт Кірілометодеону
Кірілометодеон – співацькый хор при ґрекокатолицькій церькви в Братїславі, того
року ославує 70 років своёй екзістенції. В 1936
роцї го заложыла п. Емілія Галькова, жена
тодышнёго ґрекокатолицького священика
в Братїславі. Окрем співів, котры сі люде
принесли з дому, зачала панї Галькова збогачовати репертоар хору творами авторів
сакралной музикы выходного обряду. При
реалізації помагали членове штудентьского хору, котырй при парохії зорґанізовав
і діріґовав Штефан Еліаш. Днесь є членом
нашого хору. Хор зістав вірный класічній
музицї. Не міг ся але слободно розвивати,
бо ґрекокатолицька церьков была загнана до ілеґаліты. Хор по смерти п. Гальковой вів Корнел Кутка, якого вымінив Мірон
Петрашовіч. Він своїма композіторьскыма
способностями і роботов вообще посунув
церьковный спів і хор допереду. Штафету
хору перебрав по Патрашовічови Штефан
Ладіжіньскый, якый збогатив репертоар
новыма музичныма творами, якы написав
на церьковнославяньскы тексты, а про хор
роздобыв новых талентованых хормайстрів (Татяна Канішакова, Адріан Кокош і ін.).
Він є умелецькым ведучім хору.

В Кірілометодеонї доднесь співають векшынов
Русины, але і Словаци і Українцї, творять компактный умелецькый колектів. На акціях, котры
робить, все ся озывать родне слово і церьковный
спів, припоминаючі родный дім і родічовске миле
слово. Про дотримованя нашых звыків і реліґійных традіцій то має великый вызнам. На нашых
акціях і на акціях ЗІРС-у нїґда не хыблять членове хору. Зато выбор Окресной і Містьской орґанізації Русиньской оброды в Братїславі вырішив
помочі ку іщі векшому пропаґації того хору міджі
братїславсков публіков, зато ся і зробив Юбілейный концерт – децембер 2006, якый быв 13.
децембра 2006 року в Храмі св. Ладіслава у
Братїславі.
На нїм участници выслухали творы П. І. Чайковского (Милость міра – Достойно), Д. Бортняньского (Достойно єсть), М. Вербицького (Буди імя
Господнє), М. Петрашовіча (Святы апостолы), Ш.
Ладіжіньского (Помилуй нас, Господи, Достойно
єсть, Святочны співы народу, Хрістос воскресе
– Великдень, Коли ясна звізда, Гімн Марії, Господи, возвах к тебі, Тебе поєм) і ін. Хор діріґовав
Адріан Кокош.
Інж. Александер ШЕПТАК,
председа ОО і МО РОС, Братїслава

Єм вдячна за почливость...

Важена, а уж ай особнї
знама редакція!
Єм вдячна, же ай мі сьте
дали таку почливость, же
сьте ня позвали на ославы 15.
народенин нашых Народных
новинок і Русина 17. новембра 2006 у Пряшові. Позваня
на акцію ня барз потїшыло а
самотна стріча дала мі охоту
до далшой роботы.
Уможнили сьте мі тыж
стрітити ся з людми, котры
мають такы інтересы, як я.
Была єм несподївана, же люде
з іншых країн, притомны на
ославах, бісідують так, як і мы,
бо у нас ся люде ганьблять (не
вшыткы) за русиньску бісіду.
Я де піду, зачінам бісідовати
по нашому, по русиньскы, а
все натрафлю на Русина: в
Кошіцях в електрічцї, В Гуменнім в обходї. Ту єм тыж куповала лісток на влак і бісідовала
єм із касырьков (бо є то знама
з Чабин) по русиньскы. А пришов хлоп ку касї купити лісток
і гварить: „Кідь бісідуєте по
руснацькы, та і я буду, бо я

тыж Руснак і люблю по нашому
бісідовати.“
Споминам сі і на єдну пригоду з Чікаґа з 1995 року. Бывали
сьме у Полькы Сілвії в пивніцях
(безмент). Барз было тяжко.
Глядали сьме даякый квартель
на штоку. Іду до обходів по
роботї (недалеко нас была
ціла обходна сіть, а обходы
отворены до 10. годины вечур),
жебы єм пробыла даяк час, бо
в безментї ся чоловіка хапать
депресія. Ідуть опротїв муж
і жена. Думам сі: „То Поляци,
позвідую ся, ці не мають бываня (там много Поляків і уж
ся беруть як домашнї). Муж
одбігнув до такого меншого
польского обходу, што быв
недалеко од нас. А я ся той
жены звідую по словеньскы, ці
не мають даяке бываня. Она
мі гварить: „Вы бісідуєте по
словеньскы.“ Я чую, она тыж.
Звідує ся, же одкаль я. Я гварю,
же з Міджілаборець. А она мі
гварить: „Та сьте Русначка,
бо я Русначка од Бардіёва.“
Потїшыли сьме ся і набісідова-

ли сьме ся по русиньскы. Мали
сьме ся іщі стрітити, але
якось то не вышло, бо скоро
уж єм ішла домів. Шкода, же
не знам, з якого конкретного
валалу тота жена походить.
Гварила, же у них учіла Реґрутова з Лабірця.
Также видите, же хоць
світ великый, але всягды мож
натрафити на Русинів і добісідовати ся по русиньскы, і там,
де бы сьме то найменше чекали. А кідь ся по русиньскы пригварите, та тоты люде вам по
русиньскы і одповідять, потїшать ся русиньскій бісідї. А
так бы то мало быти і всягды
у нас, де у великій мірї жыють
Русины. Зато ня потїшыло,
же на стрічі дописователїв к
юбілею Народных новинок єм
чула скоро лем русиньскый
язык, окрем выступу пана
Мілана Бенча, тогдышнёго пріматора Пряшова.
Іщі раз дякую вам і тїшу ся на
далшу сполупрацу з вами.
Анна ДЗУРЁВА,
Міджілабірцї

Є час заплатити передплатне
Дорогы передплатителї,
довольте, жебы сьме Вам припомянули, же є час заплатити передплатне за Народны новинкы і часопис
Русин на рік 2007. Окреме то припоминаме тым, котры не мають заплачене ани за 2006 рік, але мы сьме
їм і наперек тому посылали нашы періодіка. Теперь можуть заплатити сучасно за обидва рокы, лем то
треба увести в уградї до справы про приїмателя.
Внаслїдку того, же сітуація што ся тыкать фінанцованя з боку Міністерства културы СР буде в новім роцї
гірша, не будеме уж мочі новинкы і часопис посылати безплатно, бо подля новых фінанчных правил МК
СР не дістанеме фінанції ани на поштовне, а то не є мала частка. Скоро каждый рік ся звышує. Просиме
Вас о штонайскорше заплачіня передплатного, бо ай кідь нас то мерзить, будеме нучены посыланя
задарьмо нашой русиньской пресы заставити.
Ціна передплатного на рік 2007 є така:
Словеньско:
Народны новинкы – 250 Ск
Русин
– 120 Ск
Сусіднї штаты (Чесько. Польско, Україна, Мадярьско):
Народны новинкы – 600 Ск або 24 УСД, 18 ЕВРО
Русин
– 350 Ск або 14 УСД, 10 ЕВРО
Остатнї штаты: Народны новинкы 2. класов – 35 УСД або 26 УВРО
		
1. класов – 43 УСД або 34 УВРО
Русин
посыланый 2. класов – 26 УСД або 20 УВРО
Русин
1. класов – 29 УСД або 23 ЕВРО
Заплатити можете в редакції або на банковый рахунок чісло 138631215 ⁄ 0200 у Вшеобецній
уверовій банцї в Пряшові або послати банковый шек в обалцї (загранічны передплатителї) на
адресу: Rusín a Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov
Тым, котры уж мають заплачене передплатне, щіро дякуєме, а вшыткым чітателям
Ваша редакція
желаме успішный і в добрім здоровю прожытый 2007 рік.

25. новембра 2006 ся свого красного жывотного юбілея
– 55 років – дожыв о. Йосафат Штефан ЛУЦАК, ЧСВВ.
Він за довгы рокы в русиньскых селах і на цілій Лабірщінї
хранив наш материньскый русиньскый язык, Боже слово нам
голосив і молити ся нас учів. Він своёв шпоровливостёв нам поміг
наскладовати корункы на оправу храму і поміг роздобыти про тото
дїло добродителїв. Зато высокопреподобный отче Йосафате, няй
Вас Господь Бог все спроваджать, няй ёго міцна рука Вам силу
дає. Няй Вас Божа мамка – Пречіста Дїва покрыє своїм святым
омофором, штобы Вас од гріху хранила. Няй святый Василій
Великый і священомученик Йосафат Вам у Бога много просять,
штобы Вы подля їх прикладу все вірно Богу служыли.
Всїх благ про душу і тїло, много здоровя, радости і любви няй Вам Господь Бог дасть на
Многая я благая лїта пожыти.
Вашы бывшы вірници із сел Чабины, Суків і Рошківцї

Є то велика несправедливость і ганьба!
Чітали сьме у Народных новинках о
сітуації в Руськім клубі – 1923 і о будові
Руського дому на ул. Главній у Пряшові. Не
знаме порозуміти, як ся могло стати, же
трём особам: Штефанови Секеракови,
Конштантінови Барнови і Павлови Бірчакови ся подарив такый „гусарьскый
кусок“ – вытворити надацію, наслїдно
ю зареґістровати на Міністерстві внутра
СР і на ню переведженый маєток – Руськый дом у Пряшові записати до катастра
міста?!
Хто дав їм на то соглас? Знали о тім
членове Руського клубу – 1923? Было то
проїднане на членьскій громадї РК – 1923
за участи вшыткых ёго членів, ано нїт?

Коруна од каждого Русина

Народна збірка на захрану Руського дому
Дорогы Русины! Дорогы братя і сестры!
Обератаме ся на Вас вшыткых дома і за граніцями нашой републікы з просьбов підпорити народну збірку на захрану Руського дому в Пряшові. Маєток будовы Руського дому,
на котрый ся складали нашы предкы і купили го в 1925 роцї в сумі 280 тісяч корун, дістав
ся до рук горсткы людей, незнамых в русиньскій културї, якы заложыли надацію, і такым
способом пришли незаслужено ку тяжко купленому маєтку Русинів. Маєток быв оціненый
на 9, 5 міліона корун.
Просиме вас фінанчно підпорити снагы, абы сьме вшыткыма правныма законами, што
платять в Словеньскій републіцї, доказали навернути Руськый дом вшыткым Русинам на
Словеньску, абы служыв на тоты цілї, на котры быв купленый.
Будеме вдячны за кажду коруну од каждого Русина і в Народных новинках ся обявить
мено каждого добродителя і сума, з яков підпорив тото препотрібне дїло.
Грошы посылайте на ч. рахунку: 2625039422
Выконный выбор Руського клубу – 1923
На вызву ся дотеперь озвали:
LE AGRO, с. р. о., Люботіцї – 1000 Ск
M. V. AUDIT, с. р. о. – 2000 Ск
Щіро дякуєме!

ЩІРО ДЯКУЄМЕ ДОБРОДИТЕЛЯМ
Того року закінчуєме далше коло добро- роцї 2006. На тот раз конкретно: Людмілї
вольной збіркы на выдаваня Народных нови- Шандаловій зо Свідника, Аннї Тішковій із
нок, котра буде мати своє
Дубніцї над Вагом, Еленї
АКЦІЯ 100
продовжіня і в роцї 2007.
Турковій із Пряшова, Аннї
Но як каждого року, так і
Туленковій із Ґерлахова,
того року ся тота акція розвивала без того, Людмілї Розенберґеровій із Яновой Леготы,
жебы сьме даяк шпеціално мусили людей Елейн Русинковій із США, Юріёви Фіркалёвызывати. Зато дякуєме вшыткым нашым ви зо Снины і Мартї Котрадіёвій із Левочі.
добродителям, котры нам помогли в Од серця вшыткым дякуєме.
Редакція

Sekcia menšinových kultúr Ministerstva kultúry SR oznamuje, že Podmienky
poskytovania dotácií a formuláre žiadostí o dotácie z Programu Kultúra národnostných menšín 2007 sa nachádzajú na webovej stránke MK SR: www.culture.gov.sk
Vyplnené žiadosti s prílohami v 2 vyhotoveniach posielajte na adresu:
MK SR, Odbor programovej podpory, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 s označením „Kultúra národnostných menšín 2007“ alebo ich odovzdajte v podateľni MK
SR.
Projekty predložené do 3. januára 2007 budú posúdené a spracované v marci
2007.“
Kontakt: Mgr. Judita Trnovcová
Sekcia menšinovývh kultúr
Ministerstvo kultúry SR
tel. +421 2 5939 1442
Nám. SNP č. 33
fax: +421 2 5939 1474
813 31 Bratislava 1
e-mail: judita.trnovcova@culture.gov.sk

Выдавать Русин і Нарoдны нoвинкы з фінанчнoв пoмoчoв Міністерсцтва
културы СР і Пряшівского самосправного краю. Шефредактoр: Aлександер
ЗОЗУЛЯК, редактoркы: Кветoслава КОПОРОВA, Марія МAЛЬЦОВСКA,
языкoва редактoрка: Aнна ПЛЇШКОВA. Adresa: Ľudové noviny, Duchnovičovo
nám. 1, 081 48 Prešov, SR. Тел.: 051/772 56 29. Передплатне на рік 250,- Ск,
дo сусіднїx штатів – 600,- Ск, дo заграніча пoштoв ІІ. кл. 35 УСД, пoштoв І. кл. 43 УСД, заплатити мoж
і в редакції. Вырoба: ДAТAПРЕСС у Пряшoві. Реґістрачне ч. MK SR 417/91, MIČ 49 438. Опублікoваны
пoгляды дoписoвателїв не мусять быти згoдны з пoглядами редакції.

Aдреса нoвинoк на інтернетї – www.rusynacademy.sk,
http://narodny-novynky.presov.sk, E-mail: rusyn@stonline.sk
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Но а кідь нїт, то як такый маєток Русинів,
оціненый на 9,5 міліона Ск, міг быти
переведженый на три плус єдну особу
(іщі пензісту Яна Цімбалу)? Є то велика несправедливость односно вшыткых
Русинів!
А великов ганьбов є, же правду і справедливость мусять Русины глядати на
судах! Є ганьба, же будова, куплена в
роцї 1925 з дарів Русинів, такым ниякым
шором, дакотрыма авантюрістами была
одобрата од Русинів!!!
О судьбі Руського дому в Пряшові ся інтересують і честны Русины в Братїславі.
Гелена ҐАЙДОВА-ЖЫДОВСКА,
Братїслава
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