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Воскресшый Хрістос 
– знамено спасіня

Любов Божа є превелика,
не хоче смерть про грішника.
Господь послав своёго Сына,
жебы змыв людьскы провины.
Убила го людьска злоба,
Вірны го дали до гроба,
но стало ся чудесне штось –
на третїй день воскрес Хрістос.

(Зо стишка Йосифа Кудзея Воскресна пісня)

В катехізмі, такой на ёго зачатку, ся можеме дочітати, же чоловік на тім світї жыє 
зато, жебы через своє познаваня Господа Бога і богобойный жывот набыв по смерти 
спасіня.

Тото про нас хоче і сам Господь Бог, а зато, як знак своёй любви, давать чоло-
вікови знамена. Суть світилами богопознаня на пути чоловіка к Богу. З них в історії 
спасіня найвекшым знаменом є Божый Сын – Хрістос. 

Знамена може Бог выявляти розмаїтым способом. Наприклад через: пророцтва, 
жывотны подїї, тужбы, предметы, чудесны дїла, особы. А так в історії нашого спа-
сіня можеме роспознати знамена в дїлах Мойсея, праотцїв, пророків..., но найвеце 
в словах, дїлах і в особі нашого Господа Ісуса Хріста. Він нїґда не робив знамена 
про сензацію. Робив їх зато, жебы через них народ познав, же він – Хрістос, є Сын 
Божый, Месія, Спаситель, котрого Бог обіцяв ізраільскому народу. Прото, кідь дако-
тры з учітелїв закона і фарізеїв ёму облесно говорили: „Учітелю, хочеме од тебе 
відїти знамено,“ одповів їм так: „Чуджоложне і злобне поколїня глядать знамено. А 
знамено ся му не дасть, лем знамено пророка Йоны. Бо як Йона быв три днї і три 
ночі в брісї великой рыбы, так буде і Сын чоловіка три днї і три ночі в глубинї зем-
лї.“ (Мт 12. 39-40). Своёв смертёв, похованём а третёднёвым воскресінём Хрістос 
стверджує тоты свої слова i ставать ся про людей того світа жрідлом жывой воды, 
котра тече до вічного жывота. (Йо 4.14)

Пасхов, котру славиме ту на земли каждый рік, ся приготовляме на нашу смерть, 
воскресіня і стрічу з Господом. Гостина, котра наслїдує по посвячіню їдел, є перед-
образом гостины в Царьстві небеснім. Не забывайме на то!

В часах Ісуса Хріста славлїня праздника Пасхы было барз спрофанізоване, а то 
як простым народом, так і реліґійнов і світьсков моцёв. Місто Єрусалим было в тых 
торжественных днях повне войска, купцїв, екстремного націоналізму, політікы... Ідея 
політічного Месії-Выслободителя тримала в рабстві многых ізраілтянів.

Хрістос – новый пасхалный баранок (АГНЕЦЬ БОЖЫЙ), своёв смертёв на хрестї 
i своїм воскресінём выслободжує людство з гріха і смерти... А вшыткых, котры в нёго 
увірять, прийме до Царьства своёго Отця. Робме вшытко, жебы раз прияв і нас.

Покій і благословлїня нашого Господа Ісуса Хріста і красне пережываня пасхал-
ных свят жычіть вшыткым чітателям Народных новинок

Хрістос воскрес
o. Франтїшек КРАЙНЯК, Камюнка

НА ЗАКАРПАТЮ УЗНАЛИ РУСИНІВ 
ЗА ОКРЕМУ НАЦІОНАЛНОСТЬ!

По трёх навыдареных попореднїх спробах про-
бити ся із своїма просьбами ку глухонїмій централ-
ній владї в Кієві, 7. марца 2007 року Закарпатьска 
областна рада в Ужгородї своїм рішінём на те-
ріторії Закарпатьской 
области Україны, на іс-
торічній Підкарпатьскій 
Руси – узнала націоналность РУСИН!

Теперь Русины суть уж узнаны і на Закарпатю, 
теріторія якого є частёв Україны лем од 1991 року, 
а то і вдяка голосованю містных Русинів у референ-
думі за незалежну Україну. Але кієвско-галицькы 
„законны злодїї“ і політіци отворено окрадали За-
карпатя і діскріміновали закарпатьскых Русинів на 
їх родній історічній земли! І так 15-річна епопея боя 
Русинів Закарпатя за свої права была коруно-
вана успіхом: 80 % посланцїв областной рады, 
выужыючі право орґанів містной самосправы, і 
наперек грозбам з Кієва, сміло прияли рішіня о 
узнаню русиньской народности, чім зняли гань-
бу з Україны як недемократічной державы. 

Ґратулуєме вшыткым Русинам к вітязтву! 
На рядї суть далшы демократічны зміны на 

Українї і Закарпатю як в інтересах Русинів, так і 
Українцїв і вшыткых іншых народностей штату. Пу-
джак русиньского сепаратізму, выдуманый в Кієві 

шпеціалныма службами на обїднавку галицькых на-
ціонал-радікалів, довгый час мотав голову многым. 
Час укаже, же кієвскый пуджак – доказ перепуджа-
ной влады в Кієві. 

Ниякый русинь-
скый семпаратізм Ру-
сины собі не желали і 

не желають! Уж пришов час зняти маску з галиць-
кых злодїїв і кієвскых оліґархів, што мали злодїйскы 
банды на Закарпатю.

На захрану тых кієво-галицькых банд 11. марца 
2007 в Ужгородї коло памятника Т. Шевченка ся схо-
дять кієво-галицькы націоналісты-пришелцї, затяг-
нувши до того часть містных штудентів, жебы шы-
ковно розограли обїднане циґанство о „закарпать-
скім сепаратізмі“. То суть противници демокрації, 
прав і слобод обчанів державы. Няй їх судить Бог.

Слава Українї, а честь і почливость Карпать-
скій русиньскій Руси!

Ґратулуєме вшыкым демократічным силам 
Україны, Европы, Америкы і Росії за підриманя Ру-
синів Закарпатя. То і Ваше вітязтво, приятелї!

Прот. Димитрій СИДОР, 
председа „Сойму подкарпатськых Русинов“, 

член Світовой рады Русинів за Україну 

www.rusynacademy.sk

Небіжчік Василь Турок колись повів: „Рад бы 
єм ся народив Анґлічаном, або як член родины 
іншого великого народа. Але кідь єм ся наро-
див як Русин, моёв повинностёв є дашто зро-
бити про свій народ...“

При якійсь діскузії міджі знамыма, векшинов ру-
синьской народности, мі хтось положыв вопрос, ці 
сі думам, же каждый, хто ся голосить к Русинам, 
має быти народным будителём..? Вопрос, котрый 
свідчіть о непорозуміню думкы высловленой у всту-
пі статї. Народны будителї ся родять раз за сто ро-
ків, ой, кібы сьме ай мы, Русины, од час Духновіча, 
Павловіча, Добряньского, Ґойдіча мали і далшых в 
днешнїй добі. Повів бы єм, же тоты днешнї бы не 
мусили быти такы питны, як споминаны особности. 
Они творили в іншій добі, в часї одсталїшого еко-
номічного, соціалного і сполоченьского розвоя, як і 
іншой културно-освітной уровни людей. 

Зробити дашто про свій народ днесь значіть 
поужывати свої народностны уставны права, ука-
зовати на їх порушованя, а не быти пасівнов жер-
твов асімілації з векшиновым народом в домашнїй 
словеньскій средї і у світї, слїпо не конвертовати 
к силнїшому, популарнїшому народу, к ёго културї, 
матеріалізму і козмополітізму. То не значіть, же мы, 
Русины, ся не маме школовати, спознавати світ, чу-
джі языкы, але тото основне, што носиме в собі по 
своїх предках, як є віра, моралны прінціпы, традіції, 
тото маме мати все на памяти, утримовати і храни-
ти про нашы дїти. 

Зробити дашто про нас Русинів значіть тыж 
заняти ясну позіцію і отворено ся высловлёвати к 
вопросам націоналной приналежности. То значіть, 

кідь ся дїє кривда такому чоловікови, што ся про-
являть як Русин, є підцінёваный, высміёваный, за-
страшованый, є нашов повинностёв обгаёвати своє 
русиньске коріня, не бояти ся вказати пальцём на 
того, хто нас ображать, є надуманый і повышує ся 
над другыма. Быти Русином значіть актівно ся за-
лучовати до културно-сполоченьского русиньского 
руху. Не каждый може быти функціонарём, публіч-
но выступовати, орґанізовати акції, писати до нови-
нок. Але справовати ся пасівно, крітізовати роботу 
і анґажованость іншых, спохыбнёвати, а притім за-
таёвати свою народнсоть, є знаком нігілізму в по-
глядах такого чоловіка, ёго порожнёй головы, а лем 
ёго конзумного способу жывота і еґоізму. Шкода, 
же суть такы люде, а не є їх мало. Ай днесь є час, 
кідь ся треба ясно высловити ку кривдї, котра ся 
творить нашым Русинам на полї духовного жывота, 
кідь ся з боку церьковных представителїв перестає 
акцептовати їх материньскый язык в літурґічных об-
рядах (додаю, же нихто не спохыбнює богослужоб-
ный, церьковнославяньскый язык – позн. П. К.).

Світло світа узріла Харта, котра ся дістає к на-
шым Русинам, а є вызвов і шансов высловити ся. 
Хвалабогу, же ся нашла ґрупа свідомых русинь-
скых актівістів, котра ся такым способом озвала. В 
Хартї тлумачать біль нашых вірників, к якому бы не 
мали зістати компетентны рівнодушныма. Од каж-
дого Русина залежить, як ся поставить к тому дїлу. 
Стачіть так мало – отворено повісти свій погляд, не 
справовати ся сервілно, быти слїпым і тактізовати. 
Без великых будительскых слов, націоналізму і ура-
жок.

Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів 

Є час дашто зробити 
про свій народ

...в чеськых країнах і на Сло-
веньску быв 8. – 9. марца 2007 
у Пряшові, якого централнов 
темов было Православна церь-
ков у третїм тісячрочу. Сейм 
єдночасно зволив новых членів 
митрополитных рад Православ-
ной церькви в чеськых країнах і 
Православной церькви на Сло-
веньску, як і членів контролных і 
ревізных комісій.

Перед самотным сеймом 
были єпархіалны громады, котры 
зволили членів до окремых єпар-
хіалных рад, делеґатів на сейм 
і дали свої пропозіції на членів 
митрополитных рад, членів їх ре-

візных і контролных комісій. Тым 
властно процес волеб, котрый ся 
зачав у парохіях, де ся ся волили 
і члены до парохіалных рад, быв 
скінченый.

Засіданя сейму отворив пред-
седа, Ёго Блаженство Кріштоф, 
архієпіскоп празькый, митрополи-
та чеськых країн і Словеньска. У 
вступнім слові ся дотулив вопросів 
історії церькви, єй послання і не-
минучости адекватных одповідей 
на вызвы сучасности. Таксамо ся 
задумовав над перспектівами місії 
церькви на порозі третёго тісячро-
ча. Сконштатовав, же чісло вірую-
чіх Православной церькви росте. 

Высловив вдячность Вшемогучо-
му Богу, котрый охранює і давать 
силу своїм вірным жыти у правдї 
і свідчіти о правдї. Єдночасно під-
креслив, же повинностёв церькви 
є робити так, жебы ся створёва-
ли здоровы хрістіаньскы родины, 
глубше ся впливало в процесї 
выховы на молодеж, як і помагало 
ся вшыткым, котры ся находять у 
нуждї, жебы віруючі в модерній ев-
ропскій сполочности орьєнтовали 
свій жывот на духовны цінности і 
крітічно приступали к тому, што їм 
понукать днешня секуларізована 
сполочность.

(Закінчіня на 3. стор.)

ХІІ. СЕЙМ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРЬКВИ...
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Резолуція
зо засіданя Світовой рады Русинів 

(СРР) 23. 2. 2007 у румуньскім Сіґетї 
СРР прияла:

1. Інформацію о їднанях у Вашінґтонї председы СРР 
П. Р. Маґочія в амбасадах країн, де жыють Русины, 
як і з іншыма вызнамныма особностями політічного 
жывота, о проблемах Русинів у даных країнах (П. Р. 
Маґочій).

2. Інформацію о ставі приправы 3. Міджінародного кон-
ґресу русиньского языка, якый буде 13. – 16. 9. 2007 
о польскім Кракові (П. Р. Маґочій).

3. Справу о фінанціях Світового конґресу Русинів (СКР) 
за рік 2006 (А. Зозуляк).

4. Інформацію о можностях выужываня европскых 
ґрантів про СКР і записаня русиньского языка до 
списку европскых языків в рамках Европской унії (Ш. 
Лявинець, Ю. Фірцак).

5. Інформацію о пропозіції на заставу і гімну Русинів (о. 
Д. Сидор, Д. Папуґа).

6. Інформацію о вырішіню проблему заступлїня Руси-
нів Словеньска у СКР і їх представителя у СРР (П. Р. 
Маґочій).

7. Інформацію о пожаданю приятя Народной рады Ру-
синів Підкарпатя за рядного члена СKР (П. Р. Маґо-
чій).

8. Інформацію о потребі зміны Станов СКР (А. Зозу-
ляк).

9. Справу о ставі приправ 9. Світового конґресу Руси-
нів, якый буде 21. – 24. 6. 2007 у румуньскім містї 
Сіґетї (Ю. Фірцак).

СРР вырішыла:
1. Каждый член СРР додасть председови СРР два 

найважнїшы проблемы односно Русинів у їх країнах, 
жебы міг конкретно выступати почас діскузій з чел-
ныма представителями тых країн з цілём їх выріші-
ня. Термін: до 30. 3. 2007.

2. Каждый член СРР зробить зо свого боку список 
орґанізацій споєных зо СКР із повныма адресами 
і контактами на них, жебы председа СРР міг при 
своїх їднанях сперати ся на тот список. Вшыткы 
орґанізації мусять писомно пожадати СРР о спо-
їня зо СКР і приложыти к тому копію зареґістрова-
ных станов. То треба послати на мейлови адресу  
rusyn@stonline.sk таёмникови СРР до 15. 3. 2007.

3. Пропозіцію заставы і гімны Русинів (Я Русин был, 
єсьм і буду...) предложыти на схвалїня 9. Світовому 
конґресу Русинів. Термін: 22. 6. 2007.

4. Председа СРР мать право сам позвати 10 гостїв на 
9. СКР.

5. Запропоновати 9. СКР, жебы до СКР была прията 
Русиньска оброда на Словеньску (РОС) і Словень-
ска асоціація русиньскых орґанізацій (САРО) як єден 
рядный член СКР за Словеньско з двома інтерґрал-
ныма частями. Причім делеґаты за обидві орґанізації 
запропонують представителя до СРР раз з РОС на 2 
рокы, потім зо САРО на 2 рокы. На 9. СКР може при-
йти за Русиньску оброду на Словеньску 6 делеґатів 
а за Словеньску асоціацію русиньскых орґанізацій 4 
делеґаты.

6. За кажду членьску орґанізацію Світового конґресу 
Русинів на 9. СКР може прийти по 4 гостїв а за кажду 
членьску орґанізацію Світового форуму русиньской 
молодежи (СФРМ) на 3. СФРМ може прийти по 5 
делеґатів. Список вшыткых делеґатів і гостїв треба 
мейлом послати таёмникови СРР до 25. 5. 2007. 
Тоты, котры потребують візум до Румуньска (Серб-
ско), мусять тот список послати до 1. 5. 2005.

7. „Сойм подкарпатськых Русинов“ надале зістає єди-
ным рядным членом СКР за Русинів Україны як 
асоціація русинськых орґанізацій а Народна рада 
Русинів Підкарпатя ся не принимать за рядного чле-
на СКР, але єй трёме членове на челї з председом 
Євґеном Жупаном будуть на 9. СКР позваны як гостї 
председы СРР.

8. Таёмник СРР зробить пропозіцію змін Станов СКР 
до 22. 6. 2007.

9. Предложыти делеґатам 9. СКР Резолуцію односно 
Акції „Вісла“, котрой 60 років собі припоминаме того 
року. А. Копча пропозіцію тексту пошле таёмникови 
СРР до 30. 4. 2007.

10. Додати А. Копчови свої выступы на 8. СКР у польскій 
Криніцї, жебы міг выдати з того конґресу зборник до 
9. СКР. Термін: до 31. 3. 2007.

11. Додати таёмникови СРР список найвызначнїшых 
русиньскых културных акцій за кажду членьску ор-
ґанізацію СКР, жебы він міг зробити Календарь ру-
синьскых културных акцій в роцї 2007 і роспослати 
го каждому членови СРР. Термін: до 15. 3. 2007.

12. У културнім проґрамі 9. СКР 23. 6. 2007 выступлять: 
3 колектівы з Румуньска (30 минут), 1 колектів зо 
Сербска (максімално 35 особ, 20 минут), 4 колектівы 
з Україны (максімално 60 особ, 40 минут), 1 колектів 
з Хорватьска (15 особ, 10 минут), 1 колектів зо Сло-
веньска (председа РОС мать таёмникови СРР наго-
лосити кількость членів, 10 минут), поетка з Мадярь-
ска буде декламовати міджі окремыма выступами 
колектівів. Цілый културный проґрам мать тырвати 2 
годины.

13. В рамках 9. СКР буде выставка фотоґрафій о дїя-
тельстві окремых членьскых орґанізацій СКР, зато 
треба по 4 якостны фаребны фотоґрафії послати ку-
раторови выставкы до 1. 5. 2007. Ёго адресу і далшы 
інштрукції дістане каждый член СРР мейлом. 

Была обновлена 
робота МO 

Русиньской оброды 
в Пряшові

19. фебруара 2007 року была за участи пред-
седы Русиньской оброды на Словеньску (РОС) 
Владиміра Противняка і скоро 30 участників об-
новлена Містна орґанізація Русиньской оброды 
в Пряшові, котра буде здружовати Русинів міста 
Пряшів. Орґанізація має за ціль возроджовати на-
ціоналну свідомость Русинів, што жыють в третїм 
найвекшім містї на Словеньску, на основі културной 
дїідовизны, языка і історії на теріторії реґіону, якый 
історічно представляла Пряшівска Русь. Участници 
громады, міджі котрыма были ай трёми посланцї 
пряшівского містьского заступительства, сі зволили 
девятьчленный выконный выбор і тройчленну дозо-
рну раду. За председу быв зволеный Федор Віцо, 
знамый карікатуріста на Словеньску, якый ся довго 
анґажує в русиньскім возроднім процесї. Пряшівска 
орґанізація буде належати к основным орґанізач-
ным єдиніцям Русиньской оброды на Словеньску, а 
єй председа буде членом цілословеньского коорді-
начного выбору РОС. Членство в орґанізації прияло 
20 людей, котры заєдно заплатили членьске в сумі 
60 корун, пензісты і штуденты по 10 Ск. Членами 
выбору ся стали: МУДр. Василь Янко, Інж. Соня 
Бошелова, ЮДр. Андрій Ліґа, Петро Крайняк, 
мол., Феодосія Латтова, Яна Трущіньска, Сілвія 
Лысинова і Люба Губцеёва. 

В діскузії ся повказовало на проблематіку ру-
синьского школства, росшырёваня кодіфікованого 
русинського языка, проблем коло недоступности 
ужываня Руського дому в Пряшові в розсягу первіст-
ного посланя той културно-народностной інштітуції 
в Пряшові, але і о вопросах народной асімілації, 
враховано словакізації в сферї вплыву церькви. 

К медіалізованому документу Харта ґрекокато-
лицькых русиньскых віруючіх 2007 было повіджене, 
же Русиньска оброда на Словеньску не є єй авто-
ром ани інціатором, але решпектує уставне право 
обчанів на высловлїня своїх поглядів. 

Містна орґанізація РОС у Пряшові ся буде схо-
дити сістематічно подля плану роботы, котрый в 
найближшім часї прийме, як і на акціях актуално 
орґанізованых подля пропозіцій і пожадавок своїх 
членів. 

Подля слов председы Федора Віца треба, абы ся 
росшырёвала членьска база орґанізації, а то главно 
з рядів молодых актівістів. Пряшів своїм інтелек-
туалным потенціалом Русинів, чіслом русиньскых 
народностных інштітуцій, обществ і центром двох 
восточных церьквей із єпіскопствами, історічныма 
традіцями, є передусловленый на то, абы Русины 
успішно розвивали свою роботу. 

Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

На Підкарпатю фунґує 
27 русиньскых 

недїльных школ
Уж три рокы в Закарпатьскій области Україны 

дїють русиньскы недїльны школы, котры суть у 
Мукачовскім, Свалявскім, Воловецькім, Перечінь-
скім, Великоберезняньскім, Іршавскім і Тячeвскім 
раёнах.

О великім інтересї дїтей на Підкарпатю учіти ся 
русиньскый язык і літературу, історію карпатьскых Ру-
синів і ґеоґрафію родного краю свідчіть штатістіка. У 
2004 р. было заложеных 16 школ, на далшый рік їх 
было уж 22, а в роцї 2006 – 27 русиньскых недїль-
ных школ, у котрых ся учіть шісто дїтей!

Створила ся добра традіція ку Дню русиньского 
учітеля – скликати велику педаґоґічну пораду учітелїв 
русиньскых школ, яка минулого року была у Мукачові. 
З великым оптімізмом русиньскы недїльны школы за-
чали тот навчалный рік. Школярї дістали учебникы з 
языка, літературы і історії. Зроблены суть тыж навчал-
но-методічны проґрамы, штатут русиньскых школ, 
поставлїня учітеля-методіка і прінціпы на здобытя 
оцінїня Заслуженый русиньскый учітель. Нашли ся 
ай орґанізації і меценашы, котры ся старають о тоты 
школы, кажда класа на навчаня дістала як дарунок 
– маґнетофон. 

Недїльны школы были заснованы з ініціатівы Сві-
товой рады Русинів (председа проф. П. Р. Маґочій). 
Была так істо зволена Школьска рада, в якій роблять: 
В. Сарканич, М. Алмашій, М. Лендєл, В. Падяк і М. 
Бобинець, як інформує прес-служба „Сойму підкар-
патськых Русинoв“.

– УР –

„Перша русиньска школка на 
Словеньску“ ся не „конать“...

(Не плескайме перед скінчінём представлїня, бо пе-
редчасны овації нам забранять порозуміти поінту...)

По слїдах єдной „зарученой“ інформації
Недавно принесло єдно русиньске медіум красну інформацію, же в Гуменнім ся отварять 

перша школка на Словеньску з выховным языком русиньскым, a то на уліцї Духновічовій. Лю-
дей, заінтересованых у возроднім процесї той народности, така інформація несподївала, але і 
потїшыла, бо выхова к народній свідомости окрем родины мала бы ся зачати пестовати якраз 
в передшкольскых заряджінях формов набываня і розвиваня комунікатівных способностей 
наймолодшой ґенерації, пестованём звыків, традіцій своїх предків, жебы тото неопакователь-
не богатство могло ся заховати про наступны ґенерації. На такім поступі у своїй роботї ся 
згодла векшына (може і вшыткы) орґанізації і обчаньскы здружіня, котры якымесь способом ся 
анґажують в русиньскім возроджіню. То значіть, першоряда задача, але і концентрація вшыт-
кых сил мала бы быти заміряна на роботу в реґіонах, роботу з дїтми передшкольского віку, 
роботу з школярями і їх родічами, але і з молодов ґенераціов вообще. Планы і обіцяня – то 
є єдна річ, а реалный жывот – друга. Але вернийме ся к споминаній русиньскій школцї. При 
навщіві пріватной матерьской школкы, котра ся находить якбы нароком на уліцї поменованій 
по вызначнім русиньскім будителёви 19. стороча А. Духновічови, сьме ся збудили до реаліты. 
Властно, не требало ся збуджати, бо чоловік, котрый ся довше занимать народностнов про-
блематіков, є в тім дїлї достаточно зорьєнтованый, жебы сі не робив ілузії, же вшытко іде так 
гладко... Но наперек тому, поєдных з дакотрых неменованых русиньскых орґанізацій іщі все 
„дїдко“ спокушать і люблять заплескати і позберати незаслужены овації, жебы было видно, же 
то і они ся причінили... 

Вітайте в реалітї...
Панї директорка Яна ФЕЦУРОВА є досправды енерґічнов женов, котра ся пустила до сі-

зіфовской роботы – збудити у молодой ґенерації Русинів у Гуменнім народностне усвідомлїня, 
навернути молодым родинам, потомкам русиньскых предків, гордость з чутя приналежности к 
свому роду, гордость на то, же мій дїдо, стрыко ці вуйко быв Русин із Звалы, Стащіна, Великой 
Поляны і я буду ёго достойным потомком, носителём ёго історічного одказу, а не приниженым 
„Словаком“, ганьблячім ся прогварити із своёв стареньков мамов на уліцї по русиньскы, жебы 
ня, не дай боже, дахто не учув... Першопланова думка панї директоркы – схосновати шырокый 
потенціал учітелёк з русиньскым корінём і закомпоновати до плану роботы з дїточками момен-
ты русиньской комунікації у формі чітаня приповідок, стишків, приправу културного проґраму 
– черьпаючі велике богатство з русиньского фолклору, традіцій стрітила ся з порозумінём і 
відїло ся, же і хоць не ціла школка, але холем єдна класа з выховным проґрамом білінґвал-
ным – русиньско-словеньскым предці лем буде. Наконець але вшыткы планы панї директор-
кы строскотали. Заурядовав людьскый фактор (до істой міры і дезінформація споминаного 
русиньского періодічного выданя „InfoРусин“, котре ся дістало до рук родичів у споминаній 
школцї) і по періпетіях, котры панї директорка абсолвовала з урядами, жебы народностній 
школцї дати і правну форму, не было на русиньскый выховный проґрам кого записати. 
І тых пару родічів, котры на самый перед были согласны, жебы їх дїти навщівляли ґрупу з 
выховным языком русиньскым, наконець „одскочіли“. Панї директорка зістала скламана: 

– Думала єм, же тото, на чім сьме ся добісідовали з родічами, стане ся реалным, но 
опак быв правдов. Є мі з того тяжко, бо і я єм Русинка. Мій предок быв вызначный русинь-
скый дїятель Адолф Добряньскый і брала єм то як свою моралну повинность передавати 
нашу історію наступным поколїням, розвивати в них почутя народной гордости...

Намісто „гепіенду“ 
Приповідкова книжка двох сестер з Курова – Марікы і Ерікы Костовых, Приповідкы на 

добру ніч, котра вышла про русиньскы дїточкы передшкольского і молодшого школьского віку, 
зістала у споминаній Матерьскій школцї на уліцї А. Духновіча в Гуменнім. Але ці буде кому 
чітати з нёй русиньскы приповідкы, хто знать... 

На тот рік заплановали дакотры русиньскы орґанізації і обчаньскы здружіня (главно Ру-
син і Народны новинкы, Общество А. Духновіча) у своїй роботї стрічі з Русинами по селах і 
містах, але і школах з перевагов русиньскых дїтей. Стрічі з учітелями, але главно родічами 
школоповинных дїтей, жебы їм обяснёвати, але і пробуджати в них народну гордость на свій 
род. Не были то стрічі тіпу „затанцюйме сі і заспівайме“, або „до села завітав театер...“, бо хоць 
такы єдноразовы акції суть ожывлїнём за културов прагнучого валальского чоловіка, але они 
як такы барз мало вплывають на народностне усвідомлїня єднотливця. Такы методы роботы 
предці уж суть выпробованы минулым режімом і їх понад 40-річна аплікація привела до по-
ступной кончіны Русинів як народности. Переважна векшына з них ся пописала Словаками. 
Наперек тому, дакотры люде ся з того не докажуть поучіти і повторяють стары хыбы аж до 
властной загыбелї. Так намісто роботы по селах, по школах (позн. авт.–проєкты того заміряня 
„русиньска одборна комісія“ при міністерстві културы СР, председом якой є Маріан Марко, 
директор ТАД у Пряшові, котра засідала у марцу т. р. і роздїлёвала фінанції на русиньску на-
родностну културу про рік 2007, не схвалила) будеме людём надале співати і танцёвати до 
омерзіня, раз за рік к ним прийде і русиньскый театер із своёв пєсов, жебы відїли, як културно 
ся жыє у Пряшові, а наконець доброй роботы сі затанцюємє на русиньскім балї у Братїславі, 
жебы сьме цілому Словеньску вказали, як ся Русины знають забавляти. Компетентны сі по-
трясуть руками, похвалять ся, як „добрї“ выужыли фінанції придїлены штатом на „розвой“ 
русиньской културы, а жывот іде дале... Што на тім, же переважна часть Русинів, хоць сі по-
писала русиньску народность, але їх усвідомлїня тым скінчіло, свої дїти не хотять давати до 
русиньскых школ, не хотять пестовати народностне усвідомлїня у властного потомства, суть 
лем пасівныма конзументами обчасной „културной інвазії“ якогось завзятого русиньского пес-
тователя фолклору, котрый час од часу найде в собі силу затанцёвати тот свій „соло танець“, 
збалить крой, верьпцї і піде дале...

Апропо: Панї директорка Яна Фецурова з Гуменного боює дале свій бой за русиньску 
школку. Давать інформації до медій, ословлює родічів дїтей, высвітлять, перегварять... 
Може бы створила холем єдну ґрупу зо шестёх дїточок. Є на то, жаль, сама. А у Пряшові 
уж поєдны плескають... Як добрї, маме русиньску школку... І в своїй евфорії не відять, 
кілько роботы хтось мусить выналожити на її взник і на сістематічне утримованя, так як 
і на взик каждой новой школы, якых праві зато скоріше убывать, як прибывать. 

К. КОПОРОВА, фотка авторкы.

• Директорка Пріватной матерьской школкы в Гуменнім, а то на уліцї 
Духновічовій – Яна Фецурова зо своїма малыма выхованцями, котра ся 
снажыть створити холем ґрупу дїтей, котры бы были выховлёваны в ру-
синьскім языку і в такім бы были приправлёваны до основной школы.
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ОТВОРЕНЕ ПИСМО
преосвященому владыкови Монс. 

Міланови Хавтурови, апостольскому 
екзархови в Кошыцях, 11. ІІІ. 2007

Преосвященый владыко,
доволюєме собі Вам написати тото отворене писмо як реакцію на 

дакотры Вашы высловы в недїльній русиньскій релації Радія ПАТРІЯ 
(4.3.2007 р.), де сьте бісідовали окрем іншого і о русиньскых церьков-
ных перекладах. Дакотры Вашы нагляды нас померзили і засмутили, 
бо не суть правдивы, а як кібы іґноровали довгорічне – а як свідчіть і 
каждоденна практіка – і боголюбе перекладательске дїло русиньскых 
священиків і інтеліґенції. 

Самоперше хочеме зареаґовати на Вашу припомінку, же є мало ру-
синьскых священиків:

На теолоґії за тоталіты і за теперішнёй демокрації штудовали все 
і богословы з русиньскых сел. Кідь бы ся днесь холем векшына з 
них голосила ку Русинам а хотїла пасторовати на русиньскых селах 
і русиньскым языком, не быв бы недостаток русиньскых священиків. 
Церьковна верьхность бы мала честно признати, же до року 1989 быв 
од самой церьковной верьхности просаджованый в богослужінях сло-
вакізачный тренд. Церьковнославяньскый язык быв презентованый 
як незрозумілый, застарілый, немодерный, на шкоду місійного дїла 
Церькви. А такыма были означены тыж і богословы і священици, ко-
тры заставали за церьковнославяньскый язык. 

Дале реаґуєме на Вашы слова односно русиньскых перекладів 
церьковных книґ:

Кідь русиньскы священици і інтеліґенція по 1989 р. зачали актівнї-
ше робити на церьковных перекладах у зрозумілім русиньскім мате-
риньскім языку, не нашли достаточне порозумлїня у церьковной верьх-
ности. Перекладателї довгы рокы чекали на церьковне схвалїня пред-
ложеных книг, а і до днешнёго дня было схалено мінумум з того, што 
ся на схвалїня дало. Старостливость о русиньскых ґрекокатолицькых 
віруючіх доднесь не выходить зо стороны церьковной верьхности, як 
бы то мало быти, але зо стороны русиньскых священиків – родолюбів, 
котры суть нераз і самов церьковнов верьхностёв означованы за ру-
синьскых націоналістів, фанатіків і розбивачів епархії уж лем зато, же 
чітають на Службах Божых святе Євангеліє по русиньскы.

Вшыткы переклады даваны на схвалїня суть в кодіфікованім ру-
синьскім языку а суть дїлом перекладательского тіму, котрый 25 років 
робить на тім полї. Од 1995 р., коли быв кодіфікованый русиньскый 
язык, є кажде дїло сконтролёване Оддїлінём русиньского языка і кул-
туры Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской уні-
верзіты – найкомпетентнїшов русиньсков языковов інштітуціов на 
Словеньску.

До Рима на церьковне схвалїня были в русиньскім языку в 2005 р. 
предложены тоты Тайны: Крещіня, Міропомазаня і Манжелство. При-
готовила їх русиньска секція при Ґрекокатолицькiй літурґічній комісії 
а одобрила їх Літурґічна ґрекокатолицька комісія Пряшівской епархії і 
Кошыцького екзархату, а тыж і Оддїліня русиньского языка і културы 
ІРіНШ Пряшівской універзіты. 

Просиме ся Вас, преосвященый владыко Мілане: Познате іншых і 
компетентнїшых людей, котры бы мали, ці знали зробити таке дїло? 

В релації сьте ся высловили, же до Рима не можуть іти переклады 
лем на „дакій говоровій речі“ з „неясныма“ языковыма правилами, 
жебы сьме не вышли на сміх. Тоты Вашы слова ранили науковців, кот-
ры в 1995 р. кодіфіковали русиньскый язык а на торжественнім актї в 
Братїславі видїли сидїти і вас; ранили тых, котры добровольно i за-
дарьмо роблять уж довгы рокы, жебы люде чули слово Боже в мате-
риньскім языку, але ранили і працовників Оддїліня русиньско языка і 
културы ІРіНШ на Пряшівскій універзітї, котре робить вшытко, жебы ся 
русиньскый кодіфікованый язык розвивав а через штудіум русиньско-
го языка наш народ мав і свою інтеліґенцію. 

Знаме, владыко, же сьте про Ґрекокатолицьку церьков выховали 
многых священиків. Но руку на сердце: Кілько з них служыть на ру-
синьскых селах про народ, з котрого походите і вы?

В послїднїм часї видиме, же многы русиньскы віруючі Ґрекокато-
лицькой церькви, але і много інтеліґенції, явно і ясно декларують свої 
нагляды на русиньску проблематіку в нашій Церькви.

Віриме, же церьковна верьхность буде акцептовати тоты реліґій-
ны потребы а конштруктівно выйде своїм вірникам навстрічу. Бо до-
теперь, нажаль, видиме з єй стороны лем інвектівы.

За бывшу русиньску секцію Ґрекокатолицькой літурґічной комісії:
о. Франтїшек Крайняк, Камюнка

о. Ярослав Поповець, Чірч
о. Мартін Костілник, Гунківцї

За Оддїліня русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных і народ-
ностных штудій Пряшівской універзіты:

Доц. Др. Василь Ябур, к. н.
ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.,

Na vedomie:
1. Mons. Milan Chautur, košický exarcha, Košice
2. Apoštolská nunciatúra, Bratislava
3. Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha, Prešov
4. Redakcia Rusín a Ľudové noviny, Prešov
5. Slovenský rozhlas, Rádio Patria, Hlavná redakcia národnostno-etnického  

vysielania, Košice

Каса Павел Меджілабірцї 
Качерова Марія Быстра 
Качур Томаш Рошківцї 
Качур Михал Рошківцї 
Качур Петро Меджілабірцї 
Качурова Татяна Рошківцї 
Качурова Марія Рошківцї 
Качурова Марія Меджілабірцї 
Кертірова Марґіта  Меджілабірцї 
Кеселиця Андрій Свідник 
Кеша Федор Чабины 
Кешова Терезія Чабины 
Клайнова Елізавета Кошіцї 
Клецова Любов Меджілабірцї 
Кобал Михал Іванка при Дунаю
Ковачова Анна Меджілабірцї 
Когутова Марія Чабины 
Коман Іван Меджілабірцї 
Команова Зузана Меджілабірцї 
Контулёва Вєра Меджілабірцї 
Контулёва Елена Суків 
Контуль Михал Суків 
Контуль Станїслав Суків 
Контуль Михал Суків 
Костёва Анна Ладомирова 
Костёва Ленка Ладомирова 
Костілник Мартін Рошківцї 
Костілник Андрій Меджілабірцї 
Костілникова Татіяна Рошківцї 
Костілникова A.  Меджілабірцї 
Кость Михал (Інж.)  Ладомирова 
Кость Михал Ладомирова 
Котухова Марія Рошківцї 
Коцанова Марцела Рошківцї 
Кошіцька Івана Воліця 
Крайняк Марцел Меджілабірцї 
Крайняк Петро  Пряшів 
Крайняк Петро Пряшів 
Крайняк Петро Меджілабірцї 
Крайнякова Моніка Пряшів 
Крайнякова Моніка Меджілабірцї 
Крішко Деметер Пряшів 
Крулёва Сілвія Меджілабірцї 
Кузмова Лібуша Меджілабірцї 
Куликова Івета Воліця 
Куликова Гелена Меджілабірцї 
Куликова Марія Меджілабірцї 
Куреёва Квета Меджілабірцї 
Кутлак Петро Меджілабірцї 
Кутлакова Славка Меджілабірцї 

Лабашкова Гелена Чабины 
Лабішак Йозеф Рошківцї 
Лабішакова Светлана Рошківцї 
Лаката Маріян (МУДр.) Меджілабірцї 
Лаката Павел Меджілабірцї 
Лаката Маріян Меджілабірцї 
Лакатова Анна Меджілабірцї 
Лакатова Гелена Меджілабірцї 
Лацова-Гупцей Мірослава Бардіїв 
Лащак Владїслав Чабалівцї 
Лесна Анна Іванка при Дунаю
Лесный Йозеф Іванка при Дунаю
Лібакова Марія Чабины 

Лісіова Гелена Меджілабірцї 
Ліцко Віктор Няґів 
Лічко Андрій Мала Поляна
Лічко Андрій Мала Поляна
Лічко Віліям Мала Поляна
Лічко Павел Меджілабірцї 
Лічко, мол. Павел Меджілабірцї 
Лічкова Адела Мала Поляна
Лічкова Гелена Мала Поляна
Лічкова Марія Мала Поляна
Лічкова Гелена Мала Поляна
Лічкова Марія Меджілабірцї 
Лічкова Данієла Меджілабірцї 
Лопата Йозеф Меджілабірцї 
Лукачова Зузана Меджілабірцї 
Луташова Марія Выдрань 
Лучканіч Василь Меджілабірцї 
Лучканічова Ґабрієла Меджілабірцї 
Лучко Владимір Меджілабірцї 
Лучко Михал Меджілабірцї 
Лучкова Гелена Меджілабірцї 
Лявинець Штефан Будапешть 

Маґочій Павел Р. Торонто 
Мальцовска Марія Пряшів 
Марчішін Андрій Іванка при Дунаю
Махова Даріна Меджілабірцї 
Мацко Михал Микова 
Мелничак Ян Меджілабірцї 
Мелничакова Івета Меджілабірцї 
Мелничакова Анна Меджілабірцї 
Мигалискова Катерина Воліця 
Мігалёва Ярослава Снина 
Мірґуцова Светлана  Меджілабірцї 
Міхайловічова Наталія Кошіцї 
Мішкуфова Марія  Пряшів 
Млеёва Юдіта Меджілабірцї 
Млеёва Гелена Меджілабірцї 
Мойзеш Андрій  Братїслава 
Мурґа Любош Меджілабірцї 
Мурґа Штефан Меджілабірцї 
Мурґова Любіца Меджілабірцї 
Мурґова Ленка Меджілабірцї 
Муринова Мілка  Меджілабірцї 
Мяхка Марія Меджілабірцї 

Неіла Павел Меджілабірцї 
Нїколаєнкова Марія Меджілабірцї 

Обертанова Марґарета Меджілабірцї 
Ондрашік Іван Мала Поляна 
Онуфрак Николай Меджілабірцї 
Онуфрак Мартін Меджілабірцї 
Онуфракова Марія Меджілабірцї 
Онуфракова Зузана Меджілабірцї 

(Ку 20. 3. 2007 під Харту ся підпісало 1187 людей, 
продовжіня менного списку буде в далшім чіслї, а цілый 

дотеперішнїй список є на www.rusynacademy.sk  
в рубріцї ЦЕРЬКОВ. Список ся буде актуалізовати все ку 

першому дню далшого місяця.)

Підписы сіґнатарїв Харты русиньскых 
ґрекокатолицькых віруючіх 2007

ХІІ. СЕЙМ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРЬКВИ...

(Продовжіня з 1. стор.)
На сеймі прозвучали справы о жывотї і ставі Право-

славной церькви в чеськых країнах, котру прочітав прот. 
Мґр. Йозеф Гаузар, і Православной церькви на Словень-
ску, котру подав прот. Мґр. Ладїслав Білі, канцеларї Уря-
дів митрополитных рад. По них были прочітаны справы 
ревізных комісій, а то прот. Мґр. Еуґеном Фрейманом, 
ПгД. і прот. Мґр. Корнелом Фуріном. На основі прочіта-
ных справ обидвом Митрололитным радам было удїлене 
абсолуторіум.

Потім Ёго Высокопреосвященство Сімеон, архіє-
піскоп оломоуцко-брнєньскый, выступив із главным ре-
фератом Православна церьков у третїм тісячрочу. 
Реферат быв заміряный главно на вопросы правых духов-
ных цінностей, котры церьков має в достаночній мірї і має 
їх і зрозумительно представляти і вывжывати в практічнім 
жывотї хрістіанів. Із іншпіруючіма доповнюючіма корефе-
ратами выступили: Ёго Преосвященство Тихон, єпіскоп 
комарняньскый; проф. ТгДр. Петро Корманик, ПгД., 
выступив зо Справов о ставі Православной богословской 
факулты Пряшівской універзіты в Пряшові; за Братство 
православной молодежи на Словеньску выступив о. Мґр. 
Петро Качмар, а за Бесіду православной молодежи в 
Чеськых країнах – Лібуше Піпкова. З далшыма корефе-
ратами до даной темы приспіли: прот. ТгДр. Ян Шафін, 
ПгД., котрый говорив о церькви і секуларізації, а Мґр. Ро-
ман Юріґа, директор Православной академії у Вілемові, 
говорив о церькви і медіях..

Сейм ся ніс у дусї глубокой і плодной діскзсії, выслїд-
ком чого были выданы посланя про віруючіх і резолуція 

зо сейму. Основныма думками посланя і резолуції є ство-
рёваня духовно здоровых родин із великов заінтересо-
ваностёв у хрістіаньскій выхові молодежи, вопросы при-
правы молодежи на штудії теолоґії і священицьку роботу, 
як і вызнаму монашества в жывотї церькви. Сейм ся за-
нимав і далшыма вопросами з области церьковного жы-
вота, якыма суть філантропія, моралка, біоетіка, едічне 
дїятельство і економічне забезпечіня актівіт церькви. Про 
тоту роботу сейм уложыв задачу митрополітным радам 
створити комісії на розаналізованя тых вопросів.

Сейм про посилнїня жывота церькви до своїх узнесінь 
закомпоновав і вопрос проглублїня сполупрацы митропо-
литных рад, єпархіалных рад, Православной богослов-
ской факулты і Священицькой семінарії. Так само ся зани-
мав ай вопросом створіня прес-аґентуры, выдавательско-
го дїятельства церькви і створёваня місійно-пасторачных 
центрів подля актуалных потреб.

Про штудійны катехетічны і місійно-пасторачны по-
требы церькви сейм ся занимав і вопросом перекладу 
богослужебных текстів до далшых жывых языків, як і во-
просом святкованя Пасхы подля выходной пасхалії.

Прот. ТгДр. Мілан ҐЕРКА, к. н., Мґр. Марош ЧЕРНІ 
– Одбор пресы Уряду митрополитной рады Православ-
ной церькви на Словеньску

(Позн. ред.: Віриме, же кідь ся сейм занимав і во-
просом перекладів „богослужебных текстів до далшых 
жывых языків“, то міджі нима не хыбовав наісто ани ру-
синьскый списовный язык, котрый быв кодіфікованый на 
Словеньску в 1995 роцї на основі жывого языка Русинів.) 

(Зачаток у ч. 5 – 8 / 2007)
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• Популарный русиньскый герець-юбілант Іґор Латта (третій злїва) почас приправы 
філму Начісто высвітлене... у Празі 2004 року вєдно зо світознамым представителём 
главной ролї у серії філмів Пан перстенїв – Елаітом Вудом (другый злїва).

Популарный нелем як гуморістa
(Іґор Латта, нар. 2. 3. 1947)

З артістом Театру Александра Духновіча в Пряшо-
ві – Іґором Латтом ся говорить добрї. Выходить з нёго 
флуйдум доброго, щірого і одкрытого сполубісідника. 
То, же люде го люблять як Кума Мачанку з популарного 
розгласового серіалу Бісіда кумів, лем звышує ёго попу-
ларіту міджі нашыма Русинами по валалах і містечках. 
А Іґор Латта ся уж штось находив по тых найвекшых 
закутинах од 1970 року, кідь по скінчіню середнёй шко-
лы в Снинї, Педаґоґічной факулты УПЙШ в Пряшові 
пришов до тогдышнёго Україньского націоналного 
театру. О рік наступив до Театарлного інштітуту 
Карпенка-Карого в Кієві, якый скінчів у 1976 р.

Родак з Пчолиного, красного то русиньского села 
на Снинщінї, яке дало русиністіцї вызнамного філолоґа 
Василя Латту (1921 – 1965), уж одмаленька прагнув к 
нетрадічній забаві. Може зато, же село жыло обычай-
ным традічным ґаздівскым способом жывота, як і ёго 
родина, а вшытко было таке просте. Іґор хотїв да-
што веце. Уж тогды в нїм грала жылка декламатора, 
пак театралного артісты, представителя ролей у 
філмах словеньской і загранічной провініенції.

Філм зайняв в ёго жывотї вызнамне місце. Грав у 
такых філмах, як: Фраґменты з малого міста (вєд-
но з Юраём Кукуром), в телевізнім серіалї Яна Лазорі-
ка Попатерце на нас, Ай звізды были горячі (філм 
режісера Юрая Транчіка, якый ся занимать приходом 
войск Варшавского договору на теріторію Чеськосло-
веньска), Алберт, Алберт (грав вєдно з карікатуріс-
том Федором Віцом і уж небіжчіком акадмічным маля-
рём Михалом Чабалом), у знамім філмі Країнка режі-
сера Мартіна Шуліка, дале Соколярь Томаш, Желарі 
(пропонованый на Оскара), Ладомирьскы дзвоны..., 
єдноактовка Валентіна Козменка-Делінде Слызы, 
котры нихто не видить і наконець у америцькім 
філмі Начісто высвітлене... 

Уж лем перерахованя філмів і телевізных адапта-
цій є дость довге, а де є розробка ролей, атмосфера 
награваня... То вшытко Іґор носить у собі. Як і тот 
парадокс, бо в споминанім часї, в не так далекій ми-
нулости мало ся обявляв на сценї Театру Александра 
Духновіча. Тогдышня драматурґія якось не находила 
про нёго ролї, і хоць час од часу ся дашто нашло, як, 
наприклад в Рівнинї Тортілї, де грав Жобрака. („В тій 
ролї єм ся выкупав,“ говорить артіста. „Каждый го 
проганять, за шаленого поважує, а він лем із своїма 
псами жыє і тїшить ся з них.“). 

Може то ай было добрї, бо не каждый з позера-
телїв прияв такзваны експеріменты в нашім театрї 
кінцём вісемдесятых і в девятдесятых роках ХХ. сто-
роча. А к тій сітуації ся по своёму поставив і наш выз-
намный юбілант. Вшытко є з дачім повязане. Холем 
му зіставало часу на шыршый розлет, на роботу з 
філмом. Была то своїм способом компензація вольно-
го часу, творчо і розумно выужыта.

Іґор любить людей. Про нёго комунікація з нима, 
то є ёго дыханя. По навернутю з Кієва мав дость 
можностей на реалізацію своїх артістічных амбіцій. 
Грав тогды в україноязычных ролях у приповідках: 
„Івасик-Телесик“ А. Шияна, „Біла троянда“ Б. Юн-
ґера, „Три білі стріли“, поступно ся представив в 
молодежных ролях („Шкільна драма“ Я. Стельмаха, 
„Шрами“ Є. Шабана і І. Тернюка, дале в комедії „Фара-
они“ О. Коломійця, заграв сі ай старого Дїда Юхима в 
драмі „Хліб наш насущний“ М. Кулїша, Дїда Мудрика в 
грї містного автора Віктора Гайного „Там, де щебе-
чуть солов’ї“. З того часу сі споминать роль Ладї в 
грї Б. Фіксовой „Обочини чудових доріг“, яку успішно 
режіровала Наталія Магалёвова (роджена Корбова), 
яка охабила театер (ай з недостатку можностей), а 
днесь жыє в далекім світї. 

Окрем граня в театрї Іґор заложыв театралный 
кружок на україньскій ґімназії в Пряшові, з якого вышли 
такы артісты, як братя Гудаковы – Михал і Серґей, 
Л. Миндош, Я. Сисакова, В. Урбанкова, з лабірьскым 

колектівом на фестівалї драмы нацвічів Вечуркы, 
якы ся грали по русиньскы, нацвічовав гры в роднім 
селї, словом, не зістав із заложеныма руками. До того 
пришло радіо, де грав у приповідках, грах, а главно в 
Бісідї кумів, де спочатку сполупрацовав із знамым 
артістом Павлом Симком, днесь крутить тот се-
ріал із Миколаём Ляшом, уж не знати котру часть. 
А фестівалы по валалах творять далше ёго актівне 
дїятельство. А зясь ту є лем стріча з людми, яка ся 
не дасть нічім замінити. Найновше планує заложыти 
театралный кружок при Русиньскій обродї в Пряшові, 
якый бы мав уж того року зачати робити. Уж є ай гра 
выбрана, а сам Іґор говорить, же дверї суть про каж-
дого отворены. Кідь буде велё інтересуючіх ся о те-
атер при Русиньскій обродї, він докаже зробити ай по 
веце алтернацій і заспокоїти вшыткых. Важне є то, 
абы люде зачали робити, бо мають можность. А зясь 
є Іґор у своїм колобігу, коло своёй ласкы з молодости. 

Молодость... Рокы дозріваня. Хто коло нёго 
стояв, як ся розвивав ёго внутрішнїй потенціал? 
Родный край – то є тот барометер, якый чоловіка 
направлять на такы або іншы стежкы. Што він дав 
вызнамному русиньскому представителёви театру, 
културно-націоналного жывота вообще (наісто наш 
чітатель знає, же ёго женов є Феодосія Латтова, 
яка довгы рокы ся пригваряла як редакторка і мо-
дераторка з радія, а днесь є таёмнічков Русиньской 
оброды на Словеньску. Довєдна выховали трой дїтей, 
свідомых Русинів)?

– Сітуація в Пчолинім ся барз змінила од часів 
моёй молодости – повідать нам наконець наш юбі-
лант. – Уж єм давно не походив по хотарю. Як єм 
напослїдку быв, є то там смутне, барз вшытко за-
роснуте, загущавене. Але і так – крашшого краю я 
не познам, і хоць єм походив того дость. Маковіця є 
Маковіця. Церьков на бережку... Кідь там выйдеш, ви-
диш цілу околіцю. Потїшить то сердце. Хотарь єден 
з найвекшых у Снинькім ці Гуменьскім окресї. Пас єм 
тады коровы, дружстевны телята, мати-небіжка 
мусила на дружство ходити коровы доїти, а я мусив 
„єдноткы“ зарабляти, ходив єм сіно звожовати. Попри 
тім єм собі все нашов час на пества, естраду, на дая-
кы фіґлї. Та так то было. Але вшытко ся поминуло.

Поминуло, але в сердцї спомины зістають лем на 
тото найкрашше, а тым досправды родный край є, з 
котрого сьме вшыткы вылетїли, як птахы з родного 
гнїзда, жебы сьме обогачовали іншый край і іншых лю-
дей. Така вже судьба чоловіка, а окреме Русина. Іґор 
говорить о перспектіві свого театру, о такых та-
лентах, як: Зузка Галямова, Данка Русинкова, Йожко 
Пантликаш і іншы. Є му то властне – не здавати ся. 
Сам сі мусив выпрацовати власну філозофію жывота. 
А тов є, же є все што доганяти а є што робити.

– Недавно єм быв в малім селї, в Кореївцях (окр. 
Свідник), де жыє може 50 людей, але на бал там при-
шло коло 150. Ай в тім віджу момент перспектівы. 
Ай там бы ся дав заложыти малый сільскый театер 
– говорить Іґор, а то все лем о своїй найвекшій любви, 
о театрї. 

Інакше і быти не може, бо хто дав красному сло-
ву тілько років як Іґор Латта, тот не може інакше 
ся справовати, де піде, з кым говорить, бісіда ся 
крутить лем коло того, што має найрадше – коло 
театру. І хоць ославив своїх шістдесят, а то в кругу 
своёй дївкы Аськы в Мітї під Дюмбєром із своёв роди-
нов, сил іщі має невроком. І планів повну голову. Няй 
ся му сповнять. Бо чоловік жыє тогды повнокровным 
жывотом, кідь ся може реалізовати про другых. А то 
ай Іґорови іде. 

Также, многая і благая лїта, Іґоре! 
Марія МАЛЬЦОВСКА,

фоткa з архіву А. Латты

Не забывайте на передплатне
Дорогы передплатителї,
довольте, жебы сьме Вам іщі раз 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. 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 ЕВРО
                                 1. класов – 43 УСД або 34 ЕВРО
Русин посыланый 2. класов – 26 УСД або 20 ЕВРО
Русин 1. класов – 29 УСД або 23 ЕВРО 
Заплатити можете в редакції, на банковый рахунок чісло 1386912153 ⁄ 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. 

Ваша редакція 
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дакції, банковым шеком, банковым переводом або поштовов поукажков на ч. рахунку 1386912153/0200, 
Všeobecná úverová banka, pobočka Prešov. Выроба: Друкарня КУШНїР у Пряшові. Реґістрачне ч. МК 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

Rusín a Ľudové noviny
Duchnovičovo nám. 1
081 48 Prešov 1
PLZ
VsRP – 664/2003

Platené v hotovosti
080 02 PREŠOV 2

14. фебруара 2007 в просторах готелу Сенатор 
у Пряшові зорґанізовала Словеньска сполочость 
про загранічну політіку бісіду з ексміністром фінан-
цій СР Іваном Міклошом о сучасній економічній сіту-
ації в країнї, о першых кроках, котры зробила сучасна 
владна коаліція і о візіях до будучности. Лекція мала 
высоко одборный характер, представила три основны 
моделы фунґованя економік в розлічных 
европскых країнах і їх наслїдный допад 
на просперіту даной країны. Пан посла-
нець Міклош попробовав на назорных 
прикладах вказати, же Словеньско бы 
ся мало і надале уберати так, як то на-
штартовала влада, котрой сам быв чле-
ном, подля анґло-саського моделу еко-
номікы, котрый є заложеный на низкім 
зданёваню і релатівно слабій „захранній 
соціалній сіти“, але на актівній політіцї 
торгу роботы. То значіть на вытваряню 
шырокых можностей роботы, але і пружности з боку 
єднотливцїв скоро зареаґовати на зміну сітуації і быти 
здатным переходити на розлічны сорты роботы, котры 
ся нукають. Як приклад увів штаты, котры наштарто-
вали тот модел (Ірьско, Естоньско, Лотішсько) і скоро 
ся стали єдныма з найлїпшых на пути ку просперітї, 
бо їх макроекономічны параметры то доказують. На-
опак, державы, котры прияли модел в економічных 
кругах званый як контіненталный – шырокый со-
ціалный сістем, высока охрана заместнанцїв (Фран-
цузько, Італія Німецько, але і сусідня Чеська репу-
бліка), мають днесь великы проблемы в способности 
конкуровати другым. Третїй – шкандінавскый модел 
є добрый в тім, же він дає велику фінанчну підпору 
освітї, науцї і выскуму, но мать і высоке зданёваня, 
проти чого Словеньско все боёвало, бо ту не є так 
розбігнута економіка, жебы ся дала реалізовати данё-
ва політіка такого характеру. Вшытко бы свідчіло о тім, 
же справды анґло-саськый модел быв бы про нас най-
лїпшым на пути к просперітї країны, но каждый, хто 
жыє дакілько сто кілометрів од Братїславы чує, же к 
аплікації того моделу хыбить тото основне – достаток 
роботы, бо штатістікы, котры вказують, же чісло не-
заместнаных на Словеньску ся выразно знижыло, не 
свідчать о тім, жебы ту было веце можностей роботы, 
але скоріше о вылюднёваню Словеньска. Векшина 
способных людей одходить за роботов і до споми-
наного Ірьска, де, як ся видить, влада собі лїпше по-
радила зо спомянутым анґло-саськым моделом ходу 
економікы. Ясно, же хто дашто робить, допустить ся і 
хыб, або не все вшытко выйде так, як бы мало.

Зато крітіка сучасной владной коаліції з уст пана 
Міклоша за єй популізм, неодборность і неспосо-
бность, в нас выкликала похыбности, але і выпрово-
ковала поставити панови єксміністрови вопрос, ці суть 
даякы пункты, в котрых ся опозіція стотожнює з крока-
ми сучасной влады і є способна їх підпорити, жебы 
Словеньско ся посунуло холем дакус допереду, а не 
жебы ся топило про звады і непорозуміня політіків? 

– Такы моменты, самособов, суть, – коншта-
товав Іван Міклош. Тота владна коаліція і хоць є 

популістічна, главно то чути з реторікы председы 
влады Роберта Фіца, мать і много одборників –еко-
номів, котры сі усвідомлюють, же наштартованы 
нашов владов реформы суть добры, зато сі їх не 
доволила рушыти – видно то, наприклад, на данё-
вій реформі. Влада сі не доволила рушыти реформу 
як цілок, „козметічну управу“ зробили лем знижінём 

данї на лїкы. Вцілім, з дотеперішнїма кро-
ками, якы зробив пан Ян Почіатек, єм в 
прінціпі стотожненый і єм рад, же якраз 
він ся став міністром фінанцій, бо были 
і гіршы можности. Згодный єм і з фак-
том, же сучасна влада хоче дотримати 
термін на приятя евра, а нашли бы ся і 
дакотры другы згодны моменты.

Наш другый вопрос ся дотыкав мен-
шиновой політікы влады. Пана Мікло-
ша сьме ся попросили, што собі думать 
о правах народностных меншин на Сло-

веньску, ці, подля нёго, суть достаточно заґарантова-
ны, респ. як ся позерать на факт, же розвиток културы 
народностных меншин, котрый в припадї русиньской 
народности забезпечують русиньскы орґанізації, є по-
ставленый на уровень добровольности і ентузіазму, а 
не на професіоналній уровни? Курто повіджено, ор-
ґанізації сі не можуть доволити заместати професіо-
налных працовників, бо закон їх в тім оклїщує, суть 
одказаны лем на выдїліня фінанцій на конкретны акції 
на основі выробеных проєктів, котры ся або схвалять, 
або нїт. 

– К Русинам на Словеньску мам дуже добре 
одношіня, бо я сам мам русиньске коріня – мої 
предкове походять із уж неєствуючого села 
Звала (окр. Снина) і пару раз єм там быв на стрі-
чах родаків. Ціню сі на Русинах то, же од 1989 року 
перешли довгу і компліковану путь к своїй само-
бытности, позітівно оцінюю факт, же Русины ся 
достойным способом вырівнали з кривдами минулос-
ти. Думам главно на конфлікт і наслїдне спокійне 
вырівнаня міджі православныма і ґрекокатоликами. 
Што ся тыкать сучасного поставлїня і розвитку 
русиньской народности, не знам, ці проблем є в не-
справедливім роздїлёваню фінанцій в непроспіх Руси-
нів, або треба цалком змінити закон о фінанцованю 
народностных меншин. Може за нашой влады была 
народностна політіка віджена главно через оптіку 
мадярьской меншины а тото могло быти з боку 
другых народностей одчуване як кривда. Але днесь 
є інакша сітуація, я не єм членом владной коаліції, 
котра може найскоріше в тім дашто зробити, але 
у владї не є ани Партія мадярьской коаліції, зато 
можу Русинам лем порадити, кідь треба рішыти 
роздїлёваня фінанцій, мусять самы ініціовати 
компетентных. Так істо кідь мате представу, 
же треба рішыти зміну закона о народностных 
меншинах, робте крокы тым напрямом. Знам, же 
то не є легке, але само ся ніч не зробить, кідь вы 
самы не будете актівны. 

За одповідї подяковала:
К. КОПОРОВА, фотка авторкы. 

Два вопросы посланцёви НР СР 
Іванови Міклошови

Хочете помочі? Мате можность і формов 
2 % з данї про Народны новинкы і Русина!

Як? Просто. Кажда фізічна і правницька особа при одовзданю свого данёвого признаня може 
выповнити на данёвім уряді приступный формуларь, у якім уведе, же дарує дві процента з данї 
з прийму на учет обчаньского здружіня Русин і Народны новинкы (Občianske združenie Rusín 
a Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov).

З цілого сердця дякуєме допереду вшыткым нашым добродителям.
РЕДАКЦІЯ


