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Спомин на першый Світовый конґрес Русинів

Четвертый научный семінарь карпаторусиністікы

П р о ґ ра м 
10. Світового конґресу русинів 

у руськім Керестурї (Сербія) і Петровцях 
(Хорватія) 4. – 7. юна 2009

• Погляд на главных актерів четвертого научного семінаря карпаторусиністікы, котрый быв 6. мая 2009 у засїдалнї 
Ректорату Пряшівской універзіты (ПУ) у Пряшові: (злїва) ПгДр. М. Мальцовска, директорка Інштітуту русиньского 
языка і културы ПУ ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., і позвана лекторка з Яґелоньской універзіты Мґр. Е. Міхна, ПгД., як і сталы 
участникы тых семінарїв: Др. П. Крайняк, Мґр. Г. Бескид, Інж. Я. Фріцькый і А. Седлачкова. Фоткы: А. З.

Орґанізатор: Інштітут русиньского языка і културы 
Пряшівской універзіты в Пряшові.

Термін і місце реалізації: 6. май 2009 о 15. 00 год., 
ректорат ПУ, Намістя леґіонарїв 3, 1. шток, ч. дв. 21.

Лектор: мґр. Ева міхна, ПгД.
Тема реферату: Од Талергофу по Сіґет. Мапа 

русиньскых памятных міст і їх роль у формованю 
колектівной ідентіты.

В діскузії выступили: ПгДр. марія мальцовска, мґр. 
Гавриїл Бескид, мґр. анна Кузмякова, ПгДр. анна 
Плїшкова, ПгД., мґр. Петро Крайняк.

Возродным процесом Русинів по роцї 1989 ся зача-
ли інтересовати і соціолоґове. У звязи з новов науч-
нов дісціплінов – соціолінґвістіков не є незнамым мено 
ПгДр. анны Плїшковой, ПгД., котра обгаїла в р. 2006 
першу докторьску роботу о русиньскім языку написану 
в русиньскім списовнім языку. Може менше знамыма в 
русиньскій средї суть соціолоґове марія Гомішінова 
зо Словеньска або Ева міхна з Польска. Друга з них 
недавно прияла позваня Інштітуту русиньского языка і 
културы ПУ на презентацію найновшых выслїдків своёй 
научной роботы на полю русиністікы, а то на четвертім 
семінарю карпаторусиністікы на Пряшівскій універзітї.

„І кідь є слїдный міцный вплив маёрітного наро-
да, наслїдком якого проявы народностной і языковой 
асімілації суть евідентны, чутя сполуналежности, 
близке одношіня і вязи з мінорітным обществом суть 
іщі все у свідомости Русинів захованы.“ (соціолоґічка 
Марія Гомішінова).

Отчізна – то нелем ґеоґрафічне понятя, але і важный 
псіхолоґічный момент, вплываючій на жывот і розвиток 
єднотливця. 

„Памятны історічны місця суть про конкретну 
міноріту барз важны, бо на них ся етнічны ґрупы одкли-
кують при утримованю своёй ідентіты.“ (соціолоґічка 
Ева Міхна).

Приближно в такім дусї ся нїс научный семінарь 
карпаторусиністікы, на котрый прияла позва-
ня соціолоґічка з Інштітуту американістікы і 
полоністічных штудій Яґелоньской універзіты 
в Кракові Ева міхна. Ева Міхна ся дакілько років 
інтересує мінорітами в Польщі – Кашубами, Сле-

занами, но і русинами, котры суть в сучасности в 
центрї єй інтересу. На семінарю презентовала часть 
із своёй роботы, котра ся дотыкать памятных міст 
русинів-Лемків у Польщі, але і русинів Пряшівщіны 
і Підкарпатя. Семінарь быв іншпіратівный главно з 
аспекту порівнаня значіня і впливу русиньскых памят-
ных міст в єднотливых державах, де жыють Русины, 
на розвой їх колектівной ідентічности, але про мно-
гых з участників – главно лідрів русиньскых народност-
ных орґанізацій, може ся став і імпулзом к тому, як бы 
могли у своїх народностно-културных проєктах выужы-
ти памятны місця Русинів на Словеньску на плеканя 
народной свідомости Русинів. Кідьже Ева Міхна доте-
перь змаповала переважно лемківскы памятны місця, 
наш вопрос быв наміряный на польскых Лемків:

• Панї докторко, представили сьте нам розлічной 
сорты памятны місця Русинів-Лемків і видить ся, 
же польскы Лемкы мають може найінтензівнїше 
одношіня зо вшыткых Русинів карпатьского ареа-
лу к своїм памятным місцям. Ку котрым найвеце і 
чом суть тоты місця про них може найважнїшыма 
з факторів при пестованю народной ідентіты?

– Історія народа є закорїнена в ёго културній 
дїдовизнї. Якраз зато на початку возродных процесів 
каждой міноріты ся етнічны лідры намагають ожы-
вити тоту дїдовизну. Так то было і в припадї поль-
скых Лемків, котры окрем другых возродных актівіт 
велику позорность придїляли обновлїню памятных 
місць своїх предків. Так зачали ожывляти уж єствуючі 
памятникы, або памятны місця, але зачали формо-
вати і новы традіції і у звязи з нима новы памятны 
місця. Ту хочу спомянути, же не є то лем ініціатіва 
найстаршой і старшой ґенерації, але, наприклад, з 
ідеёв ставляня памятных табел вызначным особнос-
тям пришли молоды Лемкы. Памятны таблы мож 
дати на єдно з першых місць, котры мають про 
Лемків велике значіня, тым важнїше, же часто суть 
іншталованы на церьквах, што зміцнює їх етнокул-
турну і конфесійну приналежность. Найсімболічнїшы 
місця, але і найнавщівлёванїшы Лемками суть якраз 
церькви, позад них мож назвати музеї а міджі нима в 
першім рядї музей в Зиндрановій, засноваелём котро-
го є Теодор Ґоч, котрый ся доднесь о тот музей ста-
рать. Сімболічным і часто навщівляным місцём є Русь-
ка Бурса в Ґорлицях. Руська Бурса про Лемків є штось 
подобне, як про Русинів на северовыходнім Словень-
ску Руськый дім у Пряшові. Далшыма вызначныма 
місцями лемківской історії суть памятникы вызнач-
ным особностям, напр. памятник Нікіфора в Криницї, 
як і гробы вызначных людей на цінтерях, котры суть 
часто навщівляны у звязи з пєтныма акціями. А чом 
якраз Лемкы найбарже величають памятны місця 
своёй історії? Думам сі, же зато, бо Лемкы споміджі 
вшыткых Русинів мали найтраґічнїшу судьбу – спо-
мяньме холем акцію Вісла (1947) а в рамках нёй насил-
не выстягованя Лемків з їх отчізны в Карпатах до 
северозападных областей Польска або на Україну, ці 
смутнознамый лаґер Талергоф, в котрім почас пер-
шой світовой войны терпіло і загынуло много людей 
з рядів лемківской інтеліґенції або і простых людей. 
Якраз акція Вісла запрічінила факт, же многы родны 
міста, враховано цінтерїв у бывшых лемківскых селах 
зістали опущены, зато ся Лемкы вертають на тоты 
стары цінтерї і мають тенденцію старати ся о гро-
бы своїх предків. Є то властно їх сімболічне наверта-
ня на родну землю, до отчізны своїх предків.

• Споминали сьте і факт, же такы актівіты 
не суть лем носталґіов найстаршой і старшой 
ґенерації, але же такы актівіты розвивають і 
молоды Лемкы. Котры з них суть важны про 

Біоґрафія Евы Міхны
мґр. Ева міхна, ПгД., ся народила 23. децем-

бра 1964 в селї рабка в Польщі. В роках 1988 
– 1993 штудовала на Яґелоньскій універзітї в 
Кракові шпеціалізацію соціолоґія. В роцї 1993 
здобыла академічный тітул маґістер. В роцї 2001 
обгаїла докторьску дізертацію на тему Русинь-
скый рух на Словакії, Українї і в Польщі і здо-
была научный тітул ПгД.

Од року 1993 аж доднесь робить на Яґелоньскій 
універзітї, в роках 1993 – 2004 на позіції асістента, 
од року 2004 аж дотеперь на позіції адъюнкта (в 
нашій термінолоґії – одборного асістента).

К найважнїшым опублікованым роботам Евы 
Міхны належать: „Łemkowie, Grupa etniczna czy 
naród?“ (Kraków : NOMOS, 1995, 142 c.), „Kwiestie 
etniczno-narodowościowe na pograniczu Sło-
wiańszczyzny wschodniej i zachodniej. Ruch ru- 
siński na Słowacji, Ukraine i w Polsce“ (Kraków : 
Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisiji 
Wschodnioeuropejskiej, T. VIII, 2004, 364 c.). 
Окрем того опубліковала коло тридцять статей в 
научных зборниках і часописах.

(Продовжіня на 2. стор.) (Продовжіня на 2. стор.)

Четверь, 4. 6. 2009:
13.00 – 14.00 – Приход участників конґресу, привитаня в Домі културы 

у Руськім Керестурї на Войводинї
14.00 – 15.00 – Обід участників конґресу в рештаврації „Русалка“
15.00 – 18.00 – Уквартелёваня і одпочінок в Руськім Керестурї, Кулї і 

Вербасї
18.30 – Отворїня у школї в Руськім Керестурї выставкы 30 

найвызначнїшых Русинів світа
19.00 – Отворїня выставкы образів русиньскых авторів у домі 

културы
19.30 – Выступлїня РНТ Петра Різнїча Дядї в домі културы                 
20.30 – Вечеря в рештаврації „Русалка“, выступлїня „Руского орхестру“
21.30 – Стрїча з русиньскыма поетами і писателями

Пятніця, 5. 6. 2009:
7.00 – 8.00 – Утрення у Катедралнім храмі св. Миколая у Руськім Керестурї
8.00 – 9.00 – Фрыштик на місцї уквартелёваня
9.30 – Отворїня выставкы книжок і выдань НВУ „Руске слово“ 
10.00 – Святочне отворїня і 1. пленарне засїданя 10. Світового конґресу Русинів у великій 

салї дому културы 
13.00 – 14.30 – Обід участників конґресу в рештаврації „Русалка“ у Рускім Керестурї
14.30 – 16.00 – Презентація книжкы проф. Др. П. Р. Маґочія „Народ нїодкадз“, выданой в                           

языку войводиньскых Русинів
16.00 – 19.00 – Робота делеґатів конґресу в комісіях (културній, освітній, iсторічній, літературній, 

духовній, економічній) і засїданя 4. Світового форуму русиньской молодежи у будин-
ку ґімназії

19.30 – Переданя Премії Александра Духновіча за русиньску літературу за рік 2008 і кон-
церт музично-фоклорного ансамблю Дому културы в Руськім Керестурї

20.30 – Вечеря у рештаврації „Русалка“ з выступлїнём „Руского орхестру“
21.30 – Выступлїня вызначных русиньскых співачок у рештаврації „Русалка“

Субота, 6. 6. 2009:
7.00 – 8.00 – Утрення у Катедралнім храмі св. Миколая
8.00 – 9.00 – Фрыштик у місцї уквартелёваня
9.00 – Сполочный одход участників конґресу до Петровцїв
10.30 –11.00 – Приход участників конґресу до Петровцїв у Хорватії, 
11.00 – 14.00 – 2. пленарне засїданя конґресу в домі културы 
14.00 – 15.00 – обід участників конґресу в салї „Соколана“, выступлїня „Руского орхестру“
15.00 – 16.00 – презентація книжкы в хортватьскім языку проф. Др. П. Р. Маґочія „Narod  niotkuda“ 

в домі културы
16.00 – 17.00 – културный проґрам – выступлїня школярів, котры ся учать предмет Русиньскый 

язык і култура, а то з основных школ Антуана Бауера у Вуковарї, Петровцїв, Чаков-
цїв, Миклошевцїв у домі културы

17.00 – 17.30 – навщіва ґрекокатолицькой церькви в Петровцях
17.30 – 18.30 – навщіва ОШ у Петровцях і отворїня выставкы русиньскых авторів із Хорватії, міджі-

народна стріча учітелїв русиньского языка, поетів і писателїв і участників Світового 
форуму русиньской молодежи, навщіва Етноґрафічной збіркы у Петровцях

18.30 – 19.30 – вечеря участників конґресу у салї „Соколана“, выступлїня „Руского орхестру“ 
19.30 – 21.00 – културно-умелецькый проґрам у домі културы, в якім ся представлять: КУД „Якім 

Говля“ із Міклошевцїв, ГКМД „Дунай“ із Вуковару, „Руснак“ Дружство Русинів у Хор-
ватії

21.00 – 22.00 – вольна бісїда в салї „Соколана“ і выступлїня „Руского орхестру
22.00 – Навернутя до Руського Керестура

Недїля, 7. 6. 2009:
8.00 – 9.00 – Фрыштик у місцї уквартелёваня
9.00 – 10.00 – Стрїча з кір. Др. Ґеорґіём Джуджаром, апостольскым екзархом Ґрекокатолицькой 

церькви в Сербії і Чорній Горї, і Славком Оросом, председом Народной рады Русинів 
у Сербії в Домі харіты і Катедралнім храмі св. Миколая

10.00 – 13.00 – 3. пленарне засїданя, вольбы новой Світовой рады Русинів, 1. засїданя  новой СРР 
і  вольбы председы СРР, приятя резолуції і закінчіня конґресу

13.00 – 14.00 – Обід у рештаврації „Русалка“
14.00 – 15.00 – Выпроваджіня участників конґресу

ПОЗДРАВУЄМЕ УЧАСТНИКІВ 10. СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ РУСИНІВ І 4. СВІТОВОГО ФОРУМУ РУСИНЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Перед юбілейным, 10. засїданём Світового конґресу Русинів у Руськім Керестурї в 
Сербії і Петровцях у Хорватії 4. – 7. юна 2009 єм выглядав дві стары чісла україньскых 
новинок „Нове життя“, котры принесли матеріалы з першого засїданя Світового конґресу 
Русинів у Міджілабірцях у тогдышнїй Чесько-Словеньскій федератівній републіцї 
23. – 24. юна 1991, бо ся мі хотїло попозерати дозаду, на зачаток. Так, як могла взникнути 
міджінародна културно-освітна орґанізація Русинів – Світовый конґрес Русинів вдяка рево-
лучным змінам у Середнїй і Выходній Европі в тім часї, так тоты зміны настли і в тогдышнїм 
Чесько-Словеньску по „нїжній“ револуції 1989 року, і за підпоры штату мож было склика-
ти у нас перше засїданя Світового конґресу Русинів. А же ся тота подїя дістала до 13. і 14. 
чісла „Нового життя“ в р. 1991, а то нелем на ёго новостворены сторінкы під назвов Голос 
Русинів, але докінця на першы їх сторінкы, то тыж уможнила „нїжна“ револуція у нашій 
країнї, кідь в редакції даного україньского тыжденника ёго колектів демократічным спосо-
бом собі на своє чело выбрав мене як нового шефредактора. Так перегортаючі тоты чісла, 
роздумуючі о зачатках русиньского руху, хотїв бы-м о тій подїї дашто зацітовати зо спомяну-
тых двох чісел „Нового життя“.

З тогдышнёй моёй статї „Міцно прозвузало: „Ми русини!“ (Н. ж., ч. 13 / 91, 1. стор.) 
выберам: 

„... В Міджілабірцях сітуація была інакша: кідь у Пряшові (позн. ред.: ту ся гово-
рить о міджінароднім научнім семінарю „Традіції реґіоналных култур Русинів-Українців у 
Карпатах і діаспорї“) перевагу (што до чісла) мали тоты, што суть україньской 
орьєнтації, то ту перевагу мали Русины – домашнї, але і з Підкарпатя, Польска і 
Югославії. Найостріше выступали Підкарпатцї, а найрівноважнїше – югославскы 
Русины (їх выступлїня ся мі любили найвеце). Ту є прічіна ясна: кідь першы лем ся 
добивають своїх прав, то тоты другы їх мають признаны в найвекшій мірї, праві 
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У канцеларії Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій 
(САРО) на ул. Духновічовій у Пряшові 28. апріля 2009 ся зышли 
членове выбору асоціації на своїм далшім засїданю.

Підпредседа САРО а. Зозуляк членів выбору поінформовав о 
проґрамі 10. Світового конґресу Русинів і 4. Світового форуму русинь-

ской молодежи, якы будуть 
4. – 7. юна 2009 у Руськім 
Керестурї (Сербія) і Петров-
цях (Хорватія). Задачов того 
засїданя было выбрати 4 
делеґатів, 2 гостїв і єдного 
писателя за САРО на конґрес. 
На основі сполочного рїшіня, 
делеґатами десятого конґресу 
за САРО будуть: председ-
кыня Окресной орґанізації 
Културно-освітного общества 
А. Духновіча у Снинї марія 
ґірова, член Общества св. 
Йоана Крестителя Петро 
Крайняк, председа САРО о. 
Франтїшек Крайняк, і таём-
ник Руського клубу – 1923 
Дімітрій Крішко. Як гостї за 
САРО на конґресї возьмуть 
участь: председа Русиньско-
го културно-освітного обще-
ства А. Духновіча в Пряшові 
Гавриїл Бескид і директорка 
Інштітуту русиньского языка 

і културы Пряшівской універзіты у Пряшові анна Плїшкова. Дирек-
торка Музею русиньской културы у Пряшові ольґа ґлосікова буде 
на конґресї гостём председы СРР, а писателїв буде репрезентовати 
лавреатка Премії Александра Духновіча за русиньску літературу 
марія мальцовска. 

Важныма пунктами засїданя было обговорїня Плану акцій і 
дїятельства Саро перед списованём людей на Словеньску в р. 
2011 і установлїня Дня русинів на Словеньску. В тім дїлї было запро-
понованых пару вызначных датумів, котры будуть скомплетізованы і 
єден із них буде предложеный на найблизше засїданя Світовой рады 
Русинів у рамках конґресу в Руськім Керестурї. Членове выбору САРО 
суть того погляду, же Днём Русинів на Словеньску бы ся мав стати 
найвызначнїшый датум з найновшой нашой історії, а то 27. януар – 
день кодіфікації русиньского списовного языка на Словеньску 
в 1995 роцї, за котрый голосовала векшына притомных. Самособов, 
перед конґресом о тій пропозіції САРО бы ся мала одбыти діскузія із 
челныма представителями Русиньской оброды на Словеньску (РОС), 
жебы на засїданю СРР у Руськім Керестурї была предложена за Сло-
веньско сполочна пропозіція.

У діскузії членове выбору діскутовали о актуалных вопросах із 
русиньскім народностнім жывотї і о актуалных проблемах членьскых 
орґанізацій САРО. В діскузії ся дотулили і вопросу росшырёваня 
САРО о далшы орґанізації, а то у звязи з приглашков на членство в 
Саро з боку окресной орґанізації русиньской оброды у Свіднику. 
Наконець членове выбору вырїшыли, же к тому вопросу ся вернуть 
по засїданю Світового конґресу Русинів, але за участи представителїв 
той орґанізації. Далшым важным пунктом засїданя была пропозіція 
і схвалїня кандідата Саро на членство в Світовій радї русинів 
за Словеньско. (Минулы два рокы членом СРР за Словеньско 
быв кандідат РОС – Владимір Противняк, председа РОС. О ротації 
членства было вырїшено уж скоріше. – Позн. авт.) Наконець быв 
єдноголосно схваленый Петро Крайняк із Пряшова. 

Засїданя выбору САРО ся скінчіло приятём резолуції.
а. З.

Kaдідат до Срр за русинів 
Словеньска – ПЕтро КрайНЯК

• Др. Петро Крайняк із Пряшова – канді-
дат Словеньской асоціації  русиньскых 
орґанізацій на члена Світовой рады 
Русинів за Русинів Словеньска.

Фотка: А. З.

• Перша сторінка 13. чісла новинок „Нове життя“ із 2. 
апріля 1991, де суть статї і фотоґрафія з 1. засїданя 
Світового конґресу Русинів у Міджілабірцях 23. – 24. 
марца 1991, на котрій суть за председницькым сто-
лом: (злїва) І. Біцко, В. Турок, П. Р. Маґочій, В. Сочка-
Боржавин, А. Копча і Л. Медєші.

молоду ґенерацію, котра властно ніч з того страшного не зажы-
ла, а преці мать потребу навертати ся к свому корїню якраз через 
памятны місця?

– Молода ґенерація зачінать чути потребу быти неоддїльнов частёв 
історії своїх предків. На Бєнале русиньской културы в Криницї, де ся часто 
презентує і молода ґенерація, взникла інтересна традіція поклонити ся 
памятнику Нікіфора. А лемківска молодеж завела іщі єдну традіцію: моло-
ды пары, котры ся вінчають в Криницї, приходять к памятнику Нікіфора, 
жебы сімболічно поблагословив їх вінчанку. То є барз важный момент. Дал-
шов інтереснов ініціатівов молодых Лемків было орґанізованя екскурзій 
на родны землї своїх предків, як і обновлїня Лемківской ватры в селї Чар-
на. Колись ся ту робила Лемківска ватра, но по выстягованю Лемків ся 
ватра перенесла до западных областей, де были насилно выселены, 
до Михайлова і днесь єй знаме під назвов – Лемківска ватра на чужынї. 
Але уж пару років ся одбывать і Лемківска ватра в Чарнім, де в рам-
ках Лемківского лїта проходять розлічны актівіты про молодых, котры 
суть тыж цалком насакнуты лемківсков етнокултуров. То є позітівный 
факт, бо такым способом ся вказує, же ани молодій ґенерації Лемків не 
суть їх історія, култура і традіції легковажны.

Высловме надїй, же і молода ґенерація Русинів у Словеньскій републіцї 
не зістане легковажнов к памятным місцям своїх предків і вызначным особ-
ностям русиньского руху. Через русиньскы орґанізації, але і властну моло-
дежну орґанізацію мають можность ся стати інтеґралнов частёв і такых 
актівіт, хоць і на свій, модернїшый способ, як то вказали польскы моло-
ды Лемкы. 

Бісїдовала: ПгДр. Кветослава КоПороВа, 
Інштітут русиньского языка і културы ПУ в Пряшові

Четвертый научный семінарь ...
(Закінчіня з 1. стор.)

(Закінчіня з 1. стор.)
они суть державов узнаны як самостатна націоналность. За 
то боёвали і Підкарпатцї, і нашы Русины, але і Лемкы. А же ся 
в Чесько-Словеньску створюють подобно добры условія як у 
Югославії, о тім свідчіть і першый Світовый конґрес Русинів 
у Міджілабірцях, де силно прозвучало: „Мы Русины!“ Гей, то 
прозвучало, а за свою ідентічность, за своє узнаня Русины 
Чесько-Словеньска вырїшыли боёвати. І як повів Шевченко: 
„Боюйте – выбоюєте!“...

... Весна – часть року, кідь вшытко ся пробуджать до 
жывота. Так істов сімболіков є і в першых днях весны 
зреалізованый першый Світовый конґрес Русинів, Русинів про-
будженых до жывота. А ці будуть зберати уроджай, то зале-
жить од них самых, од каждоденной лопітной роботы, якой їх 
чекать много.“

А той лопітной роботы было немало і же уроджай із нёй мали 
сьме можность зберати, то потвердило кажде дотеперїшнє засїданя 
Світового конґресу Русинів і кажде засїданя ёго выконного орґану 
– Світовой рады Русинів, де ся говорило о досягнутых выслїдках і 
задачах до близкой будучности. Тых засїдань єм зажыв як прямый 
свідок, як выконный секретарь ці председа СРР, за 18 років много. 
Вірю, же буде ся чім похвалити і на юбілейнім конґресовім засїданю, 
лем не треба нам заспати на вавринах. Бо все суть іщі актуал-
ны слова, котры были на сценї першого конґресового засїданя в 
Міджілабірцах, главно теперь, перед списованём людей у 2011 роцї: 
„Ой, пробудьте ся, Русины, /Жебы на вас были пышны – дївкы, 
сыны. /Жебы плоды нашых отцїв не пропали... /Жебы гробы 
нашых предків не плакали.“ Mногы Русины у девятёх членьскых 
країнах Світового конґресу Русинів ся уж пробудили і розвивають 
богату културно-освітну роботу на благо свого русиньского наро-
да. Але є іщі много такых, котры „сплять“ і многым ся ани не хоче 
„пробудити“, многых ся нам не подарило „пробудити“, также все нас 
чекать каждоденна лопітна робота. Што главне – мусиме дбати на 
іщі шырше підхоплїня русиньской молодежи, хоць у тім дїлї тыж ся 
нам дакус дарить і мы, старшы, тыж маме заслугу на тім, же взник-
ла подобна Світовому конґресу Русинів молодежна орґанізація, 
а то Світовый форум русиньской молодежи, котрого члены 
будуть у Руськім Керестурї 5. юна 2009 мати своє уж четверте 
засїданя. Но в роботї з молодежов думам, же маме найвекшы резер-
вы. Притім выховати своїх продовжователїв у нами зачатій роботї – 
то дїло найважнїше, што підкреслив на послїднїх двох конґресовых 
засїданях у Криніцї в Польску і в Мараморош-Сіґетї в Румунії і сучас-
ный председа Світовой рады Русинів Павел Роберт Маґочій. 

Але вернийме ся назад к першому конґресовому засїданю в 
Міджілабірцях, бо од нёго ся зачало одвивати вшытко на далшых 
засїданях і в далшій роботї СКР і СРР. Якраз спомянутый П. Р. 
Маґочій у своїм выступі на першім конґресовім засїданю, котрый у 
скороченій подобі быв опублікованый під назвов Карпаторусины: 
новый ці возродженый народ? в тыжденнику „Нове життя“ (ч. 
13/1991. стор. 6. – Голос Русинів – з нашых сел і міст), окрем іншого, 
підкреслив:

„Обертаючі ся к Пряшівщінї в Чесько-Словеньску мушу 
повісти, же мы в Америцї не цалком сьме были несподїваны 
з возроджіня русинства. Тадь україньска орьєнтація ту нїґда 
не мала таке глубоке корїня, як на Підкарпатьскій Руси... 
Несподївала нас але швыдкость, з яков зареаґовали Руси-
ны на Пряшівщінї. До тыждня по револуції 17. новембра 1989 
у Пряшові ся уж зышла ініціатівна ґрупа. Она зліквідовала 
політічно скопромітованый „Культурний союз українських 
трудящих“ і на єй місцю установила „Союз русинів-українців 
Чехо-Словаччини“. Але кідь дакотры Русины пришли на то, 
же нова орґанізація не одповідать їх потребам, они заложыли 
в марцу 1990 року свою властну орґанізацію в Міджілабірцях 
– Русиньску оброду. Інтересно, же прихыленцї Русиньской 
оброды – то векшынов люде молодшого поколїня, не так 
скусены в орґанізачных дїлах, але без шпляхів сполупрацы з 
комуністічнов владов до р. 1989... З многых аспектів русинь-
скый рух мать векшы успіхы на Пряшівщінї, як в іншых країнах, 
де скоріше неекзістовав...“

Также і то было добрым условіём, же у нас міг быти зорґанізованый 
першый Світовый конґрес Русинів, о чім у своїм выступі тогдышнїй 
председа Русиньской оброды і першый председа Світовой рады 
Русинів Василь Турок (выступ быв опублікованый під назвов 
Найглавнїшый – проблем народной ідентічности, НЖ, ч. 
14/1991, стор. 6 – Голос Русинів – з нашых сел і міст) повів:

„... Сьме свідками історічного моменту в жывотї Русинів, 
не берьте то як ефектный штілістічный елемент, але як 
факт, котрый жывот Русинів двигать на высшый ступінь їх 
розвитку. Саме познаня, же можеме выступати як самостат-
ный народный субєкт перед тварёв вшыткых народів світа, 
вытварять в нашых душах простор на гордость і радость. 
Думаме сі, же то, што сьме дістали од своїх предків, чест-
но і іщі примножене даме нашым потомкам, хоць донедав-
на ся нам видїло, же наша ґенерація ся той радости уж не 
дожыє. Видїло ся нам так зато, бо наш народный жывот быв 
безнадїйно затоптаный до болота – самы русиньскы сыны го 
затоптали, бо служыли іншым інтересам, як інтересам свого 
народу... Подля мене першым і найглавнїшым проблемом є 
проблем народной ідентічности, котрый в різных реґіонах 
Европы мать різну інтензіту... Теперь ту поужыю знаму араб-
ску пословіцю: „Псы брешуть, а каравана іде дале!“ Наша 
каравана ся підняла на ногы, іщі кус стоїть на місцю, але пер-
шый верблюд уж выкрочів. (Слово брехати єм ту поужыв в 
україньскім вызнамі.) 

Теперь уж русиньска каравана не стоїть, але все іде далше 
і далше, а нихто з нашых нежычливцїв бы ся в р. 1991 не быв 
сподївав, же мы дійдеме аж до десятого засїданя Світового конґресу 
Русинів, же досягнеме в окремых країнах повне узнаня Русинів як 
самостатной народностной меншыны і єй підпору з боку окремых 
держав. Окрем Україны, де за тых 18 років ся досягло в дїлї узнаня 
Русинів найменше, хоць актівісти ту не спали і не сплять. Але дакот-
ры, може, пішли не правильнов путёв, хто знать, може, в їх країнї  
і правильнов?.. Але то уж не є путь културно-освітного дїятельства 
Світового конґресу Русинів і ёго членьскых орґанізацій, але путь 
політічна, на котру ся дали такы орґанізації на Підкарпатю, як „Сойм 
подкарпатських Русинов“ і „Народна рада Русинів Закарпаття“. А 
ці ся їм подарить здобыты узнаня Русинів як самостатной народ-
ностной меншыны на Укртаїнї, то укажуть далшы рокы. Дай, Боже, 
жебы ся їм то подарило „мірнов русиньсков путёв“. А нас остатнїх 
чекать інша робота, о выслїдках і задачах котрой будеме говорити на 
юбілейнім конґресовім засїданю Русинів у Руськім Керестурї і Петров-
цях.   А. ЗОЗУЛЯК, выконный секретарь СРР

Буде при списованю людей у 
2011 роцї 100 000 русинів?!
Памятате? „Я Русин быв, єсьм і буду а 26. мая 

2001 при списованю людей на то не забуду!“ То 
было главне мотто послїднёго списованя жытельства на 
Словеньску, з якым вышли нашы русиньскы актівісты, 
міджі котрыма мав єм можность быти і я. Але то даколи 
другыраз о тім мож написати. 

Теперь хочу спомянути анкету, котру єм тогды зробив, 
задаючі наслїдуючі два вопросы выбраным особно-
стям, а то: а) Яка є Ваша пропоґноза – кілько людей 
собі запише русиньскый язык як материньскый? б) 
Кілько людей ся приголосить к русиньскій народ-
ности? Тоту анкету єм тогды зробив у просторах Теат-
ру Александра Духновіча в Пряшові а єй выслїдкы 
публікую аж теперь, по восьмох роках. Може, выслїдкы 
тогдышнёй анкеты будуть інтересовати і вас, дорогы 
чітателї Народных новинок. марія мальцовска: 80.000 
(материньскый язык) і 20.000 (народность), анна Куз-
мякова: 73.000 і 37.000, анна Плїшкова: 60.000 і 
25.000, Федор Віцо: 68.000 і 33.000, александер Зозу-
ляк: 75.000 і 30.000, Штефан Ладіжіньскый: 50.000 і 
25.000, Василь турок-Гетеш: 80.000 і 30.000, алексан-
дер Кучеренко: 30.000 і 15.000, Светлана Шковрано-
ва: 80.000 і 35.000, осиф ткач: 63.000, 25.000, анна 
Біттнерова: 70.00 і 35.000, Павел мохнацькый: 60.000 
і 25.000, маріан марко: 60.000 і 40.000.

Може ся просите, чом тоты выслїдкы публікую так 
пізно, кідь перед дверями є далше списованя людей. 
То зато, жебы сьме зачали роздумовати, як хочеме 
обстати в роцї 2011. Добрї знаме, якы были резултаты 
послїднёго списованя в роцї 2001, кідь русиньскый 
материньскй язык собі записало 55.000 людей а русинь-
ску народность 24.000 жытелїв Словеньской републікы. 
Также можете посудити, хто мав найлїпшый одгад. Но 
як видиме, тогды нихто з ословеных собі не думав, же 
нас буде веце як 100.000. Перешов час, і русиньскый 
рух у нас здобыв далшы успіхы. Зато ся чекать, же по 
десятёх роках уж ся сміло і правдиво каждый приголо-
сить к народу, ку котрому справды належить.

В послїднїм часї русиньскый актівіста Ян Допіряк із 
Старой Любовнї бісїдує о тім, же нашым цілём мать 
быти досягнути кількость 100.000 людей русинь-
ской народности. Жебы то досягнути, так то значіть, же 
каждый усвідомленый русин мусить „пересвідчіти“ 
іщі трёх русинів із словеньсков народностёв, жебы 
собі русиньску народность записали до листу спи-
сованя, респ. у тій колонцї дали хрестик. То бы быв 
успіх в інтенціях погляду проф. Павла Роберта Маґочія, 
котрый говорить, же на Словеньску днесь реално, не 
історічно, жыє приближно 130.000 Русинів, Руснаків. 

Ай кібы єм ся тїшыв, жебы Русинів было до 100.000, 
і треба собі поставити такый высокый ціль, але я собі 
думам, же было бы добрї, кібы тых 55.000 людей, што ся 
усвідомлено пригласило ку русиньскому материньскому 
языку, теперь ся пригласило і ку русиньскій народности. 
А тых, што повмерали, бы мали наградити тзв. „русинь-
скы Словаци“. Што повісте, милы чітателї Народных 
новинок?! Подумайте. А пізнїше вєдно подумайме, як на 
то. А, може не буде треба ани много евр...

мґр. Петро КрайНЯК, Пряшів

Спомин на першый Світовый конґрес Русинів

СПИСОВАНЯ ЛЮДЕЙ 2011



Пестра русиньска література 
Покы ся зачітаєте до ту публікованых рядків русиньскых авторів, 

довольте пару словами підкрїпити ці розчірити мысель о красных ряд-
ках тых, якы ся траплять на неоранім полю такого русиньского сучас-
ного феному, якым є література. Не впали они з неба. А ніч не взникло 
лем так самособов. Дакотры авторы мусили перейти довгу путь, покы 
ся доробили на пожадовану уровень, на таку, яка їх творы задїлює до 
чітаной літературы і они релатівно сповнюють крітерії, кладжены на 
сучасне красне писменство. Говориме релатівно, бо в каждій добі ся 
тоты крітерії можуть міняти. Лемже аксіомов бы мала зістати їх есте-
тічна, емоціонална, познаваюча а, може, ай выховна функція.

Од р. 1989, кідь настала силна ерупція русиньского націоналного 
самочувства, ай красне писменство, умелецька література як єден із 
основных знаків екзістенції і розвоя народа, давала о собі знати. По 
взнику часопису Русин, Народных новинок ся першыраз мали мож-
ность нашы писателї презентовати як умелецькы єдиніцї – без якогось 
языкового обмеджіня. Дістали нелем слободу слова, але ай слободу 
умелецькых засоб, мали можность ся наповно реалізовати як поеты, 
прозаікы, створёвати язык, выглядовати стародавны, забыты слова 
своёй матери і нянька, а тоты давати до вжытку шыршій чітательскій 
громадї. Самособов, створёвати новы слова, неолоґізмы. 

Споминам сі, з якым ентузіазмом прияли тоты новоты такы писа-
телї, як: Штефан Сухый, миколай Ксеняк, Юрко Харитун, Василь 
Петровай і іншы. Приємным зачудованём была панї анна Галґашова, 
родачка з Остружніцї, яку обявив про нашы новинкы єден з першых 
їх дописователїв михайло Гиряк. Она была прекрасна росповідачка, 
писала приповідкы, мала в голові десяткы леґенд із свого затопле-
ного краю, котры наперед публіковала в новинках, часописї, а пак єй 
вышла книжка Стружницкыма пішниками, яку зоставив споминаный 
Михайло Гиряк. Авторів статей у новинках і часописї прибывало 
і не мож їх вшыткых пораховати. Каждый, включно мене, прагнув 
выповісти вшытко, што ся в нашых душах і сердцях копычіло за 
попереднї рокы, кідь велё з нас поужывало літературный україньскый 
язык. Конечно была можность здоконалёвати свій материньскый 
язык. І так сьме – по періпетіях, творчіх жертвах – крачали вєдно аж 
ку кодіфікації русиньского языка у януарї 1995 року. 27. януар 1995 ся 
став вызначным днём про Русинів на Словакії. І не чудо, же тот датум 
є єдным з претендентів на Памятный день Русинів, якый бы ся мав 
славити каждорічно. Од того дня ся фактічно зачала писати нова істо-
рія Русинів. Русиньскый язык ся став кодіфікованым, літературным, 
підкрїпленый нормами, словом, публікаціями на уровни, як мають 
іншы народы. 

Чом споминам тот вызначный день у вступі до Поздравлїня Руси-
нів? Бо писателї, як реалізаторы того процесу, были в першых рядах. 
На то не мож забывати. А од них ся дотеперь одвивать уровень літе-
ратурного русиньского языка. Они своїм способом одбивають пульс 
жывота Русинів, з умелецького боку двигають родне слово все высше, 
дають му крыла, простор на лїтаня. А то є велика і одповідна задача 
про писателїв. 

Од кодіфікації перешло дость років, было досягнуто много успіхів 
на літературнім полю, быв заложеный Сполок русиньскых писателїв, 
удїлены Премії А. Духновіча, А. Павловіча. Престижну премію за 
русиньску літературу, Премію Александра Духновіча, котру каждо-
річно удїлює Карпаторусиньсыкй научный центер в Америцї з Фонду 
Штефана Чепы при Торонтьскій універзітї в Канадї, дістало дотеперь 
троє русиньскых авторів зо Словакії (м. мальцовска, Ш. Сухый, 
м. Ксеняк), што не має пары у світї, а свідчіть о тім, же на Словакії 
выходить якостна русиньска література і поступно ся росшырює діа-
пазон все новых і новых авторів. 

Новы авторы... Суть? Не суть? Є їх мало? Много? Котрых треба 
публіковати? Треба лем тых найлїпшых, або „славу“ сі заслужать ай 
тоты слабшы? Вопросів є велё. А то є добрї. Значіть, же наша літе-
ратура є в русї, а все ся снажить дістати аж на самый верьх. Жебы 
ся так стало, мусять авторы перейти і такзваным решетом. Покы 
выйде на світло Боже їх книжочка, покы буде в руках тримати свою 
першатину і буде заллятый святочныма емоціями, якы тяжко з дачім 
іншым порівнати, мав бы дати свої творы до рук чітателя, перетрясти 
їх в новинках, журналах, респ. календарях. Таку премєру треба зро-
бити, жебы выпробовати свої силы. При такій можности ся можуть 
блиснути і тоты слабшы авторы, якы може нїґда книжку не выдадуть. 
І таку задачу роблять нашы новинкы а в них і літературный додаток з 
назвов Поздравлїня Русинів, перебранов од нашого будителя Алек-
сандра Духновіча. Также в тім додатку, дорогы чітателї, ся стрїтите із 
знамыма і малознамыма авторами. Уровень їх творів не є єднака. Але 
што нас приємно несподївує, то суть все новы темы. Каждый з авто-
рів „обгосподарює“ істу ґеоґрафічну локаліту, скадысь походить. Є ту 
заступлена Старолюбовнянщіна, Снинщіна, Лабірщіна, Свідничіна... 
Каждому з авторів є властне „гляданя правды“ і каждый го робить 
за помочі свого авторьского таленту і властных жывотных скусенос-
тей. Дасте мі за правду, же тоты лїпшы творы веце выникнуть коло 
слабшых. А тоты слабшы ся можуть тягати ку лїпшым. Зато є добре 
тото розмаїтя холем доты, покы ся то вшытко не перетрясе, покы і 
тоты слабшы сі не усвідомлять: будь мам або не мам на то. Оно ся то 
укаже. Найлїпшым крітіком є все чітатель. Зато передаєме до ёго рук 
наше Поздравлїня Русинів з пожеланём умелецького зажытку при 
чітаню новых творів русиньскых авторів. 

ПгДр. марія маЛЬЦоВСКа 
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миколай КСЕНЯК

Натуру собі охабив
Є май. Співами птахів жыє гай.
– Жывот ся обновив, – конштатує 

Гад на высокій скалї. – Вера так, 
ани мі ся не патрить заоставати, 
мушу і я з модов крачати.

І такой своє старе одїня – свою 
обношену скору зоблїкать, о скалы 
ся обтерать, по траві ся чухать...  
І уж про себе нове шматя выберать: 
модерну шапку, ковбойску машлю  
і серзачок пробує.

– Пристане мі. Перфектно пасує. 
Готово, – блажено ся усмівать. – 
Наісто ани жена ня не спознать.

•  •  •
Гад вымінив сі скору.
теперь є параднїшый
І модернїшый.
Но охабив собі отрову.

Новый маестро
Вышкрябав ся Червоточ на гуслї, 

выбрав з торбочкы інштрументы, 
одложыв пипку і зачав свердлити 
дїрку.

– Не ніщ їх! Они так чудесно гра-
ють, – обурив ся Смык.

– Я же їх ніщу? Твої слова ня 
оскорбляють.

– Та ці не твій свердель ся до них 
загрыз?

– То правда, верчу дїрку, но я тым 
здоконалюю їх акустіку!

•  •  •
о, новый маестро,
При тобі музика
Іщі зажыє
Пекло.

Тіґер і ёго квітка
Тіґер міцно стискать в Клїщах 

желїзо, роспалює го над огнём до 
червена, потім на ковадлинї го 
молотком клепкать, справа, злїва 
го обертать, крутить, до воды пону-
рять.

– Што, ковалю, з того буде? – зві-
дують ся Клїщі.

– Моя найкрасша квітка.
– О, може, ружа? Ці лелія?
– Трошечкы почекайте. Занедов-

го... Так, готово. Уж видите тоту 
фасцінуючу красоту?

– Але, Тіґре, то суть решіткы!
– Вера, они – квітка моя сердеч-

на.
•  •  •

Квітку він выковав.
На свій вкус і образ.

Пожадавка добы
Пчолка складать матурітны 

екзамены. Председкынёв комісії є 
вшыткыма мастями мащена про-
фесорка Лишка, членом є жывотом 
і полёвниками острїляный доцент 
Вовк і змудрїта кандідатка наук 
Сорока.

Комісії не втекло ани словічко. 
Выслухала Пчолку, оцінила єй одпо-
відї, практічны зручности і вынес- 
ла вердікт.

– Кандідатка ся сполягливо научі-
ла теорію літературы, бесхыбна є 
в ґраматіцї, перфектна в економії 
і в методах збераня нектару, до 
деталїв познать історію, але абсо-
лутно не знать найважнїшу пожа-
давку нашой добы: не знать красти 
і кламати. Зато комісія конштатує: 
Пчолка не є приправлена выкрочіти 
до самостатного жывота і... пропа-
дать. Але мать іщі надїю – доста-
вать репарат.

•  •  •
Історіов овірены крітерії
Як почливость, поміч, честь –
Суть істо днесь
На періферії?

Маёва співанка
Ласко моя, ласко,
чом єсь неласкава,
чом ты моє сердце 
Так міцно скламала.

А моє серденько
Плаче од болести,
По ночах ся трапить
Тужить по любости.

Любость не вымолиш.
З ласками є то так:
Кідь ся сама зродить
Є то Божый зазрак.

А што є од Бога
Треба сохраняти,
Ёго щіры дары 
З покоров прияти.

Ніч не є лем чорне
Ани цалком біле,
Сама любость без слыз
Тыж не є то праве.

Любости, любости
чом тя не є доста,
Жебы ся любити
Вшыткым до сытости.

Дожычме каждому
Красу того ціту,
Жывот повный ласкы
Няй запанує світу.

Гляданя правды (4)
Проклятя
модерного чоловіка:
Сам міджі тількыма 
людми.
Як быти?
Як жыти?
Як перекрочіти тїнь претехні 
зованого світа
і вернути ся міджі людей.
Хоцьлем на кус обычайной 
людьской речі?
Обновме статус родинного 
козуба.
Старайме ся веце о людьске 
тепло.
Не шпоруйме обятями, пес-
туйме камаратство.

Комунікація людей зближує,
вертать людём почутя
Сполуналежности.

А то є добре.
Бо нихто не сміє зістати
сам! 

Гляданя правды (5)
За спокійным спанём
Тужить кажда мати.
Пішов сын мотором
По чуджіх країнах
Хлїба зарабляти.

Спокійне спаня –
То є днесь девіза.
Хто нам го наверне,
Кідь ся сын не верне
До родного гнїзда?

Спокійне спаня –
Здравя половина.
Як го захранити?
Нашы люде гварять:
Стачіть честно жыти.

Стачіть честно жыти?

Повідачкы
Же кідь звізда падать,
Треба сі желати.
Кідь тя бють, та гварять,
Же треба втїкати.

Кідь звізда падала
Ніч сі не желала.
Та нач? Кідь єй ласка
Другу ціловала.

Кідь єй дома били
Зато, же любила.
Не втїкала, ой нїт,
За ласку терпіла.

Днеська звізды не падають,
Дївкы сі ніч не желають.
За любость вже дома не 
бють,
Ламача сердця квалтом 
женуть.

Квета мороХоВІЧоВа-ЦВИК

Як, Боже, злетїти
аж до рокытова,
я ся з ним стрїтити –
день і ніч готова.

 Жебы-м попахала
 у дворї хабзину
 перераховала
 на рінёх лозину.

Де у нашім дворї
пупава росцвила,
а за ярком лука
краснї ззеленїла.

 аж до нашой хыжы
 аґат все запахне,
 а ставна тополя
 із крылочком махне.

Кыпить і пінить ся
привітна Выравка,
што вісить понад ню
на другый бік лавка.

 Потїшить ня в селї
 все нянькова стрїха,
 рокытів – селечко –
 ты моя потїха.

Нелегко сиротї
на тім світї жыти,
лем русиньскым словом
йду ся потїшыти.

Гелена ґІЦ-мИЦоВЧІНа

Кібы-м мала крыла



4 ПОЗДРАВЛЇНЯ РУСИНіВ НА 2009 РіК НАРОДНЫ НОВИНКЫ  17 – 20 / 2009

Николай ГВОЗДА

Умер Василь Турок
Уж свічка загасла, што
пламнём горїла,
у жалю споминам
на Турка Василя.

Ту єсь ся народив
у русиньскім селї,
до керсту ті дали
народность з оцелї.

У Габурї люде
тебе споминають,
інакшу народность
собі не глядають.

Твоє родне село
близко при Лабірцї,
русиньску народность
хранив-сь у своїм сердцї.

Нїґда єсь не змінив
ту людьску подобу,
остав-сь вірным сыном
своёму народу.

Часто сі споминам
на молоды часы,
мало сьме ужыли
ту той земской красы.

Барз ты нам хыбуєш,
добрый приятелю,
не знаме забыти
на тебе, Василю...

Ладомирова, 14. 10. 2007

Одышов Николай Ляш
Одышла нам радость,
остав уж лем смуток,
то не выдумане –
то правдивый скуток.

Щебетало пташа, 
людей веселило,
пришов час одходу –
жаль нам охабило.

Укрутна смерть нитку
жывота прорвала,
на Тебе споминка
в сердцю нам остала.

Будеме Тя, приятелю,
довго споминати,
за Тебе награду нам
тяжко поглядати.

Быв єсь справедливым
Русином од кости,
все єсь быв веселым
уж од молодости.

Молодость не вічность,
пришли старшы рокы,
сердце ослаблене,
спомалены крокы.

Кум Дыня на Тебе
буде споминати,
як Вам было добрї
вєдно працувати.

І кумы за Тобов 
істо будуть жалити,
обі Тя мусили 
зо сердця любити.

Вы сьте ся барз добрї
вєдно розуміли,
мертве тїло Твоє
до гробу спустили.

Няй Ті –  земля легка
а душа в небічку,
мы на гріб прийдеме
запалити свічку.

Ай на Твоїм гробі
квітку посадиме,
за Твою душічку
Богу ся молиме.

Няй ся з ангелами
і з Богом радує,
бо Твоя притомность
страшно нам хыбує.

Ладомирова, 8. 6. 2008

Гелена ґІЦ-мИЦоВЧІНа

Уєдно з природов
Уж ся горы і долины
краснї розвивають,
але матїрь нещастливу
слызы заливають.

І березы в березинї
весело гуляють,
але слызы як горохы
лицём ся куляють.

Прийдий, милый музиканте
під облак заграти,
а я піду в гай зеленый
жаль свій забывати.

Сынова потїха
Послала-м тя, любый сыну,
коникы вывести,
а ты дрындаш ку потічку
верьбам косы плести.

Вывискуєш, выпискуєш
весело в дорозї,
я тя чекам аж до рана
з плачом на порозї.

Там, де вітор стратив
свою нову басу,
там глядаш в барвінку
єй дївоцьку красу.

Повідж, милый Боже

Повідж, милый Боже,
де суть красны часы,
в глядилї не виджу
ніч з дївоцькой красы. 

так як быстро тече
у потоцї вода,
так тихо одплыла
уж дївоцька врода.

Вышла-м заспівати
аж міджі ростокы,
там єм загладила
молоденькы рокы

Што нового в Народных 
новинках?

Ішов нянько та і з дїдом
на верьх на підпенькы,
як збачіли у поштарькы
Народны новинкы.
 Знате люде-люденькове
 Народны новинкы?
 Можете в них прочітати
 смачны лакотинкы.

Як шляпала дражкы новы
старуля беззуба,
як здув вітор нову шапку
з молодого дуба.
 Як на плечах жаба на Грузь
 коминаря несла,
 же кокетка ся не здавать
 старого ремесла.
Як палїнку пиячиско
до гарла выллїє,
як змокнутый коцуриско
із мачкы ся сміє.
 Налёґаны, ги та дуга
 підперають стїнкы,
 пропивають родну матїрь
 і свої новинкы.
В Рокытові при нас в шанцу
бабы посплїтали,
же вороблї і ластівкы
з краю одлїтали.
 Же зачали дві сусїды
 на себе гавкати,
 бо не знали єдна другій
 як мать поздравкати.
А з-закутя парадніця
што іде по мостї,
не понаглять з церькви домів,
лем іде на хвостї.
 Одрабляти аж дві стріґы
 під гору ходили,
 де ся аж три быстры воды
 уєдно сходили.
Же ягоды краде в лїсї
Червена шапочка,
як збыточно все одтїкать
вода із ярочка.
 А же стары острямбаны
 высхнуты ядлівцї
 поскрывали поза себе
 на полянї вівцї.
Прочітала-м, же любиме
барз єден другого,
же сокыров зарубаме
нераз до жывого.
 Сензаціов у новинках
 была й така псина,
 же дукаты ся сыпали
 з бідного Русина.
Же в Камяній поховаме
зажыва Русина,
бо не вчіме златы буквы
дївку й свого сына.
 І я бідна Русиночка
 од ганьбы аж гыну,
 бо азбуков не прочітам
 в новинках новину.
Як ся будуть в Рокытові
бучкы розвивати,
буду внукам лем русиньскы
співанкы співати.
 Хоць в чуджінї аж за морём
 в щастю жыти будуть,
 а на свою милу бабку
 нїґда не забудуть.

Народны новинкы принесли свого часу новину о тім, же 
Михал Павук написав роман у стихах Русиніада. мам з нёго 
велё сторінок, бо ся час од часу стрїчаме. Веце раз ня 
вызывав, жебы єм дашто з того выбрав і скомпоновав 
ку тому музику. Барз довго єм то не міг зробити, бо тяжко 
было найти адекватны стишкы на пісню. Наконець єм 
такы нашов, а то в поезії Русины достойны слободы, як 
другы народы, і єм їх скапчав з поглядом на днешнїй день, 
кідь „Весна народів і наша весна“  є просьбов за щастя ціло-
го нашого народа. І так взникла далша моя пісня Весна 
народів і наша весна, яка має гімнічный надых, і яку про-
поную чітателям Народных новинок. 

Штефан ЛаДИЖІНЬСКЫй, Братїслава-Русовце  

Топить ся снїг, приходжать ярь,
за білов зимов іщі в сердцю мам жаль.
Як было добрї скакати по снїгу,
грати гокей, тїшыти ся сміху. 

І в яри неплано: пробуджать ся жывот,
зеленїють лїсы, лукы повны суть квіток.
Прилїтають пташкы із тепленькых країв, 
ярь – то є любов, радость і надїй.

На стромах гнїзда, у них пташата,
першый раз на пашу выходять телята.
Зубате сонїчко зачінать ся смяти,
у маю скінчіли послїднї змерзляци.

Сонце пригрївать, рік іде далей,
за нами День дїтей, Петро і Павел.
Час фестівалів надышов по року,
радость із танцїв, піснї і шпорту.

Зачали празднины, настала теплота,
на радость школярїв скінчіла ся школа.
Юл і авґуст – вдячны то місяцї,
бо люде у водах можуть ся купати.

Тепленьке лїто жычіть каждому,
ґаздове зберають богату уроду.
Хто зайде до лїса, дашто там найде,
у лїтї природа никому не санує.

Щебечуть ластівкы, давають нам знати,
же осїнь не чекать, треба одлїтати.
Забыти на лїто, думати на зиму,
чекати із неба на білу перину.

Днї уж куртенькы, ночі ся довжать,
щастливцям на пяты лїпить ся смола.
Звіринї у лїсї ся треба старати,
як у нечасї ся мож обертати.

Перед кінцём рока палять ся свічкы,
зачаток новембра приношать Душічкы.
По цінтерях повно горящіх є свічок,
смутящіх людей, вінцїв і квіток.

Полїтує снїжок і мороз уж пече,
што нам Николай на санках принесе?
Хто цілый рік слухав і ходив до церькви,
тот наісто дашто в своїй чіжмі найде.

Заснїженый край під білов перинов,
чекать Ісуска з богатов одмінов.
Ріствяны свята зближують родину,
у тоту прегарду, пресвяту годину.

Уж лем кус хыбить до кінця рока,
Сілвестер укаже, хто і як допав.
В послїднїй день то рік стрїчать ся з роком,
на Новый рік чути лем все щіре слово.

Каждому вінчую од сердця лем добро,
Бог вас няй спроваджать ціленькым роком.
Няй ся вас дарить щастя находити
а тото найлїпше наконець спознати.

Януарь як ремінь, морозы ся гласять,
цомплї на хыжочцї, готова то краса.
На потоках лед а на стрїхах цомплї,
уж топить ся снїг, щі не было коли.

Топить ся снїг, приходжать ярь,
за цілым роком я мам в сердцю жаль.
Як было добрї у хоцькотрій добі,
де каждый сі нашов тото што хотїв.

Петро ЯЛЧ  топить ся снїг

Весна народів  і наша весна

ДАЙ,             БО   –    ЖЕ,         ДАЙ.

1 Posato-mafiero

ГМ,                РУ – СИ – НЫ,      РУ – СНА – КЫ,   МЫ     ДО – СТОЙ – НЫ СЛО – БО –              ДЫ, 

РУ –       СИ –       НЫ,              МЫ                ДО – СТОЙ – НЫ   СЛО –    БО –               ДЫ,

ДО – СТОЙ – НЫ    СЛО – БО – ДЫ   ЯК      ДРУ – ГЫ   НА    РО –            ДЫ,                МЫ           ДРУЖ – НО,

9

17

21 Аnimato un po piu mosso

ВЄД – НО   ВСЇ,       ВІР – НЫ СЫ – НЫ,     ДЇВ –    КЫ,       БУ –        ДЕ – МЕ          ВИ – ТА – ТИ

СВО – Ю   СЛО – БО –   ДОНЬ – КУ,         БУ –    ДЕ –   МЕ      ВИ – ТА – ТИ       СВО – Ю      СЛО – БО – 

ДОНЬ   –    КУ.         ВЕС  –  НА  НА –  РО –  ДІВ               і    НА – ША  ВЕС – НА,

І      НА – ША,          НА  –  ША  ВЕС – НА,

ВЕС  – НА,           ВЕС   –   НА,         НА  –  ША                 ВЕС   –    НА

ДО      НА – ШЫХ         КАР  –  ПАТ        ЗАСЬ  І – ДЕ  О –   НА,                 ЩАС – ТЯ, СЛО – БО – ДУ

ДО                           КАР  –  ПАТ

І             ЗЕМ – СКЫЙ    РАЙ                        ЛЮ   –  ДЁМ     РУ  –    СИНЬ   –  СКЫМ,  БО  –   ЖЕ     НАШ, 

І    ЗЕМ  – СКЫЙ   РАЙ

ЗЕМ – СКЫЙ     РАЙ

ЗЕМ  –  СКЫЙ          РАЙ

ДАЙ                             ЛЮ   –   ДЁМ      РУ – СИНЬ   –  СКЫМ           ДАЙ,  БО  –  ЖЕ,    ДАЙ,

23

22

24    2.
БО  –  ЖЕ   НАШ,   ДАЙ,

(Прилогу приправила 
ПгДр. м. маЛЬЦоВСКа)
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Зъязд Світового конґресу підкарпатьскых Русинів

Погляд участника конґресу 

В Пардубіцях в Чеській републіцї 25. апріля 2009 
року быв першый в історії зъязд Світового конґресу 
підкарпатьскых русинів, на котрім быв зволеный і пер-
шый председа той орґанізації – Василь Джуґан.

Делеґаты, котры ся зышли в салї, презентовали – 
подля їх властного погляду – волю коло міліона людей. 
Представителї Україны їх называють злодїями і обвиню-
ють їх зо сепаратізму. Тайна служба Україны офіціално 
пронаслїдує лідрів підкарпатьскых Русинів. Реакціов русинь-
ского руху є наростаючій одпор. Кідь в р. 2008 ся їм пода-
рило в Мукачові скликати два европскы конґресы, теперь 
они вырїшыли зорґанізовати світовый зъязд. До чеського 
міста Пардубіце ся зышли делеґаты із штатів, де жыють 
Русины: Чехії, Словакії, Мадярії, Польщі, Україны. „Вшыт-
кого 96 делеґатів, дакотрым ся не подарило прийти, бо не 
дістали візы. Дотыкать ся то, главно нашых україньскых 
приятелїв. На зъязд пришло 95 процент делеґатів“ – гово-
рить Василь Паук, председа Общества підкарпатьскых 

Русинів у Чеській републіцї.
Заключна декларація зъязду выголосила „створїня окре-

мой державы – Підкарпатьской Руси“. Підкарпатьска Русь 
колиська екзістовала на політічній картї світа. Но за менше 
як сто років Русины стратили свою незалежность, котру 
жадають назад. 

Почінаючі ХІІІ. сторочом, єдна з галузей выходных славян 
– Русины – мали шыроку автономію в Угорьскім кралёвстві, 
пізнїше в австро-угорьскій імперії. По єй роспадї в р. 1919 
Русины ся зышли на цілонароднім зъяздї, де вырїшыли 
стати ся частёв Чеськословеньской републікы. Устава 
ЧСР, прията в р. 1920, офіціално декларовала понята 
„Пікарпатьска русь“. Гітлер, якый анектовав у р. 1939 Чесь-
кословеньско, передав Підкарпатьску Русь Мадярьску, яке 
занедовго окуповало русиньскы теріторії. По другій світовій 
войнї Підкарпатьска Русь ся стала областёв Україньской 
совєтьской соціалістічной републікы. Днесь бівша часть 
Русинів жыє в Закарпатьскій области Україны, а тыж в Чехії, 

Мадярьску, Словакії і Польщі.
На другім европскім конґресї Русины прияли рїшіня о 

формованю орґанів містной самосправы. А така само-
справа была сформована 4. децембра 2008 року. Видно, 
в Закарпатьскій области Україны ся обявила нова влада, 
котра екзістує паралелно з републіковыма орґанами влады. 
Ту фунґує русиньскый дїтьскый театер, выдають ся новин-
кы, в областній телевізії высылать ся проґрам о Руси-
нах. Жытелї Закарпатя дістають потверджіня, котры потім 
будуть вымінены за паспорты. „Уж было выдано 150 000 
фалатків. Нас є на Українї 800 тісяч, а на світї – 
три міліоны!“ – потверджує Ладїслав Лецовіч, председа 
областного Общества підкарпатьскых Русинів. 

Триколора із карпатьскым медвідём ся не находить ани в 
єднім сучаснім політічнім атласї. Не позераючі на то, она ся 
все частїше обявлять в телевізных репортажах і на сторінках 
світовой пресы. То єсть, є інтеґралнов частёв сучасного 
політічного жывота. Здрой: http://gesko.livejournal.com

молодеж преферує 
духовны цінности

Розлічны ґрупы соцілоґів у нас і за граніцями говорять о тім, же молода 
ґенерація не має стабілну сістему вартостей, т. є., же єй часто мінить. Ера 
уніформованости поглядів ся скінчіла перед роками, допереду ся дістала 
плураліта і демократічне высловлёваня поглядів. Даны зміны суть проявом 
того, же „чоловік іде з добов“. Лемже часто ся стрїчаме у молодых людей 
з приземленыма поглядами на такы вартости, якыма суть родина, ласка, 
честь, солідарность з терплящіма. Значіня тых вартостей ся у них страчать, 
часто суть на періферії їх інтересів.

Зато сьме вырїшыли зробити 
выскум на середнїх школах у Пряшові 
і прийти на то, якы суть погляды 

пряшівской середнёшкольской молодежи на споминаны вартости, як выу-
жывають свій вольный час, яка є їх позіція к жывоту, якы мають планы і 
цілї.

Выскум ся робив у децембрї 2008 року на Готеловій академії, на 
ґімназії св. монікы, ґімназії Павла Петра ґойдіча, Середнїй одборній 
школї електротехнічній, Здруженій школї технічній (бывша ставебна) – з 
матуров і Здруженій школї технічній – учнёвскій в Пряшові.

У выскумі і анонімнім вопроснику взяло участь 184 штудентів од 
15 до 20 років. З готеловой школы выповнило вопросник 40 штудентів, 
з ґімназії св. Монікы – 27, із електротехнічной школы – 24, з ґімназії П. П. 
Ґойдіча – 42, із здруженой технічной школы з матуров – 28, із здруженой 
школы технічной – учнёвской – 13 штудентів. Выслїдкы указують на став 
сондованой проблематікы лем в конкретных локалітах.

Вопросник мав десять вопросів, з котрых треба спомянути тоты 
найінтереснїшы. Наприклад, на вопрос, што про них значіть приятель-
ство, 87 процент ся зышло в одповідї, же довіра і поміч. То значіть, же 
приятельство представлять про них способ, якый помагать при душевнім 
порозуміню і підпорї.

З вопросу як ся дасть найхосеннїше выужыти вольный час, перева-
жовала одповідь, же середнёшкольска молодеж свій вольный час присвячує 
своїй родинї, приятелям і посиджіню в кавярнях. Таку одповідь дало 66,8 
процент з опрошеных середнёшколаків. Звышных 33,2 процент одповідей 
было тіпу „лїнюхованём дома, освітов і навщівов културных акцій“.

Інтересны одповідї принїс вопрос, при котрім мали штуденты выбра-
ти три найосновнїшы вартости у своїм жывотї. Чекали бы сьме, же 
одповідять: грошы, карьєра, матеріалны цінности. Але не стало ся так. Шту-
денты собі выбрали: родину, приятелїв і здоровя. Таков одповідёв шту-
денты потвердили, же з їх жывота духовны вартости ся іщі цалком не стра-
тили і мають в нїм вызначне місце. 

То але не значіть, же штуденты не знають о неґатівных сторінках жыво-
та. Не думають собі наівно, же днешня доба є ідеална на преферованя 
якраз духовных вартостей. Доказом того были їх реалны одповідї на вопрос 
преферованя вартостей в жывотї, де аж 93 процент штудентів одповіло, 
же матеріалны вартости в сучасности ведуть перед, бо всягды пану-
ють грошы, туга за маєтками, люде дбають на то, абы были добрї в жывотї 
забезпечены, абы мали авто, дім, і думають собі, же за грошы ся дасть 
купити вшытко. Другов найчастїшов одповідёв была карьєра, вдяка котрій 
собі люде забезпечують благобыт у своїм жывотї, причім ся забывать на 
такы вартости, як родина, любов.

Выскум, реалізованый на выбраных пряшівскых середнїх школах 
указав, же наперек днешнїй тяжкій економічній сітуації молоды люде 
цалком не забыли на праведны вартости: на ласку, родину, здоровя, 
приятелїв. Молодеж і дїти ся векшынов іншпірують найблизшыма, роди-
нов, приятелями, в кругу котрых жыють. Главно під впливом родины моло-
дый чоловік собі створює вартости, якыма в будучности буде орудова-
ти. Кідь є родинна атмосфера значно патолоґічна, ай погляды молодого 
чоловіка на такы понятя, як добро, краса, любов, правда, суть патолоґічны 
і катеґорічно їх одшмарює. 

Выхова дїтей в родинї має вызначну сполоченьску функцію, зато бы мала 
быти дїлом цілой сполочности. молоды суть будучностёв людства, того 
ці іншого народу. Знати думаня молодых помагать превентівно ука-
зовати їм справну дорогу, найти можность ся зорьєнтовати в світї 
повнім проблемів і конфліктів. І хоць ся мінять условія і способ жыво-
та, вартости жывота, орьєнтація на позітівны явы бы мали быти кон-
штантныма. 

З того выходить, же днешня молода ґенерація, котру часто презенту-
ють як молодеж з неправилнов сістемов вартостей, знає, де є єй місце. 
Така єй характерістіка не одповідать правдї. О тім свідчіть і высшеспо-
мянутый выскум на выбраных середнїх школах в Пряшові. Там молодеж 
ясно одповіла, же не вшытко суть грошы, ай кідь рушають світом. 
Значіть, не стотожнила ся з матеріалізмом, лем конштатовала, же такый 
світ днесь є. Добрым і позітівным сіґналом є то, же штуденты з выбра-
ных пряшівскых середнїх школ, котры брали участь у выскумі, пре-
ферують духовны вартости, што є про будучность і про них самых 
барз важне і потребне. 

Сілвія ДоЛІНЬСКа, штудентка Ґрекокатолицькой 
теолоґічной факулты ПУ в Пряшові

ЯКЫй ВаШ ПоГЛЯД

Засїданя 1. Світового конґресу підкарпатьскых 
Русинів 25. апріля 2009 в чеськых Пардубіцях мож 
розуміти як конґрес політічных сил у русиньскім 
русї, котры ся сформовали на материньскій землї 
підкарпатьскых Русинів, на теріторії бывшой 
Підкарпатьской Руси, днесь Закарпатьской области 
Україны. Лем не розумлю, чом ся одхылюють од кул-
турной платформы і досягнутых выслїдків Світового 
конґресу Русинів під сучасным веджінём Павла Робер-
та Маґочія. Реалізацію конґресу 
в Пардубіцях із політічныма 
амбіціами мож підпорити, але лем 
за передусловія, же не буде дохо-
дити к неґованю дотеперїшнёй скоро 20-річной робо-
ты у русинськім русї (і Світового конґресу Русинів, 
заложеного в роцї 1991 у Міджілабірцях), котра має 
свій позітівный вплив на пробуджованя русиньскых 
сил і на Підкарпатьскій Руси. Очівісно, на сучасній 
Закарпатьскій Українї треба справды поставити нову 
репрезентацію Русинів, котра політічно, што є 
зрозуміле, высуне раціоналны пожадавкы мінімално в 
школьскій, културній і церьковній сферах, котры по 
захованю ідентічности Русинів під Говерлов ся являть 
найважнїшы. О елементарній пожадавцї узнаня Русинів 
ани не треба говорити. Не треба але неґовати доте-
перь зробену роботу, но треба по выбудованых фун-
даментах пустити ся дравым прудом „розбуреной 
русиньской рїкы“ і дойти до ціля, котрым є здобытя 
русиньской самосправы на Підкарпатю. 

В тых інтенціах мож видїти і засїданя конґресу 
в Пардубіцях, котрый мать свої візії, але быв при-
правленый барз наскоро. Кідь ся то думать важно 
з екзістенціов такого конґресу а має мати і належ-
ну політічну авторіту, тогды мав бы быти при-
правленый за участи якнайвекшого чісла політічных 
підпорователїв зо вшыткых країн, де жыють Русины. 
На конґресї в Пардубіцях ся тоту підпору не подарило 
(затля) здобыти.

Здасть ся тыж, же за евентуалну підпору лідры 
нового конґресу поважують лем представителїв 
Руськой федерації, чім ся одлишують, наприклад, од 
погляду словеньскых Русинів, котры будучность 
Підкарпатьской Руси видять в рамках середнё-
европского простору а ідеї навернутя той бывшой 
чеськословеньской провінції до граніць помыселно-
го Угорьска в духу гесла: „При Ясинї кінчіть западна 
Европа.“ А тыж треба повісти, же без підпоры днеш-
нёй Европской унії і США важны розговоры о судьбі 
(а тыж може о узнаню самостатного Підкарпатя) 
наісто ся не зачнуть.

Так істо є важне, жебы офіціалным языком такых 
конґресовых засїдань быв язык русиньскый а лідры до 
будучность жебы мали інтерес кодіфіковати сучасный 
русиньскый язык, котрым говорять Русины днешнёго 
Підкарпатя. Думка кодіфікації карпаторуського языка 
з половины 20. стороча ся здасть быти в днешнїй добі 
великым кроком назад. До школ на Підкарпатю треба 
безусловно завести сучасный русиньскый язык!

Так істо ся вказує, же про здобытя реалной підпоры 
векшыны жытелїв бывшой Підкарпатьской Руси 
(Русинів, Українцїв, Мадярів, Словаків, Русів і дал-
шых) ся тот конґрес мав одбыти на Підкарпатю 
(наприклад, із погляду історії в смутно прославленім 
Хустї) як фронталный зачаток снажінь з цілём узна-
ти Русинів на Українї як окрему народность і здо-
быти народностну самосправу, причім не є вылуче-
на ани леґітімна пожадавка перетворїня Україны на 

федерацію з узнанём русиньской 
автономії в Закарпатьскій облас-
ти Україны, котра мать вшыткы 
історічно-політічны передусловія 

про таке рїшіня. Або треба радікалне рїшіня, а то 
взник незалежного штату Підкарпатя (Podkarpatsko) 
подля моделу дакотрого з малых европскых штатів, 
як, наприклад, Данії або недалекой Естонії. (І многы 
Словаци на выходї Словакії розумлять тоты снажіня і 
підпорують рух за нове Підкарпатя.)

Послїднїм слабшым елементом пардубіцького 
конґресу была неучасть воджатаїв даного руху: о. 
Димитрія Сидора, Михайла Алмашія і „тїнёвого 
премєр-міністра“ Підкарпатьской Руси Петра Ґецка. 
Без участи тых людей не мож наповно розбігнути 
роботу конґресу, і кідь неучасть є даколи веце як 
участь...

Великым позітівум мож але видїти в тім, же 
представителї новоконштітуованого конґресу мають 
інтерес рїшати неедобру позіцію ґрекокатольцьикой 
церькви „sui iuris“ русиньской у Мукачовскій єпархії, з 
котрой ся поступно вытрачать в богослужбах ста-
рославяньскый язык і священици уж у векшынї гово-
рять по україньскы. Тот тренд треба заставити, 
і Русинам на Підкарпатю треба вытворити такы 
набоженьско-културны условія, якы мали в часї вла-
дыкы Теодора Ромжы. Подля прикладу словеньскых 
Русинів ся тыж і з Підкарпатя приправує делеґація, 
котра хоче навщівити Святого Отця у Ватіканї. В 
церьковнім вопросї бы ся мали споїти, і свої пожадавкы 
бы мали Русины зо Словеньска і Підкарпатя предъя-
вити наступникови св. Петра вєдно.

Зістає лем вірити, же 10-членна делеґація із 
Підкарпатьской Руси, котра є приправлена попу-
товати на юбілейный, 10. Світовый конґрес 
Русинів (буде 4. – 7. юна 2009 у Сербії і Хорватії), буде 
діпломатічна, не прийде з цілём буряти то, што 
ся выбудовало, але здобуде підпору про далшы 
уважливы крокы (і політічны), котры поведуть 
к рїшіню леґітімных жадань дотеперь штатнов 
політіков незасімілованых жытелїв Підкарпатя 
(Мадярів, Русів, Ромів ці Словаків), якы треба 
взяти тыж до увагы. На Підкарпатьскій Руси все 
жыли і жыють тыж представителї іншых народ-
ностей а і з їх представителями треба говорити 
о евентуалнім політічнім прямованю того реґіону. 
Наприклад, таке Мадярьско може до дїла прінціпіално 
проговорити...

Текст і фоткы: мґр. Петро КрайНЯК, Пряшів

КомЕНтарЬ

• Погляд на участників 1. Світового конґресу підкарпатьскых Русинів, котрый быв 25. апріля 2009 у чеськім містї Пардубіце.
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НароДНЫ
НоВИНКЫ

 радваньска школа понесе мено михала Сопіры
24. марца 2009 року ся дирекції школы і 

Сільскоку уряду в радвани над Лабірцём спо-
внило желаня, абы містна школа несла назву 
по михалови Сопірови, першім директоро-
ви „ґосударственной русской ґражданской 
школы во Вышней радване“. 

Тота школа была заложена 
по войнї в р. 1946 як єдна з 30 
міщаньскых і середнїх школ, 
котры в повойновых часах 
на нашых русиньскых селах 
взникали. За першого дирек-
тора школы тогдышнє Пові-
реництво школства установи-
ло Михала Сопіру. Він дав 
школї добры фундаменты і 
выбудовав новый прекрасный 
модерный будинок, котрый 
в р. 1958 передав новому 
директорови Михалови Кан-
тулякови, а ёго переложыли 
на другу школу. Цілый свій 
жывот присвятив роботї з 
молодежов. Умер в р. 2006 
як 91-річный, похованый є в 
Братїславі. О Михалови Сопі-
рови як о русиньскім патріото-
ви і нашім народнім учітелёви 
была опублікована статя в 
Народных новинках ч. 37 – 40 
з 1. октобра 2008.

На торжественній подїї 
взяли участь представителії 
Міністерства школства, Пряшівского самосправ-
ного края, старостове сел, з котрых школярї 
ходять до радваньской школы. Суть то села: Рад-
вань над Лабірём, Чабины, Воліця, Берестів, 
Збудьска Біла, Валентівцї а в послїднїх роках і 
школярї з Олькы.

На ославы были позваны і старшы учітелї, і спо-
лупрацовници директора. Но найвызначнїшыма 
гостями были ёго дїти – сын Боріс Сопіра і дївка 
татьяна Кунїкова, котры бывають теперь в Бра-
тїславі, але своє дїтинство пережыли в Радвани 
над Лабірцём.

При славностнім концертї школярїв і учітелїв 
представитель Пряшівского самосправного края 
передав директорови школы мґр. Душанови Кле-
цови декрет Міністерства школства СР, в котрім 
ся установлює, же радваньска основна школа 
має право нести нову назву, а то: „Základná škola 
s materskou školou Michala Sopiru, Radvaň nad 
Laborcom“. При тій ославі была на вонкайшнїй 
стінї школы одкрыта таблічка із штатным знаком 
і новов назвов школы. Потім на переднїй стїнї 
перед входом до школы была одкрыта мраморова 
табла Михалови Сопірови як закладателёви той 
школы. Ёго мено є написане латиніков і азбуков.

Велике значіня про історію школы буде мати 
памятна містность, котру в тот святочный день на 
памятку Михала Сопіры отворили. Ту мож видї-
ти, в якых тяжкых условіях школа спочатку роби-
ла і як много трапезы было треба здолати, абы ся 
школа дістала на днешнїй ступінь успіхів.

Сільскый уряд у Радвани над Лабірцём высоко 
оцінює заслужну роботу Михала Сопіры і прияв 
рїшіня удїлити ёму посмертно „Čestné občianstvo“, 
котре в обрядній салї сільского уряду перевзяли 
з рук старосты села андрія Глода ёго сын Боріс 
і дївка Татьяна. По скінчіню того славностного 
акту вшыткы притомны ся записали до Памятной 
книгы села.

„Радваньска міщанка“, як ю называють доднесь 
многы люде, ся пышыть абсолвентами, котрых 
мена ся стали знамы по цілій Словакії, як напр.: 
марія мурґашова-морозова, оперна співачка, 
андрій Грицак, оперный співак, Іван ґоґаль, 
театралный і філмовый режісер, Ева Забавска-
Куликова і анна Салакова, бывшы танечнічкы 
ПУЛьСу в Пряшові, Іван Бабин, закладатель 
театралных аматерьскых колектівів, андрій 
Луцик, бывшый артіста ТАД у Пряшові, Варфоло-

мій Сотак, музичный педаґоґ і композитор, михал 
Бицко, закладатель Музею модерного уменя  
Енді Варгола в Міджілабірцях, Іван Чабиняк, 
бывшый директор Музею україньской културы в 
Свіднику, андрій Гнат, ст., бывшый манажер ТАД 
і ПУЛьСу в Пряшові, антон Куруц, співак попу-

ларной музикы і іншы.
Школа по своїм взнику пере-

шла языковыма перемінами од 
російского навчалного языка 
через україньскый і теперь 
словеньскый з можностёв 
учіти ся русиньскый язык як 
неповинный предмет ці як 
кружок. Подля того як мі рос-
повів мґр. марек Гай, учітель 
русиньского языка і абсолвент 
росшыреной формы штудія 
русиньского языка і културы 
Педаґоґічной факулты Пря-
шівской універзіты, навчаня 
русиньского языка у школї 
мать перспектіву. До круж-
ків ходить теперь 33 школя-
рїв, котры суть роздїлены 
до трёх клас од зачаточни-
ків через покрочілых аж по 
третю класу, в котрій ся шко-
лярї в русиньскым языку здо-
коналюють. Мена дакотрых 
школярїв сьме могли прочі-
тати і в НАРОДНЫХ НОВИН-
КАХ – в кварталнику РУСАЛ-

КА під стишками або короткыма прозами, як напр. 
Станїслава Ясикова, Никола Вагалёва, мартіна 
Куртїкова і іншы. На школї выдають школьскый 
часопис Малый Русначок, у котрім школярї 
пробують публіковати свої першы літературны і 
публіцістічны творы.  

Атмосферу акцїї, котра ся одбывала на трёх міс-
тах: в школї, на сільскім урядї і в културнім домі, 
сприємнёвала женьска співацька ґрупа ЛЕЛІЯ із 
Гуменного. 

Ославы на школї, котра уж понесе на своїй 
таблічцї мено михала Сопіры, были достойны 
того, што першый директор про школу зробив. 
Памятна містность михала Сопіры буде при-
поминати каждому, яков тернистов дорогов пере-
шла школа, покы досягла днешнїх великых успіхів 
у приправі молодого поколїня на далшый жывот.

Мы, старшы учітелї, котры з Михалом Сопі-
ром вєдно сьме зачінали будовати фундаменты 
радваньской школы, сьме барз вдячны дирекції 
школы, сільскому уряду і главному орґаніза-
торови мґр. Варфоломіёви Сотакови, бывшому 
учітелёви, нелем за достойны ославы і спомины 
на Михала Сопіру, але і за самотну ідею дати нову 
назву школї – по єй першім директорови.

Інж. Ян ФрІЦЬКЫй, Кошіцї

• Дїти бывшого першого директора радвань-
ской школы: (справа) сын Боріс Сопіра і дївка 
Татьяна Кунїкова зо старостом Радванї над 
Лабірцём Андріём Глодом перед памятнов 
таблов Михалови Сопірови, котру ту свя-
точно одкрыли 24. марца 2009.

• Трёме найстаршы повойновы учітелї радваньской 
школы, котры были на святочнім одкрытю памятной 
таблы і переменованованю школы, яка буде нести на-
зву по Михалови Сопірови: (злїва) Іван Мороз, Іван Кочан 
і автор статї.

Став ся ним ректор Папского выходного інштітуту, 
словеньскый єзуіта Кіріл Василь. Вырїшыв о тім 7. мая 2009 
Святый отець, котрый го сучасно повышыв до функції архієпіс-
копа тітуларного центра в толемаідї в Лібії.

Архієпіскоп Кіріл Василь, СІ, 
ся народив 10. апріля 1965 в 
Кошіцях. По скінчіню ґімназії в 
Кошіцях основну теолоґічну осві-
ту здобыв на Римокатолицькій 
кіріломефодьскій богословскій 
факултї в Братїславі у роках 1982 
– 1987. Высвяченый за священи-
ка быв 14. юна 1987 у Пряшові 
кріжевацькым єпіскопом Монс. 
Славоміром Мікловшом. В авґустї 
1987 Монс. К. Василь еміґровав 
до Італії, в р. 1989 здобыв ліцен-
ціат на Правницькій факултї Пап-
ского выходного інштітуту в Римі, 
де продовжовав у докторандьскім 
штудію, але в октобрї 1990 штудії 
перерушыв і вступив до новіці-
ату Сполочности Ісусовой (СІ) у 
таліаньскім Янові. По навернутю 

до Рима в р. 1992 продовжовав штудії а в децембрї 1994 здобыв 
докторат із канонічного права на споминанім інштітутї. В р. 1997 ся 
габілітовав на Теолоґічній факултї Палацького універзіты в Оломо-
уцу. Од р. 1995 зачав учіти церьковне право в Теолоґічнім інштітутї 
св. Алойза в Братїславі. В р. 1997 на Папскій Ґреґоровій універзітї 
здобыв діплом із церьковной юрісдікції. В р. 2000 Монс. К. Василь 
ся став деканом Факулты выходного церьковного права у Папскім 
выходнім інштітутї в Римі а в тім самім роцї быв выменованый за 
конзултора Конґреґації про выходну церьков, в р. 2002 за конзултора 
Конґреґації про науку віры а в р. 2003 за конзултора Папской рады 
про старостливость о еміґрантів і путуючіх. В р. 2007 Монс. К. Василь 
ся став ректором Папского выходного інштітуту в Римі.

В сучасности є зарівно професором на Папскій Ґреґоровій універ-
зітї в Римі і на Теолоґічній факултї Тырнавской універзіты в Братїславі. 
Є автором многых публікацій і статей, довгорічным сполупрацовником 
словеньской редакції ватіканьского радіа. П. К., мол. 

Выбрали нового секретаря Конґреґації 
про выходны церькви

Ближить ся 10. річник Духновічовoго Пряшова
Так як по минулы рокы, і того року ся приправує цілословеньскый 

конкурз у декламації русиньской поезії і прозы, презентації малых 
сценічных форм, властной творчости і народнім росповіданю. Зато ся 
на вас, дорогы директоры школ, учітелї русиньского языка, школярї, 
чітателї Народных новинок і сімпатізанты Русинів, обертаме з пропо-
зіціов взяти участь на 10. річнику конкурзу Духновічів Пряшів 2009, 
котрый буде 12. юла 2009 од 8.30 год. на великій сценї театру 
александра Духновіча в Пряшові. Орґанізатором акції, яку фінанч-
но підпорує МК СР, є Русиньска оброда на Словеньску. тогорічный 
юбілейный річник ся понесе в дусї: якость перед квантітов. 

Уж теперь вам обіцяме множество несподївань і нового, модернохо 
духа в комбінації зо старов традіціов презентації нашого материньского 
слова. Без огляду на то, ці ся у вашій школї учіте русиньскый язык, ці 
школярї і штуденты знають азбуку, даваме вам можность взяти участь 
у конкурзї і такым способом презентовати наш прекрасный русиньскый 
язык і літературу. Того року суть кус змінены правила, змагати ся буде 
в катеґоріях 0 – 5. 0. катеґорія (дїти МШ і 1. класы ОШ), 1. катеґорія 
(школярї 2. – 3. класы ОШ), 2. катеґорія (4. – 6. класа ОШ), 3. катеґорія 
(7. – 9. класа ОШ), 4. катеґорія (штуденты середнїх і высокых школ), 5. 
катеґорія (дорослы). Конкурз буде росшыреный і з жанрового боку, 
также змагати ся буде в: поезії, прозї, властній творчости, малых 
сценічных формах, народнім росповіданю і фіґлях. З нагоды юбілейно-
го 10. річника ся одбуде і славностный акт выголошіня ЛаВрЕата ДУХ-
НоВІЧоВоГо ПрЯШоВа. На основі рїшіня одборной пороты лавреат 
здобуде міморядну ціну – „русиньского Оскара“. Тітул лавреата може 
здобыти лем тот, хто брав сістематічно участь в дотеперїшнїх конкурзах 
Духновічового Пряшова або дотеперь найвеце заінтересовав пороту. 
Вірьте, же мате ся на што тїшыти. Окрем того, каждый участник ді- 
стане уж традічный діплом а вітязї окремых катеґорій і інтересны ціны. 
Но іщі передтым треба выграти першы місця на окресных колах, бо до 
Пряшова бы мали прийти лем тоты найлїпшы з найлїпшых. Окресны 
кола бы ся мали зреалізовати до 26. мая 2009. Потім треба выписати 
приглашку і до 30. мая 2009 ю послати на адресу русиньской оброды, 
ул. Левочска ч. 9, 080 01 Пряшів. Приглашкы найдете на інтернетовых 
сторінках: www.molody.Rusiny.sk або і в редакції Народных новинок. 
І через Народны новинкы ся можете высловити к тому, хто бы мав 
здобыти тітул Лавреат Духновічового Пряшова. Веце інформацій  
дістанете на тел. чіслї: 051 77 22 889 або на і-мейлї: sekretariat.ros@
centrum.sk.ТЇШЫМЕ СЯ НА ВАШУ БОГАТУ УЧАСТь! 

За орґанізаторів: Сілвія ЛЫСИНОВА


