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Першый рік на постї методіка
русиньского языка і літературы
(Розговор із методіком русиньского языка і літературы Мґр. Мареком ҐАЁМ.)
Мґр. Марек Ґай з Міджілаборець є єдным із першых абсолвентів высокошкольского штудійного проґраму Учітельство про І. ступінь основной школы з росшыреным навчанём русиньского языка на Пряшівскій
універзітї. Од скінчіня высокой школы (2002) є учітелём Основной школы
М. Сопыры в Радванї над Лабірцём (окр. Міджілабірцї), на якій вдяка нёму
ся поступно завело навчаня русиньского языка, а то нелем на першім,
але і на другім ступню ОШ. Тыж вдяка нёму інтерес о даный предмет на
радваньскій школї має ступаючій тренд, окрем того школярї той школы ся
стали актівныма дописователями нелем новоствореного школьского часопису Русначок, але і традічной молодежной прилогы Народных новинок
– Русалкы. Як кваліфікованый учітель русиньского языка із вісемрічнов
педаґоґічнов практіков, а уж і автор русиньскых учебників, од зачатку минулого школьского року 2009/2010 М. Ґай ся став методіком того предмету
Методічно-педаґоґічного центра у Пряшові. В тых днях минув першый рік
ёго дїятельства на тім постї, у звязи з чім сьме панови Ґаёви поставили пару
вопросів.
• Пане Ґай, як оцїнюєте першый рік
на постї методіка русиньского языка
і літературы?
– Із першым роком дїятельства на
постї методіка русиньского языка і
літературы про ОШ і СШ, респ. учітеля
контінуалной освіты учітелїв, єм цал
ком спокійный. Што поважую за най
веце позітівне є факт, же єм дістав
простор глубше ся зорьєнтовати в
проблематіцї народностного школ
ства як комплексу окремых проб
лемів у звязи із процесом і актуал
ныма змінами в школстві в СР. Не
менше потрібне є спомянути і то,
же апліковати познане на условія і
шпеціфічности русиньского народ
ностного школства конкретно, за тот
рік єм іщі не стиг зреалізовати подля
своїх представ. Тото, вірю, прийде в
найблизшім часї.
• Што ся Вам подарило а што нїт із
напланованого зреалізовати?
– На початку своёй роботы єм собі
не давав много ідеалістічных задач.
Тоты главны ся мі але подарило
зреалізовати. Думам собі, же найвек
шым проблемом нашого школства
є факт, же старостове сел, директо
ры школ, родічі і дїти суть барз мало
інформованы о тім, якы можности і
выгоды приношать навчаня народ
ностного языка про їх школу. Новый
школьскый закон понукать можность
навчати русиньскый язык як окремый
предмет в різных варіаціях і формах,
а што є найважнїше, кажда школа
може за навчаня того предмету здобыти підвышеный коефіціент на
єдного школяря, а то на 1,08-насобок становленого основного кое
фіціента (што в праксї при рахова
ню коефіціента значіть про школу,
яка має до 150 школярїв, ёго зміну з
1,495 на 1,62), і хоць іде о словеньску
школу, де русиньскый язык ся учіть

лем єдну годину в тыждню.
В першім роцї роботы методіка єм
ся снажыв зробити штось конкрет
ного главно про підвышіня інфор
мованости учітелїв русиньского языка
і літературы, і, самособов, нелем
їх, і сістематічно їм дістрібуовати
інформації важны про їх робо
ту посередництвом новостворе сы. В тім школьскім роцї бы ся мав
ной інтернетовой сторінкы методіка реалізовати проєкт іновачной освіты
www.rusinskyjazyk.estranky.sk, котра, про учітелїв русиньского языка, де
як ся поступно указує, є вгодным і будуть мати можность ся перешколи
ефектівны медіом на комунікацію. ти за помочі кваліфікованых лекторів
Вдяка тому приступ к інформаціям і будуть мочі таксамо за то здобыти
о леґіслатіві і можностях навча кредіты. В тім часї є на акредітацію
ня русиньского языка має каждый предложеный проєкт спомянутого
староста, директор школы і учітель. освітного проґраму, якый вірю, же ся
Позітівно оцїнёваны были і дакотры зачне реалізовати од другого піврока
далшы рубрікы
того школьского
той
сторінкы,
ЗАЧАТОК ШКОЛЬСКОГО РОКА
рока.
в котрій учітелї
можуть в ходї школьского рока собі
• На основі здобытых інформацій
стяговати основны презентації, планы як оцїнюєте актуалну сітуацію в розлекцій, учебны основы, штандарды витку русиньского школства на Слоі планы, то значіть вшытко потрібне веньску?
про процес навчаня русиньского
– Тото є міцно комплексный
языка.
і в русиньскых кругах, нажаль,
Значіть, актівна комунікація і кон підцїнёваный проблем. Тяжко мож
зултація з учітелями была на проґрамі бісїдовати о даякім розвитку в часї,
дня моёй роботы методіка в минулім коли нам поступно заникають і тоты
роцї, а так то буде і в будучности. школы, де ся русиньскый язык учіть,
Таку же комунікацію єм вів із пред або ся недавно учів. Треба собі поло
ставителями окремых русиньскых жыти вопрос: чом то так є?
орґанізацій, старостами сел і дирек
З праксы знам, же бівше чісло
торами окремых школ в реґіонї. Їх директорів школ ся на тот проблем
выслїдком є далша нова школа, в кот- не смотрить сердцём, жебы захова
рій ся од школьского рока 2010/2011 ти наш язык і індентіту, учіти історію
роспочінать навчаня русиньского нашу молоду ґенерацію, але лем барз
языка. Є то ОШ в селї Кална Розто- праґматічно – на першім містї суть
ка (окр. Снина), де ся із 18 школярїв про них фінанції. Но як єм уж высше
школы на навчаня русиньского языка спомянув, за навчаня русиньского
приголосило 15. Дїло ся зачінать і языка кажда школа може дістати
дякуючі директорцї школы Мґр. бівшый обєм фінанцій, лем дирек
Марцелї Рунянїновій.
торы то будь не знають, або ся до
Далшый проблем, котрый треба того дїла боять наповно пустити з
было рїшати, є уж традічный – потреба розлічных прічін – боять ся реакції
кваліфікованой освіты учітелїв з прак родічів, школярїв, цїлой громады, або

може не знають тоты новы зміны
апліковати до педаґоґічного проце
су в їх школї. Но думам собі, же в
часї, коли до малых сільскых школ
ходить з рока на рік менше школярїв,
наслїдком чого тоты школы поступ
но заникають, є заведжіня хоць лем
єдной годины русиньского языка до
навчалного процесу дорогов, котра
може фінанчно допомочі екзістенції
такых школ.
Як тоды згорнути тот комплекс
ный вопрос? Хотїв бы єм таксамо
апеловати і на екзістуючі русиньскы
орґанізації на Словеньску, жебы собі
усвідомили як сістематічно ся на Сло
веньску забывать на русиньске школ
ство. Є якбы на другім місцї перед
културныма акціями і фестівалами.
Но мусиме собі усвідомити, же кідь
то так буде продовжовати, закур
то прийде час, коли ся на русинь
скы фестівалы і културны акції будуть
сходити уж лем Словаци, бо Русинів
не буде. Таке неперспектівне дума
ня і наша властна нерозумность нас
закурто приведе до такой сітуації!
Сучасна молода ґенерація Русинів є
переважно неґрамотна у властнім
материньскім языку, не познать свою
історію а тото я поважую за проблем,
котрый в інтересах русиньской народ
ной перспектівы бы ся мав рїшати
пріорітно.
• Што Вас чекать в найблизшім
періодї?
– В найблизшім часї бы єм ся хотїв
заміряти в своїй роботї на то, што є
потрібне про стабілізацію і підвышіня
кількости школ з навчалным языком
русиньскым і з русиньскым языком
навчаня. Главный проблем віджу в
недостаточнім інформованю о вшыт
кых можностях навчаня. І зато ся рих
тую навщівити выбраны основны
школы в русиньскім реґіонї і особно
діскутовати о тых можностях з дирек
торами школ і старостами сел. Вірю,
же і на основі того ся чісло школ, в
якых ся учіть русиньскый язык, буде
все підвышовати. Контінуална освіта
учітелїв є моёв другов пріорітов, жебы
і учітелї русиньского языка мали чутя,
же їх намага мать хосен в подобі
росшырёваня кваліфікації і здобытя
кредітів. А в непослїднїм рядї тре
ба ся буде занимати тыж вопросом
заложіня русиньской інтернатной
школы і здобываня фінанції про
русиньскы народностны школы із
европскых фондів.
За розговор подяковав А. ЗОЗУЛЯК,
фотка: автор
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Іншпірація до
будучности (5)

Минули понад два місяцї од скінчіня
першого річника Studium CarpatoRuthenorum – міджінародной
лїтнёй
школы
русиньского
языка і културы на Пряшівскій
універзітї в Пряшові. Акції, яку
штаб орґанізаторів під покровительством Інштітуту русиньского языка
і културы ПУ інтензівно приправлёвав скоро єден рік, жебы єй три
тыжднї (14. 6. – 4. 7. 2010) были на
якнайлїпшій уровни і жебы єй участници з Пряшова одходили спокійны,
а самособов по часї за ту назад вертали.
Мож повісти, же першый річник
акції быв сондажный – а може такыма самыма будуть іщі й найблизшы
річникы – зато орґанізаторам залежало на тім, жебы просондовали погляды першых участників школы на єй

АНКЕТА
проґрам, то значіть на процес навчаня і супроводны акції. З тым цїлём
приправили анкету зложену з 11-ох
вопросів, одповідї на якы можуть ся
стати про них іншпіраціов до будучности при будованю проґраму далшых річників. А было бы добрї, якбы
ся стали іншпіраціов і про бівшу
кількость домашнїх потенціалных
адептів того проєкту, цїлём якого є
учіти ся і пропаґовати -списовный
русиньскый язык, русиньску історію,
артефакты русиньской културы... З
тым заміром сьме вырїшыли – зо згодов авторів – поступно публіковати
їх одповідї на поставлены вопросы в Народных новинках і зарівно
ближе представити участників першого річника лїтнёй школы. Днесь на
вопросы одповідають дві участнічкы
зо США – Бц. Емі Біллчек Метзен
дорф (1975) і Елізабет Лінч (1981),
обидві з Пеннсілвенії, і Вера Гаммер
(1947) з Відня (Австрія).
1. Професія/Освіта:
Емі Біллчек Метзендорф: менежерка незісковык актівіт; тітул „бакаларь“ з історії, анґліцького языка і
псіхолоґії здобыла на Штатній
універзітї в Янґставнї (Огайо)
Елізабет Лінч: штудентка
Вера Гаммер: штудентка славяньскых языків (російского, україньского і
словацького) на Віденьскій універзітї

• Емі Біллчек Метзендорф

2. Походжіня: мате русиньске
корїня? (Кідь нїт, то яке?):
Е. Б. М.: „З трёх четвертин єм
русиньского походжіня а з єдной четвертины італіаньского. Моя родина
має корїня в Гажинї над Цірохов, Крижах, Лукові і Лютинї.“
Е. Л.: „Я в общім не маю славяньске корїня. Моя родина походить з
анґло- і ґерманофонных країн і жыє
в США мінімално од 60-ых років 19.
стороча.“
В. Г.: „Маю автрійске корїня.“

3. Знали сьте передтым дашто
о Русинах?:
Е. Б. М.: „Не знала єм русиньску історію ани язык. Што єм знала,
то были дакотры традічны їдла із
„старого краю“, котры варила або
пекла моя бабка, знала єм, же сьме
візантьско-католицькой віры, але не
знала єм ніч з історії той церькви.“
Е. Л.: „Даякы інформації о Русинах
єм мала іщі перед моїм приходом на
лїтню школу русиньского языка і културы.“
В. Г.: „Знала єм, бо єм взяла участь
на семінарї у Відню під назвов „Є
русиньскый язык новым выходославяньскым языком?“, котрый вів професор Михаел Мозер.“
4. Чом сьте ся приголосили на
Studium Carpato-Ruthenorum?:
Е. Б. М.: „Хотїла єм ся дізнати веце
о історії і културї моїх предків.“
Е. Л.: „Хотїла єм ся дізнати веце
о Русинах – а найлїпшый способ
є спознавати їх прямо – а таксамо
хотїла бы-м лїпше порозуміти русиньску поезію, котру єм прочітала.“
В. Г.: „Хотїла єм порозуміти
русиньскій културї і історії, бо
буду писати діпломову роботу о
русофільскых тенденціях міджі Русинами.“
5. Є про Вас русиньскый язык
тяжкый?:
Е. Б. М.: „Гей, русиньскый язык ся
мі вiдить тяжкый. Є то і зато, бо в
США ся славяньскы языкы на основных і середнїх школах не учать, але
переважно романьскы, я ся учіла
іспаньскый і французьскый. Зато
азбука мі є цалком чуджа. Годины
почас лїтнёй школы не вів учітель,
якый вольно бісїдує по анґліцькы,
зато высоке темпо было про мене
барз тяжке і фруструюче.“
Е. Л.: „Нїт, бо азбуку знаю і учу ся
російскый язык.“
В. Г.: „Не барз, бо знаю азбуку і
штудую далшы славяньскы языкы.
Але словник наісто є потрібный.“
6. Як оцїнюєте цїлкову уровень
першого річника Studium CarpatoRuthenorum? (плусы, мінусы):
Е. Б. М.: „За плусы поважую:
екскурзії, можность чути язык предків,
можность відїти де і як жыли мої
предкы, выгодну пологу універзіты,
інтернату і їдалнї, приємный колектів
учітелїв і орґанізаторів з людьскым приступом. Мінусы: абсенція

НАРОДНЫ НОВИНКЫ
анґліцько-русиньского
словника, хыбила мі анґліцько-русиньска
таблічка із часованём часослов
і склонёванём назывників, хыбила мі публікація о русиньскій історії
в анґліцькім языку, супроводници мали знати вольно бісїдовати
по анґліцькы, жебы сьме не мусили комуніковати через тлумачників,
роспис проґраму екскурзій мав
быти подробнїшый, жебы участници знали – де і як довго ся ґрупа
стримле, жебы ся в припадї потребы
могли к нїй придати пізнїше.
Е. Л.: „Была єм приємно несподїва
на уровнёв орґанізації і приправы
курзу. Професоры были барз добры
і їх робота была на высокій уровни. Кажда часть нашого перебываня в Пряшові была зорґанізована
так, жебы сьме могли жывот Русинів
якнайлїпше порозуміти.“
В. Г.: „Цїлкову уровень першого річника лїтнёй школы оцїнюю
позітівно, любили ся мі главно годины історії.“
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• Вера Гаммер
а кідь ся мають стравовати в їдалнї,
мали бы мати можность выбрати
собі з їдел, подобно як штуденты
універзіты. В проґрамі мі хыбили
перервы, жебы менше діспонованы
участници могли добігнути остатнїх.
На екскурзіях бы мали участників
спроваджати люде, якы вольно говорять по анґліцькы, жебы ся не мусило комуніковати через тлумачників.“
Е. Л.: „Привітала бы єм, як бы в
проґрамі курзу было веце часу на
домашнї задачі.“
В. Г.: „Прияла бы-м веце годин
з языка а тыж єден вольный день
в тыждню або холем вольный час
пополудню.

7. Пасовала Вам така форма
навчаня?:
Е. Б. М.: „Годины русиньской істо
рії могли быти лїпшы, кібы быв к діс
позіції учебник або холем дателнїшый
перегляд з мапами у формі назорных помічників („hand-out“). Годины конверзації ся зась стримовали
тым, же учітелька вольно не говорила по анґліцькы. І ту бы были вгодны назорны помічникы. Але думам,
9. О котры дісціпліны з карпато
же менї бы пасовала ґрупа про абсо- русиністікы бы сьте в будучности
лутных зачаточників, яка на пeршім мали інтерес?:
річнику не была отворена, т. є. такых,
Е. Б. М.: „Прияла бы-м годины з подкотры не знають ниякый славяньскый робной русиньской історії в розлічных
етапах – рання, середнёвічна, ново
вічна історія і сучасность, а таксамо годины з русиньского языка про
абсолутных зачаточників, котры не
знають азбуку. Тыж бы-м привітала
курз заміряный на то, як чоловік може
выглядати своє корїня і предків на
Словеньску.“
Е. Л.: „Не знам, вшытко ся мі видить
інтересне.“
В. Г.: „Інтересовала бы ня літера
тура, язык і музика.“

• Елізабет Лінч

10. Як сьте были спокійны із
супроводныма акціями проєкту?
(Вашы далшы пропозіції):
Е. Б. М.: „Екскурзії ся мі барз
любили. Вєдно з годинами історії
то была моя найоблюбенїша часть
цїлой лїтнёй школы. Думам, же є
барз важне на властній скорї зажыти
і відїти, де Русины жыли і де ся одбывала їх історія.“
Е. Л.: „Екскурзії были барз добры.
В будучности бы-м хотїла зайти і на
Україну.“
В. Г.: „Вшыткы екскурзії ся мі барз
любили.“

язык, ани азбуку. Годины професора
С. Пюа были хосенны на ілустрацію
того, як язык фунґує, лемже я не знам
азбуку, также і то было про мене барз
тяжке. Любило ся мі, же на ёго годинах сьме мали назорны помічникы,
але была бы єм радше, кібы были
переложены до анґліцького языка і
кібы быв к діспозіції тыж учебник.“
Е. Л.: „Гей, была єм спокійна.“
В. Г.: „Гей, але словник мі досправ11. Взяли бы сьте участь на такім
ды хыбив.“
проєктї і в будучности?:
Е. Б. М.: „Гей, пришла бы єм зась,
8. Што, подля Вас, бы ся могло але тогды, кідь ся проґрам кус спомазмінити при орґанізованю далшых лить і курз ся натягне – наприклад, і
річників? (Вашы пропозіції):
на цїлый семестер.“
Е. Б. М.: „Мав бы быти к діспозіції
Е. Л.: „Кідь ся буде дати, наісто
подробнїшый роспис екскурзій із ста- прийду.“
новленым часом про кажду дестінацію
В. Г.: „Не єм сі іста, але скорїше
а як настане зміна, участници бы собі думам, же бы єм і цалком рада
мали дістати наново выдрукованый пришла.“
скоріґованый проґрам. На годинах мі
хыбили матеріалы. Дакотры участПриправила: А. ПЛЇШКОВА
ници потребують шпеціалну страву
Фоткы: А. З.
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Вершы мої, вершы,..
де я вас подїю?
Лем поміджі людей,
як зерно вас россїю.

Не знам, же ці впадуть
на уродне поле,
думам, же не будуть
на біду і горе.
Вершы мої, вершы,
барз вас велё пишу,
може не єдного
у жалю потїшу.
То є мотто публікації Квіткы з моёй загородкы
русиньского народного поета – Николая ГВОЗДЫ,
котрого сердце добило 3. септембра 2010 і быв
похованый у родній Ладомировій (окрес Свідник)
5. септембра 2010. Перестала грати ёго поетічна
ліра...
Николай Гвозда ся народив 1926 в Ладомировій
в бідній рольницькій родинї. Ёго нянё одышов
до Арґентины за роботов два місяцї перед ёго
народжінём. Зо своїм нянём ся за свого жывота
Николай не стрїтив. Выростав з мамов а свої дїтьскы
рокы перебыв у ладомирівскім православнім монастырю. Там здобыв освіту, шырокый розгляд, што
му помогло в ёго жывотї. По скінчіню школы зачала ся ёго кривуляста путь жывотом. Спершу быв
робітником, якый помагав при будованю штатных
путей а од 1942 року ся зачав учіти за автомеханіка
у фірмі Ванчуры у Крайнїй Полянї. Н. Гвозда з
вдячностёв споминав на свого учітеля, Чеха Їрку
Главічку, котрый го много навчів.

Осїннї фронтовы днї Н. Гвозда пережывав в
евакуації у Фінтїцях коло Пряшова. По навернутю
домів, чекали вшыткых Ладомирчанів днї голоду,
холоду і грозьбы од воєньской муніції. Было треба побудовати нову хыжу, бо стара была знічена.
Наперек вшыткым тяжкостям Николай Гвозда
нашов у собі достаток сил і в Кошіцях докінчів курз
автомеханіка і здобыв шоферьску леґітімацію із
вызнаменанём. Потім наслїдовала, не двойрічна
воєньска служба, але лем пятьмісячне воєньске
цвічіня, бо Николай быв єдиным жывителём родины.
Од 1951 року аж до одходу на пензію Н. Гвозда
робив як шофер автобусу ЧСАТ у Свіднику. Ходив
на різных лініях Свідницького окресу, стрїчав ся
із множеством людей і часто выслухав їх судьбы,
позоровав жывот і красы родного краю. Выслїдкы
того познаня і природный талент были основов
того, же Николай Гвозда вшытко віджене, почуте і
пережыте формуловав до стихів, котры публіковав
у заводных новинках „Доправак“ і в україньскых
новинках „Нове життя“. Выступав у розгласовых релаціях СРо у Пряшові. За вызначной помочі
літератів І. Мациньского і Г. Рудловчаковой Николай Гвозда выдав два самостатны україньскы
зборникы поезії: „Маковицькі дзвіночки“ і
„Сільські одповіді“. По „нїжній“ револуції вышли му далшы два зборникы, але уж в ёго роднім
русиньскім языку: Квіткы з моёй загородкы
(Пряшів: Русиньска оброда, 2002) і Сповідь Русина (Пряшів: Світовый конґрес Русинів, 2006). Ёго
поезія ся дістала і до такых колектівных зборників,
як: „Зелений віночок – червоні квіточки“, „Карпати піснею вчаровані“ і русиньского – „Тер-

нёва ружа“. Свої стишкы до кінця свого жывота
публіковав у свідницькій періодічній пресї, але і в
русиньскых Народных новинках.
Нажаль, веце нас не порадує далшыма поетіч
ныма рядками, уж не высловить свої погляды,
думкы і пережываня...
Вічная ёму память!
-р-

Ці досправды сьме такы убогы?..
21. авґуста 1991 вашы і нашы Народны новинкы зачали выходити як друге періодікум в русиньскім языку (по
часописї Русин) на Словеньску. То значіть, же тот рік є зарівно двадцятым річником выдаваня того періодіка,
на сторінках якого за тот час было опублікованых много інтересных і цїнных статей, поглядів, пропозіцій,
одпрезентовав і сформовав ся ряд дописовательскых, але тыж писательскых талентів, выпрофіловало ся
пару русиньскых редакторів, якы в каждім новім чіслї формовали і култівовали норму русиньского списовного
языка. Доволиме собі повісти, же Народны новинкы в русиньскім народностнім контекстї все были думкотвор
ным медіом, в якім все і без вынятків мала місце слобода прояву. Властно, з тым цїлём взникли і тым были
позначены рокы їх выдаваня, жебы слободно повісти правду і дати простор на слободне выповіджіня той прав
ды в першім рядї о нас Русинах, о нашій історії, языку, културї, народній ідентічности і народных дїлах в общім,
але тыж на сформованя візій до будучности. Перегортаючі старшы чісла і річникы Народных новинок, в каждім
чіслї чітатель може обявити даяку статю, яку з великым інтересом собі прочітать зась. Так як і мы, і зато, доро
гы чітателї і дописователї, попозерайме ся вєдно до нашой ретроспектівы, а тым і до 20-річной історії нашого
періодіка, нашого думаня, поглядів і візій – через рубріку РЕТРОСПЕКТІВА – 20. Теперь публікуєме першу статю
під назвов Ці досправды сьме такы убогы?.. (Статї будеме публіковати подля актуалных правил правопису.)
„А як хтось захоче скривдити їх,
то огень выйде з уст їх і пожере
неприятелїв їх“
(Откровеніє Св. Іоана Богослова, Гл.
ХІ, 5).
Конечно ся зъявили новы новин
кы. Конечно ся зламав монопол на
інформацію і, може дасть Бог, нашы
люде будуть мочі ся дізнати штось і
з другого боку. Никому не треба говорити а наісно і никого пересвідчовати,
же наша народна нива „стоїть опу
щена так, як скала сива“. Заникли
школы, роспала ся література, заникать
преса. Дамоклів меч вісить над іншыма
інштітуціями. При каждім списованю
людей нас є менше. А што робиме мы?
Так велё, же конечный выслїдок є каждый день мінусовый.
Звыкли сьме собі на монопол.
Монопол влады єдной партії (у нашій
руснацькій кошарї монопол влады
єдиной орґанізації КСУТ – СРУЧС),
монопол на інформацію: правда є
лем то, што за правду поважує монополна орґанізація; монопол на културу: лем така култура мать право на
жывот, котру схвалює монополна
орґанізація. Монопол на правду, окреме

на правду історічну. Придворны історіци котры нас так усердно українізовали,
пишуть лем таку історію, яка выгод- аж нас скоро пословачіли. Чітам і спона монополній орґанізації. „Так было минам собі на Володимира Виничен
и так будет после,“ як говорить поет. ка і ёго книжку „Відродження нації“.
Монопол на демокрацію, монопол на Боже, кілько аналоґій. Цітую оріґінал:
літературу, монопол на вшытко. І, не „Вся історія відносин між Москвою
дай Боже, як хтось
та Україною... з
отворить уста і
моменту
злуки
РЕТРОСПЕКТІВА – 20
запохыбує о тім...
цих двох держав
По тій баршановій
є планомірне, безо
револуції і в нашій кошарї зачали глядне, безсоромне, нахабне нищен
люде помалы роздумовати, зачали ня української нації всякими способа
позерати навколо себе, і, о біда, зало ми, вщерть до стертя всякого слїду
жыли нову орґанізацію – Русиньску її, щоб навіть слїду її не лишилось...
оброду. І посыпали ся огень і сіра Інтелігенція мусила завмерти, коли
на головы неслухняных. „Як то? було знищено всі джерела її походження:
Чому? Хто дозволив? Які русини? Яка школу, мову в урядуванню, літературу,
русинська мова? Нема! – І бути не безграмотний, знесилений, оплутаний
може!“ Чіташ таке в новинках і вына- законами й державними апаратами
чудовати ся не можеш. Але таке історія визиску. Він уже забув свою історію...
уж знає: „Никакой українской мовы не свої великі установи... Здавалось, зроб
было, нет и быть не может!“ Чіташ лено було все чисто: закопано, заси
і роздумуєш: Чом така ненависть до пано, землю на могилі виглажено й
новой орґанізації, яка ніч інше не хоче, піосочком присипано. Ніякої української
лем розбудити народну свідомость, мови не було, нема й бути не може,
сумлїня народу, вернути ся на „кругы – сказав один з видатних російських
своя“ і захранити, што ся іщі захранити могильщиків України, притоптуючи
дасть. Може, Українцї так компензують ногами землю на могилі. І дійсно,.. щоб
свій многовіковый утиск? Але то пишуть надрукувати українську народну пісню,
не Українцї з Україны, а нашы люде, треба було перекласти на латинську

або французьку мову. Отже, ніби повна
смерть нації“. (Репринтне відтворене
видання 1920 року. Київ, ВПЛУ, 1920).
Досадьте на місто московскый, росій
скый – україньскый, намісто україньскый
– русиньскый, і маєте. Історія ся повторять, але на другім народї і в іншім
сторочу. Іщі не так давно нашы народны
піснї перекладали на україньскый язык,
у радіу при розговорах писали нашым
ґаздам одповідї по україньскы, а потім з
того выходили не розговоры, але естрады.
Якось ся не подарило Москві
пересвідчіти Українцїв, же они не суть
ніч інше лем малы Русы, як нашы
пряшівскы Українцї силов-моцов наш
народ хочуть пересвідчіти, же они не
Русины, але Українцї. Або як чітам у
„Заяві учасників українознавчої
конференції“, мы ніч інше, ани веце,
ани менше, лем „найменший брат“.
А уж сьме ту. „Прийдіть і подивіться,
простягніть руки співпраці та
полюбіть нашого найменшого брата.“
(Нове життя, ч. 25/1991). Та хто сьме
то властно: Українцї, ці найменшы
братя? Русине, не рыпай ся, бо ты
лем меншый брат. Як ся не подарило Москві пересвідчіти Українцїв, же
они не суть Українцї, але Малоросы,
так нашым українізаторам, якбач, не
подарило ся пересвідчіти Русинів,
же суть Українцями. Же не маме свій
язык? Може. Наш прекрасный язык
– у нашых співанках і приповідках, у
нашых матерей і няньків, баб і дїдів,
лем ся нам треба до них вернути. Не
страште нас, же то лем фантасмаґорія.
Перед 150 роками Словаків страшыли тым самым. А теперь мають свій
язык, бо їх інтеліґенція служыла свому
народу, а не прислуговала чуджім.
(Продовжіня на 4. стор.)
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Коло того летаку рады бы сьме публіковали все даяку статю на высше уведжену тему, также Вас, нашы милы
чітателї і дописователї , просиме писати
статї к тій про Русинів важній подїї і
посылати їх до редакції. За вшыткы статї
допереду дякуєме.
А. ЗОЗУЛЯК, шефредактор
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Я РУСИН БЫВ, ЄМ І БУДУ, А ПРИ СПИСОВАНЮ
ЛЮДЕЙ У МАЮ 2011 НА ТО НЕ ЗАБУДУ!

Ці досправды сьме
такы убогы?..

(Закінчіня iз 3. стор.)

Взникла нова орґанізація і зачало ся. Наперед шепотом, пак голоснїше, а теперь уж з гістерічным криком.
Зачав ся глядати неприятель. Зачали твердити, же
Русинів нїт, то лем пару підплаченых зрадцїв, по
перше Москвов, як твердить О. Мишанич і „ще одна
імперська лінія“, по друге: Прагы і Братїславы,
то уж істо знать М. Мушинка. Холем так тверди
ли в новинках „Українське слово“, якы выходи
ли в Паріжу. Через паріжскы новинкы глядають у
Москві шпіонів. А то методов: тісяч раз повторёвана
неправда стає ся правдов. Уж їм нияк не мішать, же з
В. Турка зробили артісту УНТ. А в далшых своїх „ставленнях і проголошеннях“ переплавали море. Теперь
неприятелїв і шпіонів нашли аж в Америцї і Канадї. А
як до того прирахуєме Будапешт, то уж нам хыбить лем
Африка і Австралія.
Хвала Богу, зачали выходити новы новинкы.
Народны новинкы. Вірю, же будуть наісно народ
ныма. Же будуть правдивы, плуралітны і толе
рантны. Же буде в них веце політічной і людьской
културы. Же не будуть ани протиукраїньскы, ани
протичіньскы. Же стануть ся противагов „Новому життю“ і будуть доступны і іншым, як моно
полным поглядам. Же кідь буде потреба, дадуть
простор і конштруктівным україньскым і російскым
голосам, бо у „Новім життю“, нажаль, із „Голосу
Русинів“ ся став голос єдного Українця.
Же ся не знижать к гляданю неприятелїв і шпіонів
у Києві, Паріжу, Мнїхові ці Вашінґтонї. Же своёв
позіціов у каждім чіслї будуть доказовати, же Руси
ны суть народом културным, котрый знає жыти у
згодї і мірї зо вшыткыма народами, тым скорше із
своїма братами-Українцями. Же будуть выходити
на языку, якому будуть розуміти вшыткы, а не лем
громадка выволеных.
Щастливой Вам дорогы!
Ярослав СИСАК
(Народны новинкы, ч. 1, 21. авґуста 1991, с. 2.)

Інштітут русиньского языка і културы
Пряшівской універзіты
Вас позывать на

ДЕНЬ
ОТВОРЕНЫХ
ДВЕРЕЙ

– 3. річник презентації културы Русинів
у вшыткых областях їх културносполоченьского жывота,
котрый буде 14. i 16. септембра 2010 од
9.45 год. у Высокошкольскім ареалї ПУ в
Пряшові, ул. 17. новембра 1, аула 97.
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