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Дороґы нашы 
дописователї, сполупра-

цовници, передплатителї 
і чітателї, в першім рядї 

Вам хочеме подякова-
ти за прязень, яку сьте 

нам проявляли в роцї 
2010, а заєдно желаме 

Вам Божске пожегнаня, 
міцне здоровя, успіхы в 
роботї, щастливе про-
жытя рождественных 

свят і вшытко найлїпше 
в новім роцї 2011, котрый 
буде про нас барз важный 
односно списованя людей. 

Не забудьме, же сьме 
Русины!

Колектів редакції 
Русина і НН

Выслободжіня посылать 
Господь

Рождественны свята в роцї 1952. 
В арештї сидять арештанты, якы хотїли пережыти найкрасшый 

хрістіаньскый день в роцї в радости.
В нестраженых минутах міджі собов выклёпковали на стїну 

морзеовку, котров ся знали дорозуміти. Так ся за помочі своїх 
сполуарештантів догваряли і арештанты-священици: благоре-
ченый владыка Павел Петро Ґойдіч і отець Панкратій. Toгo 
святочного дня владыка Павел одказує отцёви Панкратіёви: 
„Кiдь буде ‚покій‛, отворь облачок і заспівай мі ‚Iзбавленіє посла 
Господь‛...“ („Выслободжіня посылать Господь“) – рождествен-
ный причастен, котрый ся співать на свято Божого народжіня 
перед святым причащанём). Приближно 8 – 10-минутовый „пoкій“ 
пришов, кідь ся черяли дозерателї. Тогды отець Панкратій отво-
рив облачок і заінтоновав владыкови желаный спів, котрый їм 
обидвом вляв до сердець щіру рождественну радость і надїю на 
выслободжіня. Зась ся озывать клёпканя на стїну: спокійный вла-
дыка Павел од сердця дякує.

Як пережыєме тогорічны рождественны свята мы, котры жыєме 
в слободї?

Господь Бог нам хоче вляти до душы велику радость, через 
свій великый дар – самого себе. Новонародженый Спаситель 
світа нам приносить выслободжіня цїлого людьского поколїня 
спід ярма грїха, спід тяжобы самого себе. Новонародженый Спа-
ситель світа нам приносить выслободжіня цїлого людьского 
поколїня спід тяжобы грїха, спід тяжобы духовного неприятеля – 
злого духа. Приносить покій до нашых душ, до нашых родин, до 
нашого народа, до нашой державы і до цїлого світа. 

Владыка Павел не мав в арештї жаден маєток, не дістав жаден 
матеріалный дар, але пережыв в тот святочный день велику 
радость. Рождественны свята суть многыма людми похоплены як 
свята радости, але многы їх здеґрадовали на „обходный подник“ 
– реклама хоче вытяжыти з людьской щірости і доброты.

Пeред пaру роками у шведьскых новинках у часї перед Рожде-
ством Ісуса Хріста обявив ся великый надпис: „Што сьте зроби-
ли зо свята народжіня? Прошу вас, не робте з того ярма-
рок!“ Підписаный властнов руков – Ісус Хрістос. В днешнїх 
часах через рождественны свята, маме много матеріалного, 
маме достаток вшыткого, але, жаль, і много раз порожнї сердця, 
порожнёго духа і непокій у душі. Рождественны співы в нашых 
церьквах, колядкы, звычаї, стрїча з нашыма найблизшыма 
– тото вшытко няй буде великым радостным прославлїнём 
нашого Спасителя Ісуса Хріста. Хрістос раждаєть ся!

o. Iґор ПАНЧАК, Воліця, 
Ґрекокатолицька церьков на Словеньску 

Осиф КУДЗЕЙ, Няґів

РОжДЕСтВО
Темнота лежыть над вертепом,
ноченька тиха, люде сплять,
ту звізда передїравила небо
і сходить з нёго благодать.

Дїва породила Дїтину,
Дух Святый зродив єй про нас,
она утробу Материну
не порушыла нияк раз.

Убого родить ся Дїтина,
што пришла спасити тот світ,
де ся правдї голова стинать
а справедливости в нїм нїт.

Убого родить ся Дїтина,
тот невысловной любви Плод,
котрый жертвов хлїба і вина
так обогатив людьскый род.

У яслях теплом свого дыху
быдлята грїють Дар небес,
бо чоловік мать в сердцю пыху
а покору прибив на хрест.

Привітайме Божу Дїтину –
Сонце, што засвітило в тмі,
няй спалить в сердцях оскомину
а внесе до них покій, мір.

В часї свят Хрістового народжіня прожываме крас
ны, духовно богаты святочны днї. Чуєме радость з 
нам проявленой Божой милости. Небесный Отець 
посылать на світ свого Єдинородного Сына, абы каж
дый, хто в Нёго вірить, не загынув, але мав жывот 
вічный.

Радостно співаєме: „Дїва днесь Пресуществен-
наго раждаєт...“ Словом, днесь Церьков вызнає, 
же тото свято не є лем спомином на то, што ся ста
ло перед веце як дватісяч роками, але є то все акту
ална подїя. Днешнє свято є святом народжіня Ісуса 
Хріста, котрый ся родить нелем у Віфлеємі, но в душі 
каждого, хто з ласков і почливостёв прияв тоту спра
ву Євангелія. Платить то главно в сучаснім світї, кідь 
собі многы думають, же матереріалный прибыток 
є то главне, што збогатить чоловіка. Таке розуміня 
цїнностей звело і зводить многых до страты способ
ности роспознати правы цїнности, т. зн. того, што 
досправды є на хосен, а што шкодить повнокровному 
жывоту чоловіка.

Бог через приятя людьского тїла споює людьску 
природность із Божов, дає їй участь на Божім жывотї, 
а тым дарує чоловікови вічный жывот (Ґл 4, 4 – 7). 
Барз красно то выражать богослужобна пісня: „Небо і 
земля ся днесь споїли в народженім Хрістови: днесь 
Бог пришов на землю, а чоловік выступив на небе-
са...“ (Рождество Христово, друга літійна стихіра).

Приход Бога на землю высловив пророк Ісая слова
ми: „Бо дїтина ся нам народила, сын нам є даный; 
нa ёго плечах спочіне царство, ёго мено буде: Чудес-
ный радця, Міцный Бог, Отець вічности, Царь 
покоя“ (Iс 9, 5). Святый апостол і євангеліста Іоан 
в пролоґу свого євангелія называть народжіня Ісуса 
Христа Logos – Слово. „А тото Слово стало ся 
тїлом, перебывало міджі нами а позерали на Ёго сла-
ву як на славу єдинородного од Отця“ (Іоан 1, 14). 

Зато почас тых днїв у нашых храмах радостно 
звучіть пісня „З нами Бог, разумійте языцї, і покаряй-
те ся: яко з нами Бог.“

Прото і матїрь дїтины Марію называме Богородіцёв, 
бо породила втїленого Бога. Ісус при своїм початю і 
народжіню заховав материну непорочность. 

Святкы Рождества Ісуса Хріста суть вызвов к нашій 
актівности у вірї. Вызывають нас к позітівній одповідї 
на велику Божу любов, жебы сьме ю прияли і жыли в 
нїй. Хрістос є світлом про каждого, што пророк Ісая 
высловив словами: „Народ, котрый ходить у тмі, 
збачіть велике світло; нaд тыма, котры жыють 
у темній країнї, засвітить світло“ (Іс 9, 1). Toтo 
світло дїє і в сучасности своёв силов віры. Припома
гать нашому споїню з Богом, посилнює нашу любов к 
Богу і ближнёму a припоминать нам, же вшытко, што 
чіниме, чіниме в притомности Божій. 

Задачов віруючого в Хріста є жыти в Хрістови. 
Такый жывот є нелем прикладом, але і духовнов 
силов, котра актівізує ближнїх про жывот в любви.

Жыєме в часї, кідь людьска сполочность у світї 
боює з неправостёв, утиском, насилством і смертёв. 
Многы жыють в страху зо своёй будучности. Кідь 
віруючі в Хріста суть світлом світа і солёв землї, 
потім бы їх жывот мав ефектівно впливати на тоту 
злобу, паралізовати ю. Зато хрістіане мають ся заду
мовати над свідчінём своёй жывой віры, але і над 
тым, ці чути їх голос при укрїплёваню покоя у світї. 
Про нас є то актуалне якраз теперь, в росшырюючій 
ся Европскій унії, кідь ся творять новы законы, якы 

Небо і земля днесь
пророческы да возвеселять ся

(Продовжіня на 2. стор.)



(Закінчіня з 1. стор.)
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треба прецізно формуловати. Не забывайме, же праві при споло
ченьскых перемінах, родящіх ся штруктурах, є много неясностей 
і многы мусять вчас розпознати неповно выповіджену думку, 
полоправду од правды, добро од зла, правы цїнности од фалош
ного, зводного блищаня. 

Жыєме в тяжкій добі, в котрій є много правдивых і фалош
ных інформацій. Eвропа є в основі конзумнов сполочностёв. Але 
Церьков ту жыє і выдає своє свідчіня. Задачов є, aбы хрістіане 
были способны чутливо принимати і розуміти Божу правду – 
Боже слово жывота.

Іде ту о правилну орьєнтацію в гляданю цїнностей в новім спо
лоченстві і актівній помочі хрістіанів при рїшаню каждоденных 
проблемів. 

Є то проглублёваня і чутливый приступ к вопросу выховы 
мо ло дой ґенерації і впливу медій на духовный розвиток і жывот 
чоловіка. 

Tот проблем є звязаный і з леґіслатівныма і моралныма воп
ро сами, котры суть споєны зо заснованём і будованём хріс
тіаньскых родин, бо родина творить основу сполочности. Важ
ны суть і вопросы економічного розвоя сполочности, спознава
ня проблемів еколоґії і тенденцій розвитку наукы і єй выужытя.

Окремы штаты боюють за демокрацію. Не забывайме, же 
частёв демокрації є і морална повинность помагати слабшым, 
з котрыма ся Хрістос стотожнює: „ ... голоден єм быв, а не дали 
сьте мі їсти; быв єм жаждный, a не дали сьте мі пити ... ?“ 
(Mт 25, 42). Гoвoриме о слободї, але часто забываме на то, же не 
тот чоловік жыє в правій слободї, якый мать фізічну можность 
чінити як хоче, але тот, хто слободно чінить так, як чінити треба 
в любви к Богу і ближнёму, i ку самому собі. Зато треба ходити 
з отвореныма очіма, припомагати рїшати проблемы і пома-
гати всягды там, де треба. То є хрістіаньска одповідность за 
нашых ближнїх!

Кідь Ісуса Хріста і ёго Євангеліє поважуєме за Світло, котре 
нам указує правилну путь жывотом, потім кoлo себе видиме мно
го того, што дезорьєнтує чоловіка, главно молодых людей. Прото 
задачов хрістіанів, главно тых, якы дїють у сферї выховы, духов
ной освіты, културты, леґіслатівы, в економічній і соціалній 
сферї, aбы в правый час указали на тото небезпеченство і не 
приїмали то, што деморалізує сполочность, затуплять змыслы, 
паралізує духовне чутя і тлумить способность роспознати добро 
од зла. Як віруючі в Хріста мы повинны нелем духовно не прини
мати, але ани пасівно не брати участь у фалошній квазі културї, 
бо затуплює нашы моралны чутя.

Кідь чоловік хоче найти непоминутельну цїну, котра го 
досправды збогатить, мусить памятати, же без любви к Богу 
і ближнёму – жывій вірї – ю николи не найде. 

І то суть вопросы, котры собі мусиме класти у звязи зо святка
ми, якы скоро каждый з нас называть святками покою і любви. 
Яка є наша одповідь на Спасителёвы слова? „Покій вам охаблям, 
свій покій вам даю, не як світ дає, але вам є даю“ (Іоан 14, 27).

Просьме Хріста і Ёго покій а з нима і Боже поблагословлїня 
про будучі рокы нашого жывота і історічного розвитку нашой 
сполочности.

Проф. ТгДр. Miлaн ҐЕРКА, к. н.,
Православна церьков на Словеньску

Небо і земля днесь
пророческы да возвеселять ся

В Народных новинках, річик ХХ, ч. 15 – 16, 
с. 4; ч. 17 – 18, с. 4; ч. 19, с. 4; ч. 20, с. 4; 
була надрукована моя статя Наше походжіня 
(общоруське). На інтернетї мож ї прочітати по 
русиньскы на адресї: www.rusynacademy.sk, 
по словеньскы на: http://sites.google.com/site/
newsbookinfo/nasa-historia-vseruska

Там єм в історії Русинiв написав: „Традує ся, 
а є то і факт, же Русин – первістно Руссин 
є сыном Руса. Назва Русин (Ruten, Ruthen) ся 
зачала хосновати і была знама уж в давнїшій 
минулости. Михаіл Лучкай у своїй публікації 
Histоria Carpato-Ruthenorum уводить, же назву 
Рутен – Русин хосновали в своїх творах 
уж давны історіци, якыма были Гельмонд, 
Бонфіній ...“ 

Дакотры люде ся ня просять: А хто сьме 
мы, кідь мы ся называме Руснаци, Русня-
ци, Rusnáci? Такой єм міг одповісти лем то, 
што єм собі памятав од свого няня: „Мы самы 
ся называме Русины. А назвы: Руснаци, 
Русняци, Rusnáci нам дали другы – Слова-
ци, Мадяре ... лем як прозывку, надавку.“ 
Посмотрив єм ся і до старшых книг, яку назву 
самы про себе сьме хосновали, што самы 
нашы предкы о тім писали.

КНИЖИЦЯ ЧИТАЛЬНАЯ ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ, написана Александром Духновичом в 

Будинї 1847 року, на сторінцї 98 уводить: „9. 
жизнь Русина“. Тоту саму назву, а лем тоту, 
хоснує во вшыткых своїх книжках, писмових 
роботах.

А што о тім пише Михаіл Лучкай у своїй 
роботї? В Historia Carpato-Ruthenorum Sacra 
et Civilis, Michaele Lutskay, B. M. V., Cassoviae 
1843, Tom I., Caput 2. DE CARPATHO, pag. 55, 
по латиньскы, а в перекладї на україньскый 
язык: „Історія карпатських Русинів цер-
ковна і світська“ (Науковий збірник Музею 
української культури у Свиднику, СПВ Братис-
лава – Відділ української літератури в Пря-
шеві 1985 – 1990); або в перекладї  „Історія 
Карпатських Русинів“ у шести томах (Ужго-
род, Закарпаття 1999 – 2005). Ёго позначка к 
Главі 2., часть О Карпатах, під лініов (4) a) в 
перекладї на русиньскый язык звучіть так: З 
уведженого выходить, же нїт похыбностей, 
же найпізнїше до половины ХІХ. стороча 
вшыткы Русины самы себе звали Руси-
нами. Но а там, де теперь самы себе звуть 
Руснаци, Русняци, Rusnáci, прияли чуджі про-
зывкы за свою назву. также при списованю 
жытельства 21. мая 2011 вшыткы Русины, 
Руснаци, Русняци, Rusnáci знайме, же 
офіціално ся звеме Русинами і так сьме 
узнаны Словеньсков републіков, і так ся 
при списованю треба записати.

Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін 

Сьме єднозначно Русины

сПисоВаНЯ ЛЮДЕЙ 2011

Послїднїй Научный семінарь карпато руси-
ніс тікы в роцї 2010, орґанізованый Інштітутом 
русиньского языка і културы ПУ уж другый рік, 
ся одбыв 15. децембра о 14.00 годинї. З темов 
Описы або предписы в науцї: Енціклопе-
дія історії і културы Русинів выступив істо-
рік, професор Торонтьской універзіты в Канадї 
Др. Павел Роберт Маґочій. В проґрамі семіна-
ря была презентація україньскоязычной верзії 
Енціклопедії історії і културы Русинів (Ужго-
род: Выдавательство В. Падяка, 2010).

У вступі директорка інштітуту, доц. ПгДр. 
Анна Плїшкова, ПгД., привітала богату публіку 
і представила главного выступающого. Таксамо 
представила тему і отворила послїднїй семінарь 
того рока, гостями котрого были як сполутворцї 
енцілопедії – выдаватель Мґр. Валерій Падяк, 
к. н., і редакторка Лариса Ілченко з Ужгорода, 
так особности народностного жывота Русинів, 
якы мають своє гесло в енціклопедії, штуденты, 
сталы і новы гостї.

У своїм рефератї професор П. Р. Маґочій 
аналізовав, ці є Енціклопедія історії і културы 
Русинів в своїй основі описом, якый описує або 
несе в собі інформацію о конкретнім предме-
тї ці предметах, або ці енціклопедії подля своёй 
функції суть предписами, якы дають знаням, 
обсягнутым в них, подобу феноменів, якы інак-
ше бы не могли екзістовати, або реално бы 
екзістовали в цалком інакшій подобі.

Приближыв концептуалны і практічны проб-
лемы, котры взникли перед редакторами при 
складаню енціклопедії. 

Першый проблем очівісно взникнув при ста-
новлїню граніць предмету, т. є. кады ведуть гра-
ніцї русиньской теріторії. Тым проблемом ся в 
енціклопедії занимають три гесла – Карпать-
ска Русь, Етноґрафія і Історія, в котрых ся 
подробно аналізує історічна класіфікація Руси-
нів. Факт, же Русины жыють на теріторії штирёх 
штатів, выкликовав і выкликує вопрос скептіків, 
ці екзістують Русины реално, або суть яковсь 
выдуманов громадов, вытвором інтелектуалів. 

Другым проблемом быв прінціп выберу. Не 
вшыткы інформації о предметї могли быти до 
енціклопедії загорнуты. Зато закономірно взник-
нув вопрос, котры особы або явы повинны быти 
представлены в даній роботї, а котры охаблены 
мімо нёй. Зато основным прінціпом, на якім 
была енціклопедія побудована є, же дана робо-
та не є енціклопедіов Русинів, але енціклопеді-
ов о історії і културї Русинів. А так є природным, 
же біоґрафічны гесла енціклопедії суть як о осо-
бах русиньского, так і нерусиньского походжі-
ня. Докінця суть там представлены і особы, 
якы поперають самотну екзістенцію Русинів як 
самос татного народа, кідь принесли якыйсь 

вклад до розуміня даного предмету.
Далшым вопросом про редакторів было, ці 

правилно загортати до реґістра особы, котры іщі 
жыють. Тым, же од року 1989 русиньске народ-
не возроджіня досягло вызначный розвой, відї-
ло ся вгодным умістнити там інформацію о акті-
вістах того руху, без огляду на то, же іщі жыють. 

Окрем чісто фактолоґічных гесел редакторы 
вырїшили загорнути ту і дакілько тематічных 
гесел, якы забезпечують розуміня приступів к 
окремым ключовым проблемам. 

Кідьже в Карпатьскій Руси не жыє лем чісто 
русиньскый етнос, вгодным было придати 
дакілько статей о народах, якы жыють або дако-
ли жыли в тій области, або на сусїднїх землях. 

Коло 90% гесел в енцілопедії написали трёме 
авторы-історіци – Богдан Горбаль, Павел 
Роберт Маґочій і Іван Поп. Тоты основны 
авторы ся твердо притримовали ґрафіко-
ну роботы над проєктом почас пятёх років, 
приправлюючі анґліцькоязычну верзію енці-
клопедії (2002, 2005). Гесла, котры посылали 
далшы авторы, жыючі в девятёх країнах, были 
написаны в пятёх языках і вшыткы треба было 
переложыти до анґліцького языка і редіґовати з 
боку фактолоґічной коректуры і бібліоґрафічных 
доповнїнь. 

У роботї, якы творив колектів авторів, главнов 
задачов редактора было досягнути згоду в тер-
мінах і одверьгнути ненаучны ці докінця остры 
выразы. 

При творїню енціклопедії ся авторы усилова-
ли максімално точно і повно высвітлити даный 
предмет, уникнути барз субєктівным характе-
рістікам і заховати індівідуалность штілу каждо-
го з авторів, ёго авторьскы інтерпретації, кідь з 
науч ного боку і з боку задач енціклопедії звуча-
ли серьёзно. 

По дуже інтересній лекції была отворена діс-
кузія, в котрій не впали ани так вопросы, як 
слова узнаня за велику і цїнну роботу. 

Україньскоязычну Енціклопедію історії і културы 
Русинів, котрой першы екземпларї участници семі-
наря тримали в руках, презентовав выдаватель 
Валерій Падяк. У своїм выступі він, як і Л. Ілчен-
ко представили конкретны проблемы при фіна-
лізації роботы. Высвітлили, чом є енціклопедія 
переложена якраз до україньского языка і розоб-
рали технічный бік енціклопедії. Книжка має 888 
сторінок і 1 050 ілустрацій. Робота над українь-
сков верзіов тримала три рокы. Окрем іншого є 
вызначна тым, же вдяка нїй ся отварять путь до 
інформованости о Русинах, їх історії і културї в 
контекстї цїлославяньскім. 

Зденка ЦІтРЯкоВа, 
штудентка 2. річника ФГПН ПУ, комбінація 

русиньскый язык – вытварна выхова

12. Научный семінарь карпаторусиністікы

• На 12. Научный семінарь карпаторусиністікы на Пряшівску 
універзіту пришли вызначны гостї русиньского културно-научного 
жывота: (злїва) єден із зоставителїв ілустрованой Енціклопедії 
русиньской історії і културы – П. Р. Маґочій, выдаватель той 
енціклопедії В. Падяк і редакторка публікації Л. Ілченко. 

Фотка: Йозеф Конєчні
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В Народных новинках ч. 44 – 45 / 2010 ся пробудив пан 
Василь Хома з Братїславы і своёв статёв мав реаґовати 
на мою статю, котра была написана перед заложінём 
політічной партії Наш край. Автор ся пробудив нескоро, бо 
політічна партія Наш край є уж заложена. Я як обчан Сло-
веньска можу подля Уставы СР высло-
вити свій погляд слободно і не мушу 
просити доволїня од В. Хомы. 

Лемже В. Хома реаґовав на мою 
статю уж нескоро а своїма словами зашов барз дале-
ко, аж так далеко, же моє мено здіскредітовав, кідь напи-
сав, же „якый є хосен з такых членів у радї влады, 
як єм я.“ Што має моя статя о партії Наш край до дїла з 
моёв роботов у Радї влады СР про народностны меншы-
ны? Тото тверджіня є необєктівне, без фактів і проштудо-
ваня вшыткых записів з Рады влады СР про народност-
ны меншыны. Вшыткы записы суть нелем на інтернетї, 
але ай у председы Русиньской оброды на Словеньску, а 
тыж ай у мене. Окрем того я все перед їднанём на урядї 
влады вопросы і проблемы о роботї Русиньской оброды 
продіскутовав із председами той орґанізації, їм єм перед-
кладав тексты своїх выступлїнь. Окрем того Василь Хома 
ся міг пересвідчіти ай о тім, же од коли екзістує Русиньска 
оброда, написав єм веце як 180 статей про нашы русинь-
скы новинкы а тыж ай про іншы, в русиньскім высыла-
ню СРо єм прочітав множество Щірых слов заміряных 
на народне возроджіня Русинів. Наша орґанізація за 20 
років зробила під моїм веджінём понад 130 русиньскых 
фестівалів а робота нашого Реґіоналного клубу Русинь-
ской оброды в Бардеёві є сістематічна. Очівісно, заболо-
тити моє мено є про пана Хому легше, як написати о 
собі і своїм дїятельстві в часах тоталіты ... Я і другы 
знаме своє, але теперь, в часї рождественнім не буду 
вытїговати „смітя“. Лем на марґо, пане Хомо, в часї, 
кідь велика часть Русинів на Словеньску приправлёвала 
кодіфікацію русиньского языка, Ты продовжовав у коля-
ях українізаторів, зато ся не чудую, же єсь ня оплював, 
главно за мою роботу, котру єм дотеперь зробив на охра-
ну прав Русинів. 

Покы бы-сь мене крітізовав лем за мою статю, котра 
была написана о приправах на заложіня партії, дїло бы 
было в порядку. За своёв статёв стою, лемже В. Хома кідь 
хотїв реаґовати на мою статю, міг увести арґументы, як 
ай перспектіву такой партії, котра принесе хосен дакому. 
Обвинёвати ня зато, же у нас русиньскый язык ся не учіть 
на русиньскых селах зато, же обходжу основне прінціпіалне 
право навчаня русиньскых дїтей на основі русиньского 
материнського языка, є великым кламством. Прінціпіалне 

право было вырїшене у нас ай моёв заслугов, бо дїти і 
родічі на русиньскых селах мають можность ся учіти свій 
материньскый язык, а тыж материньскый русиньскый язык 
ся учать ай на Пряшівскій універзітї в Пряшові тоты, котры 
мають о то інтерес. Міністерство школства СР поволило 

учіти наш русиньскый материньскый язык, причім быв ай 
підвышеный кредіт фінанчного забезпечіня нашых школ, 
якы мають о 8% высшый норматів на єдного школяря в 
порівнаню зо школами словеньскыма. Хыбу треба глядати 
главно у себе і в тых українізаторів, котры в часї насилной 
недемократічной українізації Русинів нашы дїти і родічів 
принучовали учіти ся „українську мову“! 

Покы іде о „мої деформації“ замірів закладателїв 
політічной партії, то Василю, сам єсь высокый деформатор, 
бо політічна партія Наш край не є заложена на обчаньскім 
прінціпі, але на політічнім, на основі закона о політічных 
партіях. Покы бы была закладана на основі обчаньского 
прінціпу, не было бы треба 12 тісяч підписів. На обчаньскім 
прінціпі не може быти заложена нияка політічна партія і 
зато, бо закон ч. 83/1990 такы не поволює. Не єм одказа-
ный на діріґованя панів Месежнїкова, Дулебы, Кралёвой і 
іншых, котры, може, хотять через партію споёвати Русинів 
з Українцями. Може, же то є єдна із головных задач новой 
партії Наш край на жадость нашых Українцїв?!

Моя задача в Радї влады СР про народностны меншыны 
не была „нулова“, а ани „мінусова“. На каждім засїданю єм 
настолёвав тоты жадости, котры были схвалёваны на сей-
мах РОС. Окрем того много раз єм пожадовав, абы нашу 
русиньску културу не зловжывали функціонарї СРУСР. 
З веце як 25 сповненых жадостей Русинів ани єдна ся 
не зреалізовала без того, жебы сьме не мусили твердо 
боёвати. Проти нам стоять функціонарї СРУСР і многы 
українізаторы, з котрых много жыє ай в Братїславі. Єм 
автором двох пропозіцій законів о народностных меншы-
нах на Словеньску і о фінанцованю народностных мен-
шын. Єм ініціатором спрацованя підкладів, котры были 
предложены уряду влады на зміну назвы СРУСР. Не хочу 
уводити вшыткы свої актівіты, бо ся бою того, же В. Хома 
предложить пропозіцію на моє штатне вызнаменаня за 
бой за дотримованя прав Русинів. Не решпектовати то, 
што сьме як русиньскы представителї зробили по роцї 
1990 на хосен Русинів на Словеньску, є лем высміхом з 
боку тых, котры робили і роблять українізацію Русинів на 
Словеньску ай теперь. Уближовати і дегонестовати ай 

моє мено поважую за велике Твоє зло і ненависть. Твоє 
„оцїнїня“ розумлю як снагу загамовати мої аквіты на хосен 
Русинів. Метода збавити ся тых, котры суть актівны, не є 
нова, робило ся то ай за Йожка Сталіна. Не таю, же ай 
україньскы фунцкіонарї СРУСР ня не хвалять а хотїли 

бы ня так „утопити“, як єсь напи-
сав у Народных новинках. Як бы ня 
хвалили функціонарї СРУСР, гань-
бив бы-м ся за таку хвалу. Мушу Тя 

несподївати, але твоя дївка, кідь сьте были у Д. Чапловіча 
на іншпекції, так написала до нашых новинок, же єм быв 
підпредседом влады СР оцїненый як найактівнїшый член 
Рады влады СР про народностны меншыны. А нараз у 
Тебе єм „нуловый“ аж „мінусовый“. Де є твій характер? 

Наконець ся тя, пане Хомо, прошу, котры права мы 
Русины не маєме такы, якы мають Словаци? Вырахуй їх! 
Маєме дві Уставы СР, або лем єдну? Твої слова о тім, же 
не маєме єднакы права зо Словаками суть дезінформації, 
неправды, і єм того погляду, же наводжуєш міджі людми 
ненависть к Словакам. Ай в своїй книжцї о селї Мико-
ва обвинюєш Народну раду СР, Владу СР, Міністерство 
школства СР на сторінках 86 а 87, же не рїшають школь-
скый вопрос на русиньскых селах а же україньскы школы 
заникають, но русиньскы нихто не закладать. Чом в тім 
контекстї не напишеш правду, же за сучасный став розвоя 
русиньского школства в першім рядї є виновата насилна 
українізація, котра людей застрашыла так, же на русинь-
скых селах суть школы із навчалным словеньскым язы-
ком. Ты як бывшый іншпектор на Міністерстві школ-
ства СР бы-сь мав спрацовати методічны пропозіції – як 
треба робити, жебы на русиньскых селах ся учів у школах 
русиньскый язык. Была бы то хосеннїша робота, як твоя 
крітіка в книжцї о селї Микова.

Чудую ся, бо думав єм, же сьме приятелї, але місто 
помочі знаш дубовов паліцёв дуже вдарити і понижы-
ти чоловіка. Не є то добра людьска властность. Нїґда 
єм од Тебе не діставав „школїня“, хоць сьме ся ай часто 
стрїчали. Кідь бы-сь быв феровый, порадив бы-сь, як 
треба „робити“. Теперь ся мі видить, же правдоподобно 
єсь і днесь спокійный із своёв роботов зробенов на хосен 
україньскых школ на Міністерстві школства СР. Не вірю, 
же хочеш робити розбивацьку роботу міджі русиньскыма 
актівістами і людми, котры роблять в Русиньскій обродї ...

За твої неправдивы слова чекам оправданя на сторінках 
Народных новинок. Кідь ся так не стане, за уражкы і 
деґрадованя моёй особы і мена зажалую тя і буду жадати 
правну сатісфакцію за посквернїня мого мена.

Іван БаНДуРІч, Бардеёв

В. Хома ся нескоро зобудив

Народны новинкы ч. 48 – 49 / 2010 ня так заінтересова-
ли, же єм їх прочітав на єдно посиджіня. А хочу ся запоїти 
до діскузії на актуалны темы, што новикы пропаґують.

Милы людкове, знаме, же буде списованя жытельства 
21. мая 2011 – а чом ся нам Русинам треба записати 
Русинами? Наісто то не робте про пінязї з фонду Міністер-
ства културы СР. То бы сьте зробили барз плано. Никому 
за тото платити не будуть. Прічіна на признаня ся к 
русиньскій народности є омного важнїша, як суть пінязї. 

Главнов прічінов сьме мы самы. А мы самы о 
собі сьме омного важнїшы, як вшыткы пінязї світа 
докопы. І зато, бо довєдна хочеме указати світу, же іщі 
жыєме, же сьме іщі ту. „Ці мать дахто право поховати 
жывого?“ – просить ся о. ТгЛіц. Франтїшек Крайняк із 
Камюнкы. Вєдно му одповіджме: „Не мать, і мы такый 
погробный акт не допустиме, бо іщі маме шансу на 
жывот. А мы тоту шансу выужыєме.“ Третя волна воз-
роджіня Русинів на Словеньску пережыла уж 20 років, а то 
уж сіґналізує наступ новой ґенерації Русинів до чела того 
руху. Мы, стары гарцовници на русиньскім поли, уж помалы 
одходиме. Хоць ся хвалиме своїма заслугами, правда ай 
даякы маме, але за 20 років сьме не досягли, жебы 
русиньскы дїти на селах ся реґуларно учіли в школах 
по русиньскы чітати, писати, молити ся, спознавати 
свою історію і културу. то є обсягом возроджіня каж-
дого народа. Ядром возроджіня народа є выхова дїтей в 
народнім духу а выхову дїтей робить главно школа. Также 
не досягли сьме скоро ніч у выхові нашых наслїдників, 
наспак, розпали ся і даякы русиньскы класы, котры сьме 
мали кінцём 90-ых років 20. стороча, а теперь реално гро-
зить, же нас при списованю може быти і менше, а не веце. 
Де віджу прічіны? Знам такых русиньскых функціонарїв, 
котры суть на челных функціях, а з властныма дїтми бісї-
дують по словеньскы, но нас і нашы дїти нагваряють на 
русиньскый язык. Таке бы ся не мало ставати. То одбивать 
людей од патріотізму. Є правда, же сьме екстремно боязли-
вой натуры і сьме „беспроблемова народностна меншына“, 
котра од влады того штату не потребує скоро ніч. Лем покій 
і пінязї. А покій і достаток пінязей – то є добра колысанка 
про наш народ, не про ёго пробуджіня. А зо вшыткым, што 
од штату маме, сьме аж надміру спокійны. Докінця маме 
і такы русиньскы новинкы, котры ніч інше не пишуть, лем 
де, хто і коли співав або танцёвав. То є аж надштандартна 
старостливость о проєкты і їх реалізацію, што є правилне з 
боку реалізації задач міністерства културы, але неправилне 
з погляду возроджіня Русинів на Словеньску. Танцюєме, спі-
ваме, „вымітуєме калапы высоко догоры, высше вымітують 

уж лем Ґуралї“, а предсі ся боїме, же як обстанеме при 
списованю жытельства?! Боїме ся зато, бо самы чуєме, же 
не робиме тото, што треба робити на захрану народности. 
В єдных новинках єм ся дочітав, же за Русинів при списо-
ваню жытельства бы ся Русины мали голосити зато, жебы 
сьме дістали пінязї на проєкты од Міністерства културы 
СР, бо од множества людей даной народности залежить і 

вышка штатной дотації про меншыны а од пінязей зале-
жить і актівіта, і захрана културы Русинів. Вызерать так, 
же маме быти Русинами про пінязї?! То про новинкы 
повів єден із челных представителїв Русиньской оброды 
на Словеньску (РОС). А повів міцно плано, але то зато, 
бо думаня і представа о русиньскім народнім возроджіню 
у веджіню РОС суть фінанчно орьєнтованы. Але практіка і 
філозофія возроджіня народа є інакша. Наприклад, у Свід-
нику Віфлеємскый вечур і того року ся реалізовав без штат-
ной дотації Міністерства културы СР. В културнім проґрамі 
по русиньскы ся научіло колядовати 200 дїтей, сала была 
переповнена людми. Многы пішли домів, бо не мали шансу 
ся дістати до културного дому. Мали сьме гостїв з міста і 
з політічной сферы. Про наш Віфлеємскый вечур каждо-
річно, а то уж 18 років, Културный дім у Свіднику є малый. 
А быв єм на єднім русиньскім селї, де фунґує Русинь-
ска оброда, де мали штатну дотацію на Віфлеємскый 
вечур, але не мали културный проґрам по русиньскы, 
але по словеньскы, девятьрічна основна школа, котру 
в селї мають, в културнім проґрамі не выступала, были 
лем дїти орґанізаторів Віфлеємского вечора і їх родин. 
В културнім домі были лем членове родин орґанізаторів, 
старостка села і отець духовный, вєдно дас 20 людей. 
Притім село має 600 жытелїв. А главне там было їджіня 
капусты і питя палїнкы, а не култура і выхова дїтей в 
русиньскім языку. то мала быти успішна реалізація 
проєкту Віфлеємскый вечур, як то ся поциґанило в 
єдных новинках. Кого сьме тым окламали? Самы себе. 
Але снага была, хотїли зробити дашто, лем ся не знало, 
як ся то має зробити. То значіть, же подакотры не позна-
ме правилны цїлї того, што робиме. Не знаме, чом то 
робиме. А зато штатны дотації много раз ідуть нанивіч. Я 
собі думам, же якраз ту є пес закопаный. Хочеме ся воз-

родити, але подакотры не знаме, як ся то робить. Пінязї 
нам не поможуть возродити русиньскый народ, ани 
медайлы, наспак, зведуть нас на бочны, шпекулатівны 
пішникы, бо ся не давають там, де треба, але там, де 
то дакому пасує, жебы з нас зробив „беспроблемову 
толпу“, а в сучасности ся то дакому і міцно дарить. 
Вдяка нашій боязливости. Зато хочу оцїнити ідею написану 

в Народных новинках із 8. децембра 2010, на стор. 4 
зо статї „Русины на Словеньску – без твари?“ Цітую: 
Кідь хоче русиньска народность пережыти, мусить 
мати вытворены такы функчны штруктуры, котры 
зо закона будуть хранити і розвивати народный і 
церьковный жывот Русинів. Я хочу к тому додати, 
же собі думам, же главный ток штатной фінанчной 

підпоры про русиньску народностну меншыну бы мав 
іти на народносте школство, а не на сферу народност-
ной културы. Подумайте, ці не маме зачати клёпкати на 
дверї влады СР і просити, жебы фінанції про Русинів о веце 
як половину дали на Міністерство школства СР, на розвой 
русиньского школства, а в културї няй зістане менша часть 
того, што Русинам патрить. В школстві выховуєме учіте-
лїв, священиків і свої дїти. Нашы дїти по нас прийдуть до 
ряджіня народностного жывота як професійно приправены 
особности, а не як лаіци, котры не знають што, чом і як. 
Або ани ся не признають, же суть Русины. Школство нашу 
народну културу буде учіти нашы дїти каждый Божый день, 
і на далеко высшій уровни, як сфера културы. Школство 
має і школьскы колектівы, сутяжы і концерты, а мать і вели-
ку підпору родічів школоповинных дїтей. Сфера културы 
такый силный сполоченьскый вплив не мать. Выслїдок 
каждоденной выховной роботы школства має цїложывотну 
тырванливость у абсолвентах русиньскых клас, але єдно-
разова, двойгодинова акція в културї згасне і забуде ся 
на ню по пару днях. В културї лем укажеме, што маме 
теперь, але не выховаме ани єдного наслїдника. Также не 
можеме бісїдовати о народнім возроджіню Русинів, лем о 
културных проґрамах русиньскых обчаньскых орґанізацій. 
Іщі не є конець, іщі маме шансу, але лем тогды, кідь буде-
ме клёпкати на правилны дверї і кідь будеме знати, як ся 
захранює народность. Наісто не з пінязми! Зато ся прошу, 
ці за 20 років сьме клёпкали на правилны дверї? То 
были дверї МК СР. 

Вшытко найлїпше до Нового року редакції і чітателям 
Народных новинок у роцї 2011 желать довгорічный чіта-
тель 

Мґр. Ян калиняк зо Свідника. 

КЛёПКАМЕ НА 
ПРАВиЛНы ДВЕРї?
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КВАРтАЛНиК ПРО РУСиНЬСКы Дїти І МОЛОДЕж 4/2010

МОтОРКА
Мусив собі нянько
моторку купити,
жебы міг в валалї
добрї цестарити.

Вшыткы ся тїшыли,
же має моторку,
на грацькій не вхабив
ани єдну дїрку.

Сплатовав і справляв
путь в цїлім валалї,
на моторцї стигав
вшыткы стары ямы.

Шыковна Іринка
возити ся знала,
але до технікы
ніч не розуміла.

Хлопцї єй навчіли
лем наштартовати,
сїсти і везти ся
на ніч уж не дбати.

Просить нянька, молить:
– Пожычте моторку,

лем кус ся повезу
ту горї ку горбку.

Так міцно панькала,
дранькала, просила,
же наконець нову
моторку дістала.

Лем не ходь далеко,
дївко моя злата,
наказує нянько
і втварять ворота.

А Іринка о-ёй –
до бережка жене,
тїшить ся, верескать
як ся файно везе.

Аж горї на горбку
штось чудне ся стало,
у новій моторцї
вшытко погорїло.

Не погне ся з міста
ани не штартує,
дівчатище з страхом
домів машірує.

Волоче моторку
пішо попри нозї,

а нянько з патыков
чекать єй на дворї.

Змолотив єй як пса
уже на нїч не дбав,
выгнав єй із дому
смутный міцно зістав.

Іринка у жалю 
під грушку сі лягла,
в моронґлячім гнїздї
солодко заспала.

Як на цїлім тїлї
покусана была,
тогды в загородї
з спаня ся збудила.

Не знала, де іти,
кады ся побрати,
скламаного нянька
пішла одпрошати.

Нянё як увідїв,
што дївцї способив,
одшмарив моторку –
к сердцю єй притулив.

Іринка выросла,
робити зачала,
на нову моторку
грошы пришпорила.

Єдного дня в лїтї
нянька закликала,
свій дарунок красный
з ласков одовздала.

Боже, кілько было
радости і крику,
же нянько зась має
новеньку моторку.

МАЛёВАНыЙ 
ОБРАЗ

Выйду на горбочок,
де село лежало,
де в співанцї сердце
радость роздавало.

Хоць жаль і цливота
груди рокы ґнявить,
краса родной землї
моє сердце гладить.

Долины і гаї, 
лукы шырочезны,
потічкы, ярочкы,
вершкы прелюбезны.

Образ мі малюють
найкрасшый на світї,
на якый ся не дасть
до смерти забыти.

Віджу як дїточкы
по луках ся грають,
як плоды природы
із ласков зберають.

Віджу матїрь, няня,
сородинцїв милых,
віджу жывот красный,
што сьме пережыли.

Рокы нам утекли,
мы вже постарїли,
памятї у душі
навікы зістали.

МАРЬКА-
ПОМАГАРЬКА

Марько, дївко моя,
кідь зо школы підеш,
до склепу під Горбком
накупити зайдеш!

Ту маєш пінязї
і сїтёвку білу,
вшытко написане
на малім папірю.

Сполїгають ся мати
на свою дївочку,
же з неї уж має
добру помічнічку.

Дївча підскакує
як мала фіґлярька,
мамко, буде з мене
Марька-помагарька?

Та ты уж велика –
девять років маєш,
што треба робити
добрї ты уж знаєш.

Накупило дївча
повну сїтьку несе,
од тяжобы бідне
цїленьке ся трясе.

Сокласнічкы малы
ся з нёй міцно смяли,
палцём на голову
їй указовали.

До плачу їй было,
рукы єй болїли,
нараз ся єй очка
міцно розъяснили.

Близко неї коник
весело заерджав,
дїдко Коломазник
до воза єй взяв.

Камараткам смішкы 
на ліцях примерзли,
од злости, же они
в возї ся не везли.

СВиНКА
Здумав собі нянё
свинку вывітряти, 
выпустив єй з хлїва
по дворї бігати.

При хыжі быв ґанок
з дїрами про куркы.
Не ввошло там паця
глядати бандуркы?

Як рыло, так рыло,
пухчало, рогнїло,
же дїра маленька
ся не сподївало.

Засїкло ся бідне,
назад нияк выйти,
вшыткы сьме мусили
на поміч му іти.

І паліцёв нянё
хотїв му помочі,
але пацятищу
не йшло ся вбернути.

Одвязав пса Дунча,
же го кус пострашить,
же пацяти з дїры
выйти ся подарить.

По хвілї на дворї
тихота настала,
свинка ся у дїрї
якбач задусила?

Не было ніч чути
ни рыти, крохчати,
вшыткы сьме на дворї
зачали плакати.

Хопив нянё Аньку,
найстаршу із дїтей:
– Підеш за пацятём
а порядно го збий!

Я бы і сам пішов
фраса вытягнути,
своє тучне тїло
не можу там впхати.

Анька цїла біла
од страху ся трясла,
к пацяти ся шмыкла –
порядно му флясла.

З дїры міцно крічіть,
не вмерло, не здохло,
лем ся вывернуло
кущенько сі скрёхло.

Хопила за лабы –
давай го тягати,
не помогло му уж
жалостно квічати.

Вшыткы ся тїшыли,
же свинцї помогли,
лем Аньку тяжкы сны
вночі перемогли.

Снило ся їй, бідній,
же гостина была,
же свиня у вінцю
ся з нёв оженила.

Дорогы нашы
дїточкы-Русинята,
скорїше, як зачнете чітати мої стишкы, котры бы єм 

хотїла в Народных новинках про вас частїше публіковати 
і котры пишу своїм міцно простым і зрозумілым про вас 
способом, хочу повісти лем єдно, же вы, днешнї діточкы 
жыєте цалком інакшый жывот, якый сьме жыли мы перед 
пятьдесят-шістьдесят роками. Сьте мудры, шыковны 
і способны до жывота вдяка сучасній великій і модерній 
техніцї, без котрой ся днесь жыти не дасть.

Хвілями мі прийде аж смутно, же ваше дїтинство днесь 
як кібы было в тій техніцї замкнуте і звязане. Як кібы сьте 
ся з того не могли дістати, быти вольны, слободны і бави-
ти ся так дїтячо вольно, як мы колись ...

Бо мы колись на нашых валаликах жыли міцно просто і 
скромно, без елетрикы, радій, телевізорів і телефонів. Без 
много того, што ту днесь є ... А тыж сьме ся хотїли даяк 
забавляти, бо сьме были здоровы і шыковны. Мусили сьме 
собі гры і забавкы выдумовати самы а коло того вшыт-
кого сьме ходили і до школы, помагали сьме родічам при 
роботах дома і на полю. А при тім вшыткім сьме зажывали 
і много красных, веселых, але і смутных пригод, котры нам 
зістали доднесь у памяти.

Зато і я уже довше маю таке нутканя подїлити ся з вами, 
дїточкы, із давныма зажытками із свого дїтинства і описа-
ти вам їх так, як ся поправдї стали. Будете в тых стишках 
находити тыж слова і выразы, котрым може не будете 
розуміти, але они ся тогды так вжывали і бісїдовали, як 
наприклад: ГРАЦЬКА – путь горї валалом, ҐАНОК – довга 
веранда при домі, ГЛЯДИЛО – зеркало, ҐАРАДІЧІ – сходы, 
МОРОНҐЕЛЬ – мурвань, і много іншых слов, котры вам 
высвітлять вашы родічі або стары родічі.

Я буду міцно щастлива, кідь ся вам мої стишкы 
будуть любити, кідь їм порозумите а може ся дачому 
і приучіте.

Mарія ҐІРОВА, Снина


