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● Участників інтеррeґіоналного Проґра-
мового выбору 3. конґресу русиньского 
языка 28. септембра 2006 в Інштітутї 
реґіоналных і народностных штудій 
Пряшівской універзіты привітав ёго 
директор проф. ПаедДр. Штефан 
Шутай, Др. н. (четвертый злїва). На 
фотцї дале з ним суть злїва: проф. Др. 
габ. Генрік Фонтаньскі, Мґр. Міросла-
ва Хомяк з Польска, проф. Др. Михал 
Фейса зо Сербії і ПгДр. Анна Плїшкова з 
Мґр. Аленов Блыховов зо Словеньска ● 
По скінчіню дводенного засіданя выбору, 
котре проходило в салонику Інтернату 
Александра Духновіча, ся ёго участни-
ци сфотоґрафовали на памятку перед 
ним. Злїва доправа: доц. ПгДр. Василь 
Ябур, к. н., А. Плїшкова, жена Г. Фон-
таньского Aліця, М. Хомяк, Г. Фонтань-
скі, ПгДр. Марія Мальцовска, М. Фейса, 
А. Блыхова і Мґр. Валерій Падяк, к. н. 

Фоткы: А. З.

(Зaкінчіня нa 2. стoр.)

В історії розвоя языка карпатьскых Русинів по 1989 роцї 
своє вызначне місце мали два міджінародны конґресы ру-
синьского языка. Обидва были орґанізованы на Пряшів-
щінї і обидва мали вызначный вплыв на процес кодіфікації 
варіантів русиньского языка в окремых країнах. Курто собі 
припомяньме, о чім были. 

Першый міджінародный конґрес русиньского язы-
ка быв зорґанізованый з ініціатівы Світового конґресу 
Русинів 6. – 7. новембра 1992 року в Бардіёвскых Ку-
пелях. Ёго главным орґанізатором была Русиньска обро-
да в ЧСФР, вєдно з Карпаторусиньскым научным цент-
ром в США. Конґрес підпорила тыж Шведьска академія зо 
Штокголму, Романшска ліґа (Romansch League) зо Швай-
царії і Академія діалектных языків з Монака. Ёго цілём 
было коордіновати зачаты роботы на формованю штан-
дартного русиньского языка. Проходив у двох частях: на-
учно-теоретічній і в практічній, в якых вызначны світовы 
славісты, соціолоґы й історіци говорили о скусеностях ін-
шых народів з кодіфікації, повіджено словами професо-
ра Александра Дуліченка з Естонії, тзв. малых списов-
ных языків. Памятны зістали про нас слова у світї знамого 
америцького соціолінґвісты професора Джошуа Фішмена 
(Єшівска і Станфордьска універзіта), бісідуючого о фено-
менї першых языковых конґресів у 18 народів Европы, Аф-
рикы, Америкы і Азії в роках 1849 – 1984, якый підкрес-
лив, же крітеріём успіху першых конґресів не быв ани так 
їх обсяг, але сформованя на них сталых комісій і іншых 
орґанів, якы в далшых роках сістематічно робили. Уведже-
ны практічны приклады з кодіфікації языка і ёго фунґованя 
в школьскій, але і в іншых сферах, малых народів у Европі, 
як Ретороманів у Швайцарії (проф. Джордж Дармс, Уні-
верзіта у Фрайбурґу) і Монеґасків в Монаку (проф. Елейн 
Молло, Універзіта в Ніс), послужыли як можны пути рішіня 
языкового проблему карпатьскых Русинів. 12 пунктів Резо-
луції з першого языкового конґресу свідчіло о тім, же Ру-
сины можуть піти путёв подобнов, як скоро 40-тісячова на-
родность Ретороманів, якы понад 50 років хосновали шість 
варіантів списовного языка (каждый з властнов ґраматіков 
і словником) а шість варіантів ся тыж учіло в школах. На 
їх основі аж в 1982 р. сформовали сполочный списовный 
язык rumantsch grischun, якый од 1996 р. ся став четвертым 
урядным языком Швайцарії попри нїмецькім, французькім 
і таліаньскім. 

Русиньскый списовный язык ся мав зачати формова-
ти аналоґічно на основі говореных варіантів тых реґіонів 
(штатів), де жыють Русины, спочатку окреме про каждый з 
них, а поступно на їх основі ся мав зачати творити єден спо-
лочный, цілорусиньскый, списовный язык. Першый конґрес 
окрем того, же ініціовав сістематічну роботу над кодіфіка-
ціёв, сучасно вырішыв тыж найважнїшы концепчны вопро-
сы кодіфікації русиньского языка, а то: 

1. кодіфікація русиньского языка бы мала быти ос-
нована на жывім языку,

2. каждый зо штирёх русиньскых реґіонів бы мав 
узаконити свій властный варіант списовного языка, 
заснованый на найросшыренїшім діалектї, 

3. русиньскый язык бы мав вжывати азбуку.
Вызначным выслїдком першого конґресу было установ-

лїня інтерреґіоналной лінґвістічной комісії, яка в далшых 
двох роках сістематічно робила над сполочнов языковов 
термінолоґіёв (попозерай Панько, Ю.: Русиньско-русько-
україньско-словеньско-польскый словник лінґвістічных 
термінів, Пряшов: Русиньска оброда, 1994) і орфоґра-
фіёв будованов од самого зачатку на прінціпах зближова-
ня реґіоналных варіантів русиньского языка Словеньска, 
Польска і Підкарпатя. (Тзв. цілорусиньскы знакы як резул-
тат рішіня інтерреґіоналной лінґвістічной комісії з того часу 
суть захованы в обидвох дотеперь выданых орфоґрафіч-
ных правилах на Словеньску, попозерай: Ябур, В., Пань-
ко, Ю.: Правила русиньского правопису, Пряшів: Русинь-
ска оброда, 1994; Ябур, В., Плїшкова, А.: Русиньскый язык 
в зеркалї новых правил про основны і середнї школы з нав-
чанём русиньского языка, Пряшів: Русин і Народны новин-
кы, 2005.)

Другый міджінародный конґрес русиньского язы-
ка з ініціатівы проф. Др. Павла Роберта Маґочія і вдя-
ка фінанчній підпорї Карпаторусиньского научного цен-
тра в США, быв зорґанізованый 16. – 17. апріля 1999 на 
Пряшівскій універзітї у звязи зо взником Оддїлїня ру-
синьского языка і културы в рамках Інштітуту народ-
ностых штудій і чуджіх языків ПУ як научно-педаґоґічной 
інштітуції. Тот конґрес у приятій Резолуції потвердив основ-
ны прінціпы прияты на першім конґресї односно будованя 
языка, і кажда з реґіоналных секцій (Словеньско, Підкар-
патя, Польско, Мадярьско) собі поставила за ціль старати 
ся о росшырёваня функціоналных сфер вжываня окремых 
варіантів русиньского языка, причім за пріорітну ся стано-
вила сфера школьска. Резолуція (в пунктах д, є) підкресли-
ла вызнам нововзникнутой научно-педаґоґічной інштітуції в 
далшім розвою русиньского языка і културы. Наслїдно Мі-
джінародна рада про выскум і выміну (IREX) становила 
Пряшівску універзіту за освітный центер про академічных 
працовників, занимаючіх ся русиністіков.

Приправы на Третїй міджінародный конґрес русинь-
ского языка ся зачали в тых днях в Пряшові. Хоць конґрес 
буде аж на другый рік в польскім Кракові, ёго приправ-
нов фазов – зоставлёванём проґраму – ся занимав інтер-
реґіоналный Проґрамовый выбор, якый 28. – 29. сеп-
тембра 2006 засідав у сaлoнику Інтeрнaту A. Дуxнoвічa. 
Выходячі з актуалного функціонованя окремых варіантів 
русиньского языка, і з вызначности школьской сферы про 
народностный жывот Русинів у цілім, ёго членове ся згод-
ли в тім, же далшый конґрес бы мав мати зясь двояке за-
міряня: як научно-теоретічне, так главно педаґоґічно-прак-
тічне. Выбор творили научны і педаґоґічны робітници 
з каждой країны, де Русины жыють: зо Словеньска – 
доц. Др. В. Ябур, к. н., Др. А. Плїшкова, Мґр. А. Блыхо-
ва, Мґр. М. Ґай, Мґр. Ш. Сухый; з Польска – проф. Др. 
габ. Г. Фонтаньскі, Мґр. М. Хомяк; зо Сербії проф. Др. 
М. Фейса; з Україны Мґр. В. Падяк, к. н., Мґр. М Алма-
шій; з Мадярьска доц. Др. М. Капраль, доц. Др. Ґ. Бене-
дек (позн. авт. – жаль, не вшыткы могли прийти на засіда-
ня, але свої пропозіції дакотры з них послали). Ёго задачов 
было за каждый реґіон представити проблемы, з якыма 
ужывателї окремых варіантів русиньского языка ся стріча-
ють, і запропоновати лінґвістів, котры бы к даным пробле-
мам выступили на третїм конґресї. Споминали ся пробле-
мы главно з переберанём чуджіх слов до русиньского языка 
і з нима повязаны проблемы їх правопису. Кідьже єднов з 
тем наступного конґресу буде і проблематіка цілорусинь-
ской нормы, были запропонованы темы зближованя ру-
синьского алфавіту, якы в окремых варіантах не суть тотож-
ны. Окремы варіанты вжывають тыж роздїлну лінґвістічну 
термінолоґію, а то наперек тому, же словник лінґвістічных 
термінів з 1994 року быв выслїдком консензу інтерреґіонал-
ной лінґвістічной комісії і быв предложеный як єдна з основ-
ных публікацій ку кодіфікації варіанту русиньского языка на 
Словеньску. Вызерать так, же к дакотрым языковым про-
блемам, вырішеным уж на минулых конґресах, ся буде зясь 
вертати і третїй конґрес. Новов буде тема функціонованя 
русиньского языка в едукачнім сістемі окремых країн, к якій 
ся будуть высловлёвати главно учітелї русиньского языка 
од матерьскых аж по высоку школу. Єй цілём буде тыж звo-
лити поступ зближованя основных методічно-педаґоґічных 
документів з русиньского языка і літературы, при конціпова-
ню учебників, при выробі учебных помічників і штудійной лі-
тературы, з методікы навчаня і под. 

Основный корпус запропонованых тем выходив з ос-
новных цілїв наступного конґресу, якыма є процес збли-
жованя русиньскых языковых варіантів і зміцнёваня 
позіції русиньского языка в едукачнім сістемі окре-
мых країн. Рахує ся, же дакотры далшы пропозіції тем 
прибудуть в процесї приправ конґресу. Нима ся буде пос-
тупно занимати Проґрамовый выбор, за вызначный вы-
слїдок засіданя котрого мож поважовати тыж згоду ёго 
членів продовжыти роботу інтерреґіоналной языковой 
секції, котра фунґовала перед кодіфікаціёв русиньского 
языка на Словеньску. А. ПЛЇШКОВА

Зачали ся приправы 3. конґресу русиньского языка Русины на Словеньску по роцї 1989: 
розвой, сучасный став і перспектівы (6.)

Сучасный став културно-народностного жывота Русинів Словеньска
Послїднї шість років (2001 – 2006) суть характерістічны тым, же перша русиньска културно-споло-

ченьска орґанізація на Словеньску – Русиньска оброда страчать своє поставлїня єдиного „боёвни-
ка“ за права Русинів, досягнутя їх цілїв і за реалізацію окремых задач, „окрем“ Здружіня інтеліґенції 
Русинів Словеньска, котре было заложене в 1995 роцї і взникло на підпору дїятельства Русинь-
ской оброды. Але поступом часу ся зачало ставляти до позіції „ведучой“ орґанізації міджі Русинами, 
хоць за собов мать лем горстку інтеліґенції з Братїславы і выужывать потенціал русиньского жытель-
ства і членів Русиньской оброды зо северовыходного Словеньска, де жыє ґро Русинів. Но снажыть 
ся переберати скоріше задачу „надрядженого про выход“ (такый малый братїславскый русиньскый 
централізм), як задачу орґанізації, котра бы мала розвивати своє културно-народностне і освітно-
возродне дїятельство главно у своїм центрї – Братїславі, а аж на другім місцї на теріторії цілого Сло-
веньска, а на тот ціль выужывати немалый потенціал русиньской інтеліґенції по цілій републіцї. 

Поступно в тім часї зачали взникати новы русиньскы обчаньскы здружіня (общества), як Сполок 
русиньскых писателїв Словеньска (2001), Сполок русиньской молодежи Словеньска (2001), 
обновили своє дїятельство Руськый клуб – 1923 (розумій русиньскый), Русиньске културно-ос-
вітне общество Александра Духновіча (обидві од 2002 року), Общество св. Йоана Крестите-
ля (2004), а в непослїднім рядї вызначным быв взник Світового форуму русиньской молодежи з 
центром у Пряшові (2003), котрый подля прикладу Світового конґресу Русинів зъєдинять русинь-
скы орґанізації з окремых штатів, але молодежны. Редакція Русин і Народны новинкы ся претранс-
формовала на обчаньске здружіня (2003). В найновшім часї взникла Словеньска асоціація русинь-
скых орґанізацій (2006), котра зъєдинять шість з вышше спомянутых орґанізацій  і мать амбіцію 
быти коордінатором сполочной роботы на благо Русинів Словеньска. Также часом у тім періодї окре-
мы задачі і їх реалізацію дотогды скоро геґемонной Русиньской оброды зачали переберати вышше 
уведжены общества Русинів, кажде во векшій ці меншій мірї зачало розвивати своє дїятельство в ок-
ремых областях културно-народностного, реліґійного і школьского жывота Русинів Словеньска. Але 
єдно є істе і неминуче, же Русиньска оброда в Словеньскій републіцї перестала мати своє вы-
состне поставлїня єдиной орґанізації Русинів на Словеньску. 

В новій сітуації Русиньска оброда мусила ся приспособити реалітї роздїлїня штатной дотації од 
Міністерства културы СР на розвой русиньской културы ай із далшыма обществами Русинів. Притім 
тота дотація про Русинів зістала в основі єднака, лем ся зачала дїлити на веце частей, а то за-
кономірно выкликало неволю у челных представителїв той орґанізації, што в неґатівнім зыс-
лї позначіло міджілюдьскы односины, як і односины міджі окремыма русиньскыма орґані-
заціями, што є на шкоду сполочного дїла – передовшыткым далшого розвитку возроджіня 
ідентічности Русинів, їх културы і языка. Хоць Русиньска оброда в СР і надале дістає, кідь уж не 
цілу, но найвекшу часть зо штатной підпоры выдїленой на розвой русиньской културы, але єй челны 
представителї і надале бы хотїли, абы їх орґанізації припала, так як перед тым, ціла штатна дотація. 
Но то суть лем желаня, вывой ся загамовати не дасть, каждый мать право заложыти общество і по-
жадати о штатну дотацію, кідь є рядно зареґістроване на Міністерстві внутра СР. А вшыткы вышше 
спомянуты обчаньскы народностны общества зареґістрованы суть, также бы мали мати єднакы пра-
ва з Русиньсков обродов на Словеньску. Але правдов є, же не вшыткым ся дістає належна фі-
нанчна підпора од штату, не вшыткым справедливо і в достаточній мірї.

Взник новых і обновлїня дїятельства дакотрых староновых орґанізацій принїс істый розкол у ру-
синьскім русї, не тїснїшу сполупрацу міджі окремыма русиньскыма обществами, як бы ся чекало, 
кідьже поле роботы є про вшыткых шыроке і каждый ся може выпрофіловати, котрій области дасть 
перевагу і буде ся в нїй анґажовати. Дакотры з тых орґанізацій так ай зробили і роблять, але іншы 
ся не знають погнути з місця і стаґнують. Міджі тоты найактівнїшы належать попри Русиньскій об-
родї в СР Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска, Руськый клуб – 1923 (з председом Гавриїлом 
Бескидом), Общество св. Йоана Крестителя, обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы ці Світо-
вый конґрес Русинів. 

Русиньска оброда (сучасный председа Владимір Противняк) ся замірює главно на орґанізова-
ня културных актівіт, переважно фолклорных, але часточно ай на выдавательску роботу, бо зачала 
выдавати далше русиньске періодікум – InfoРусин (од 2004 року), але не чісто в русиньскім язы-
ку, бо векшына чісел тых новинок мать аж до 40 % статей у словеньскім языку. То бы мало 
відїти і Міністерство културы СР, котре тому обществу придїлять штатну дотацію на розвой 
русиньской културы і русиньского языка, не словеньской културы ани словеньского язы-
ка! Наісто то можеме оцінёвати як выразный крок дозаду в змыслї главных цілїв Русиньской обро-
ды, котры перед себе поставила на зачатках возродного дїятельства перед 16 роками. Кідь такый 
вывой буде продовжовати, реално ся може стати, же тото періодікум, хоць буде публіковати 
статї о Русинах, але уж лем у словеньскім языку. А то є в роспорї з возродныма ідеалами Ру-
синів на Словеньску, але і у світї.

Руськый клуб – 1923 і Русиньске културно-освітне общество Александра Духновіча, глав-
но заслугов їх председы Мґр. Гавриїла Бескида, зачали і дале розвивають културно-освітну ро-
боту  зо замірянём на історічный одказ Русинів. Общество св. Йоана Крестителя (председа о. 
Ярослав Поповець) ся заміряв на русиньскых ґрекокатолицькых віруючіх в реліґійно-народност-
нім дусї, а в тім дїятельстві собі помагать ай выдаванём Ґрекокатолицького русиньского ка-
лендаря (од 2004 р.)  і часопису-кварталника Артос (од 2005 р.). Сімпатічно зачав своє дїятель-
ство Сполок русиньской молодежи Словеньска (сучасна председкыня Мґр. Алена Блыхова), 
приправив пару културных акцій про русиньску молодеж, быв  ініціатором заложіня Світового фо-
руму русиньской молодежи  на 7. Світовім конґресї Русинів у Пряшові 2003 року. В роцї 2005 
як часть 8. Світового конґресу Русинів у польскій Криніцї было уж друге цілосвітове засіданя ру-
синьской молодежи, на котрім дошло к росшыріню членьскых русинськых молодежных орґаніза-
цій форуму зо Словеньска, Польска, Мадярьска, Україны, Сербска о нову орґанізацію зо США і 
за нового председу быв зволеный Микола Медєші. Сполок русиньскых писателїв Словеньска 
(председа доц. ПгДр. Василь Хома, к. н.) ся замірює на орґанізованя громад членів общества, 
бісід із писателями і на выдавательску роботу. Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска (пред-
седа доц. МУДр. Михал Штенё, к. н.) орґанізує главно бісіды з русиньскыма особностями, часточ-
но выставкы, а зачало і з неперіодічнов выдавательсков роботов, але часто ся „прижывує“ на ро-
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ботї іншых русиньскых обществ на северовыходї Словеньска, де жыє главна маса Русинів.
Обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы (председа Александер Зозуляк) ся в 

повній мірї орьєнтує главно на выдавательску роботу:  періодічну і неперіодічну пресу (вы-
давать Народны новинкы і часопис Русин, як і белетрію.) Шкода, же по пятёх роках Ру-
синьскый народный календарь у формі алманахів, котры были выдаваны на рокы 2001 
– 2005, од Міністерства културы СР на далшый рік уж не дістали штатну дотацію, як і в роцї 
2005 Народны новинкы, котры были перед тым 14 років дотованы Міністерством културы 
СР (т. є. штатом), але і наперек тому выходили і выходять доднесь, як і културно-хрістіань-
скый часопис Русин. Вдяка штатній дотації Міністерства школства СР обчаньске здружіня 
Русин і Народны новинкы выдає і учебникы русиньского языка і літературы. В меншій мірї 
орґанізує културны актівіты, котры суть звязаны з пропаґаціёв русиньского языка і літера-
туры, главно міджі школярями, про котрых подля фінанчных можностей ся снажыть од року 
2000 выдавати в Народных новинках і прилогу під назвов Русалка і сполуорґанізує літе-
ратурны конкурзы під таков істов назвов у писаню властной поезії, прозы і публіцістічных  
творів молодых талентів. 

Світовый конґрес Русинів (сучасный председа академік, проф. Др. Павел Роберт 
Маґочій, ПгД.) на Словеньску орґанізує културны акції тыж заміряны на пропаґацію русинь-
ского языка і літературы, зачав ай із выдаванём неперіодічной пресы, але недостаточна 
підпора з боку штату му не доволює єй шырше розвинути. Ёго першы выданя суть на світї 
вдяка фінанціям од спонзорів, главно од знамого русиньского філантропа Штефана Чепы 
з канадьского Торонта, котрый дав пінязї і на выданя єдной маґнетофоновой паскы і двох 
компактных дісків із русиньскыма народныма співанками. Выданя далшых двох книжок уж 
фінанцовало Міністерство културы СР (2005 і 2006). Ш. Чепа од 1994 року фінанцує і пере-
дає бронзову сошку карпатьского медвідя як „русиньского Оскара“, а то Премію Александ-
ра Духновіча за русиньску літературу. А од 2001 року фінанцує і передає Премію за вы-
значне дїло про Русинів тыж у фінанчній подобі і в подобі нашого Оскара. Вдяка ёго ініціатіві 
і фінанчній помочі 10. септембра 2005 взникла нова русиньска академічна і харітатівна ру-
синьска інштітуція – Академія русиньской културы в Словеньскій републіцї як перша 
„філіалка“ Світовой академії русиньской културы, котру Ш. Чепа заложыв 2002 року в 
Торонтї і є єй презідентом. Підпорує і вебову сторінку Академії русиньской културы в СР 
– www.rusynacademy.sk у трёх варіантах: русиньскій, словеньскій і анґліцькій, котра при-
носить множество інформацій із жывота Русинів Словеньска в розлічных сферах, главно  
културно-народностной роботы. Главным посланём той інштітуції є „стімулація дїятельс-
тва на поли русинства і захованя богатства і красы русиньской културы на хосен ціло-
го людства“.6

Барз хосенну роботу розвивать уж од року 1999 Оддїлїня русиньского языка і кул-
туры (в сучасности на челї з одборнов асістентков ПгДр. Аннов Плїшковов) теперішнё-
го Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты (перед тым 
Інштітут народностных штудій і чуджіх языків). Інштітут розвивать научно-педаґоґічне дїя-
тельство, робить на здоконалёваню русиньского літературного языка, ёго пропаґації і увод-
жованю до школьского сістему а од школьского року 2000 ⁄ 2001 ёго інтерны і екстерны пра-
цовници самы беруть участь в освітї педаґоґів про предмет русиньскый язык і култура. В 
авторстві працовників споминаного оддїлїня інштітуту і в їх языковій редакції выходять учеб-
никы русиньского языка про основны і середнї школы, як і многы іншы выданя, де є важ-
не дотримованя норматівного русиньского языка. Тото оддїлїня як педаґоґічне робоче місце 
дотеперь реалізовало лем проглубену респ. росшырену форму штудія предмету русинь-
скый язык і култура в рамках „Учітельства про І. ступінь основных школ“ на Педаґоґічній фа-
култї Пряшівской універзіты. „В припадї універзітного штудія проглубена форма штудія 
даный предмет класіфікує до катеґорії повинно волительных, што значіть, же по ёго 
выбраню штудентами ся про них стає повинным і творить інтеґралну часть штат-
ных заключных екзаменів; штуденты мають право так істо зволити сі з даного предме-
ту і тему діпломовой роботы... Покы іде о забезпечіня рівноправной позіції з іншыма 
штудійныма проґрамами на універзітній уровни – зо закона – може ся так стати по 
успішній акредітації Акредітачнов комісіёв як порадного орґану влады СР,... што 
ся наконець успішно стало в юні 2005 року... а 28. юна 2005 міністер школства при-
знав Пряшівскій універзітї право удїлёвати академічный тітул „бакаларь“ абсол-
вентам денной і екстерной формы штудія трирічного бакаларьского штудійного 
проґраму „Учітельство предмету русиньскый язык і літератрура  в комбінації з 
біолоґіёв, ґеоґрафіёв, словеньскым языком і літературов, вытварнов выховов, му-
зичнов выховов, тїлеснов выховов, реліґійнов выховов (на обидвох богословскых 
факултах – ґрекокатолицькій і православній), анліцькым языком і літературов, іс-
торіёв, руськым языком і літературов, нїмецькым языком і літературов“. Также од 
академічного рока 2006 ⁄ 2007 Пряшівска універзіта зачала даный штудійный проґрам ре-
алізовати в комбінації з дакотрыма зо споминаных штудійных проґрамів у рамках одбо-
ру „Учітельство академічных предметів“. Ґестором ёго навчаня ся став Інштітут реґіо-
налных і народностных штудій Пряшівской універзіты. Удїлене право платить на 3 рокы, 
в нашім припадї до 31. авґуста 2008. Бесспорно є то найвекшый успіх – по кодіфікації 
русиньского языка, котру собі Русины выдобили 27. януара 1995 – на поли фунґова-
ня свого материньского  языка в школьскім сістемі в СР по роцї 1989“7

Также розвой русиньского языка, ёго поужываня в школьскім сістемі, масмедіях, в 
русиньскых інштітуціях, робота з русиньскыма дїтми і молодежов, приправа кваліфі-
кованых кадрів про школство і русиньскы інштітуції, выдаваня русиньскых учебни-
ків і публікацій, періодічной пресы в русиньскім языку азбуков і сістематічна освіт-
на робота міджі Русинами суть в сучасности пріорітами в їх народностнім жывотї! Не 
орґанізованя  лем културных акцій, главно на базї фоклору, к чому в послїднїх роках сховзла 
Русиньска оброда в Словеньскій републіцї, проєкты котрой надрамково – непозераючі на їх 
якость і вплыв на перціпєнта – підпорує ай Міністерство културы СР. Ябач, є то наслїдок аб-
сенції компететных лідрів з яснов концепціёв на ведучіх постах у тій орґанізації, наісто є то і 
наслїдок абсенції професіоналных працовників у народностных орґанізаціях вобще, кідьже 
од року 2004 штат ся збавив повинности їх прямого фінанцованя, наприклад, у редакціях, 
a іщі в роцї 1995 то было в народностных орґанізаціях! Народностна робота в даній сітуації 
є лем на плечах доброльників, переважно пензійного віку, котрых силы на важнїшы проєк-
ты уж не стачать, очівісно суть спокійны з такым дїянём, котре але не дає нияку перспектіву 
про тоту ентічну меншину на Словеньску! Свята і фестівалы з русиньскым фолклором ся в 
переекспонованій мірї орґанізовали і перед Русиньсков обродов, ай за помочі бывшого „Со-
юзу українських трудящих Чехословаччини“, а будуть ся орґанізовати і в будучности без Ру-
синьской оброды ці іншых русиньскых орґанізацій, тадь і так їх главныма орґанізаторами все 
были, суть і будуть містьскы і сільскы уряды і центры ці домы културы в реґіонї, де во великій 
мірї жыють Русины. Єдно мусить быти нам вшыткым ясне: „Тады путь не веде.“
6. Штефан Чепа: Наше посланя, www.rusynacademy.sk
7. ПгДр. Анна Плїшкова: Материньскый язык у школьскім сістемі СР по роцї 1989, www.rusynacademy.sk

● 22. септембра 2006 было засіданя членьской громады Руського клубу – 1923 на челї з председом Мґр. Гавриїлом Бескидом (першый справа), котрый вєдно з таёмником клубу 
Інж. Димітріём Крішком, котрый вів засіданя (другый справа), і членом выбору Петром Крайняком, мол. (третій справа) засіли за председницькый стіл ● В діскусії дость зошырока 
выступали, наприклад,  Др. Василь Латта (пятый справа) і доц. Інж. Павел Шутяк (шестый срава), котрых выступы собі выслухали притомны члены клубу.

Высловити ся ку взнику Надації Руського клубу – 1923 – то быв главный 
пункт далшой громады членів Руського клубу – 1923, котру председа Мґр. 
Гавріїл БЕСКИД скликав на день 22. септембра 2006.

Од послїднёй стрічі членів, котра была 15. юна того року, ся на світло вынесли 
новы факты, котры были неясны нелем про членів РК – 1923 зосередженых навколо 
председы Гавриїла БЕСКИДА, але, чудуй ся світе, о створіню надації не знали 
ани самотны членове другой ґрупы, котры властно мали быти принайменшім 
інформованы выбором РК – 1923, же така надація буде створена, не бісідуючі о 
фактї, же як платны членове РК – 1923 мали право одголосовати заложіня такой 
надації. Чом ся так не стало? І тото было предметом діскузії, выяснёваня позіцій і 
освітлёваня фактів навколо двох орґанізацій з єднаков назвов – Руськый клуб – 1923. 
Але подьме од початку...

Председа РК – 1923 Г. Бескид привітав вшыткых притомных і поінформовав 
о сітуації од послїднёй членьской громады. Ознамив, же од 4. авґуста 2006 
року суть притомны членове знову зареґістрованы на Міністерстві внутра СР як 
платны членове РК – 1923 і за тот клуб суть на пряшівскім судї 3 судны поданя на 
дотеперішнїх самозваных членів выбору, котры собі в рамках „демокрації“ самы дали 
право властнити будову Руського дому і накладати з маєтком вшыткых Русинів подля 
властного уважіня, лїпше повіджено, подля властного проспіху. Обсягом єдного з 
уведженых подань є спохыбнїня взнику Надації РК – 1923 і наслїдного переведжіня 
маєтку – будовы Руського дому на тоту надацію. Притомны членове ся мали 
высловити к взнику надації, котра, як ся вказало в діскузії, была властно створена 
чотырьма особами – професорoм МУДр. Інж. Конштантіном Барном, Др. н., Інж. 
Павлом Бірчаком і Яном Цімбалом, котры суть членами Справной рады надації, а 
справцём надації ся став Штефан Секерак. Также приближме атмосферу діскузії, 
котра была жыва, набита множеством емоцій, але треба сконштатовати, же одкрыла 
і многы новы факты. Як членка Руського клубу – 1923 дозволю собі істы моменты 
діскузії окоментовати, знаючі дакотры факты з обидвох боків знеприятеленых таборів 
з надїёв, же поступно выплавать на поверьх ціла правда о Руськім клубі і Руськім 
домі і тота правда поможе довести дїло до кінця на хосен не дакотрой ґрупы, але на 
хосен вшыткых Русинів.

Як першый до діскузії ся заголосив пан Др. Василь ЛАТТА, котрый є членом РК 
– 1923 навколо Штефана Секерака і на громаду быв призваный паном Бескидом 
як рядный член РК – 1923. (Так істо были позваны і другы членове, котрых мена 
фіґурують на презенчных листинах з членьскых громад другой ґрупы, но не вшыткы 
тоту можность схосновали). Пан Латта ся вернув до історії куплїня Руського дому і 
припомянув, же на тот дім ся складали Русины по селах, котры были орґанізованы 
в Обществі А. Духновіча, напр. село Пчолине, одкы сам походить мало в обществі 
понад сто членів. Вказав і на особность професора Вацлавского, котрый дїяв на 
Лабірщінї і послав за тоту долину на Руськый дім 35 тісяч корун, котры вызберав 
од людей-Русинів. В новодобій історії, по новембровій револуції 1989 наслїдовали 
многы судны споры о власництво Руського дому, на котрый собі робив нарокы 
де-хто. Ту припомянув факт, же в тых спорах предложыв найважнїшый документ, 
котрый потвердив властництво Руського дому як маєтку Русинів професор МУДр. 
Інж. Конштантін Барна, Др. н., і на основі того документу быв Руськый дім навернутый 
Русинам, респ. Руському клубу – 1923 – ёго первісным членам, котры поступно 
росшырёвали членьску базу клубу о далшых членів. На основі тых фактів пан Латта 
высловив погляд, же членами клубу ся стали люде, котры паразітовали на Руськім 
домі, зато він є за ліквідацію такых еґоістічных ґруп, котры не роблять на благо 
вшыткых, але преферують свої пріватны інтересы. Є протїв судных спорів і думать, 
же сітуацію треба рішыти мімосудным вырівнанём. Ту собі дозволю такый коментарь: 
„Пане Латта, як то хочете зреалізовати практічно? На мімосудне вырівнаня 
треба мати добру дяку комуніковати. А жебы могло дійти до комунікації, мусять 
ся обидві стороны стрітити, бо як єдна хоче, а друга єй іґнорує, ніч з того не буде. 
Як членка РК – 1923 знам, же пан Бескид посылав позванкы на дакілько членьскых 
громад вшыткым членам, докінця і панови Секеракови, Барнови, Бірчакови і 
Цімбалови. На їх властну шкоду, ани на єдну громаду не пришли, не высвітлили свої 

„робочі поступы“ навколо Руського дому. А я як дакількорічный член клубу єм на то 
чекала і хотїла єм выслухати їх арґументы, а нелем ся дізнавати десь „на пути“, 
же тот і тот не є добрый Русин, ку тому не треба іти на громаду, а далшого 
треба цалком іґноровати, бо то не є нияка особность... Такы бісіды „споза плота“ 
про мене не мають ціну і свідчать о некомпетентности поєдных „тыж Русинів“, о 
котрых єм сі думала штось веце. 

Другый в діскузії выступив Доц. Інж. Павел ШУТЯК, котрый повів: „Быв єм членом 
РК – 1923 у пана Секерака і нагодно єм ся дізнав, же взникла Надація Руського клубу. 
Померзило ня то, же як член єм предці мав право о тім ся дізнати на членьскій 
громадї, высловити ся ку тому. Видно, обышли ня, як і многых другых членів. Потім 
єм ся зачав дізнавати далшы дивны факты – быв украдженый трезор з фінанціями, 
реконштрукція ся робила якось нетранспарентно. Доволив єм сі жадати аналізу 
господаріня з фінанціями Руського клубу – 1923, бо єм збачів, же в тім не є порядок. 
Выслїдок моёй оповажливости ня несподївав. Нараз єм быв з Руського клубу 
вылученый з коментарём на трёх сторінках.“ Пан Шутяк не вірив властным очам, 
што ся о собі дочітав: „Неморалный, підпорюючій ненавість, розвертаючій тіп...“ 
Тихый, неконфліктный пан oстoвпів при такых обвинїнях: „Кідь буде дахто по многых 
роках чітати архівны матеріалы односно Руського клубу – 1923 і прочітать собі о 
мі тото... Што будуть думати мої правнукы? Ці я досправды такый шкодливый про 
сполочность чоловік? Набыв єм пересвідчіня, же панове Цімбала, Бірчак, Секерак 
і Барна не мають моралне право вести і коордіновати роботу Руського клубу 
– 1923. Не знам о їх културных ці другых актівностях на полю розвитку русиньской 
културы – аж на бой о Руськый клуб і Руськый дім. Дїятельство Руського клубу бы 
ся предці мало замірёвати на інтеґрацію вшыткых сил русиньского руху, а не лем 
тых, котры комусь пасують, бо мовчать і не роблять проблемы...“ ( Не роблять 
проблемы, лїпше повіджено не роблять ніч, суть лем кулісов, котра крыє – може і не 
знаючі, нечестны практікы сучасного веджіня. Кідь то так не є, вызывым вшыткых, 
котры мають што повісти, прийдьте на громаду і повіджте свою правду о Руськім 
клубі, Руськім домі і Надації РК. Каждый член Руського клубу – 1923 мать право 
знати, што ся дїє – позн. К.К.) 

З далшых діскутуючіх, з котрых векшына ся просила, коли і хто заложыв Надацію 
РК, бо они, як платны членове, котры мали о взникнутій надації знати – на членьскій 
громадї, на котрій была надація створена, суть предці їх підписы, котры бы мали 
свідчіти о їх згодї із взником надації, ся о тім дізнали лем з медій. І тот факт, як і многы 
далшы (украдженый трезор, страта економічных документів і фінанцій РК) свідчіть о 
принайменшім підозрілых практіках бывшого веджіня РК – 1923. 

Таке почудованя высловив і пан Штефан КРУШКО, котрый є членом РК – 1923 
од 1991 року, но Становы нововзникнутой надації од штатутарїв РК – 1923 не дістав 
і так собі їх сам выжадав на Міністерстві внутра СР. Быв зачудованый їх обсягом 
і померзило го, же властно як член РК – 1923 ся сам під них, хоч і не знаючі, 
підписав.

Наконець, по рядї далшых выступаючіх, ЮДр. Петро КРАЙНЯК сконштатовав, 
же треба в першім рядї одголосовати неплатность взнику надації, бо то буде єден із 
далшых кроків, котры леґалным і транспарентным способом забеспечать навернутя 
Руського дому до рук вшыткых Русинів, а не лем малой ґрупы „выволеных“, котрым 
ся видить, же праві они мають на нёго право. Так ся і стало. Притомны членове РК 
– 1923 голосованём потвердили (аж на єдного, котрый ся стримав) неплатность 
взнику Надації РК – 1923, котра была створена без їх згоды. 

Также на вопрос, хто выграть бой о Руськый дім хоче ся мі одповісти, же 
вшыткы, котрым о Русинів як народностну меншину скуточно іде. Выграють 
вшыткы, котры вкажуть нелем словами, але главно властныма скутками, 
же суть охотны помочі при возроднім процесї Русинів як народностной 
меншины. Выграють тоты, котры ся не ховають „поза плоты“, але суть охотны 
комуніковати, выяснёвати арґументами, глядати путь зъєдночіня і злагоды 
міджі Русинами. Вірю, же час вкаже хто є хто і кому о што іде. 

Кветослава КОПОРОВА, 
фоткы: М. МАЛЬЦОВСКА

Бой о Руськый дім продовжує, хто го выграть?

20. апріля 2006 были зареґістрованы на Міністерстві внутра СР найновшы 
(за послїднї рокы уж восьмы) становы Руського клубу – 1923 на челї з ёго 
председом Штефаном Секераком. Екзістує іщі другый Руськый клуб – 1923 на 
челї з Гавриїлом Бескидом, котрый мать новше зареґістрованы становы, точно 
4. авґуста 2006, также Секераковы тым стратили платность. Але інтересно было 
собі прочітати становы клубу Секерака, бо в них суть і „правы перлы тоталітного 
ці незмыселного характеру“, но а о тоту „насолоду“ ся хочу подїлити з вами, нашы 
чітателї. Цітую в перекладї зо словеньского до русиньского языка:

– Статя ІІ., пункт 1. б): „Документом тых, што хотять ся стати членами 
клубу, є приглашка з овіреным підписом у нотаря...“ (Позн.: Таке чудо сьме не 
відїли іщі ани в єдных становах!)

– Тамже, пункт ф): „Членом Руського клубу – 1923 ся не може стати обчан, 
котрый мать ведучу функцію в іншых обчаньскых здружінях, клубах, 
орґанізаціях на Словеньску.“ (Позн.: Але то ся тыкать в клубі Секерака лем 
дакотрых, главно тых, котры суть в опозіції. Інакше ціле звучаня того пункту є 
недемократічне!)

– Тамже, пунк 2. б): „Членство в клубі заникать выступінём – доручінём 
писомного ознаміня о выступїню з клубу з овіреным підписом у нотаря...“

– Тамже, пункт 3. д): „Прічінами занику членства – вылучінём суть: кідь 
член клубу приводить моралну уйму членам клубу, во внутрї клубу побурює 
остатнїх членів..., наводить членів к неслухняности односно клубу і выбору.“ 
(Позн.: То є „права“ демокрація: лем тот може быти в клубі, хто тримле „губу а 
крок“.)

– Тамже, пункт 5. б): „Член Руського клубу – 1923 є повинный інформовати 
выбор, респ. членьску громаду о членови, респ. членах, котры побурюють 
остатнїх членів к незнашанливости і к нетолератности односно членьской 
громады, респ. выбору.“ (Позн.: То є наводжованя на „ештебацьке“ доношованя 
каждого на каждого, чім ся наводить атмосфера страху. Днесь?!)

– Статя ІІІ., пункт 5. а): „... выбор може надполовиннов векшинов притомных 
членів выбору одкликати члена выбору, кідь: ... член выбору не дотримує 
мовчазность о реаліях, о котрых ся дізнав при выконї функції і о котрых в 
інтересї клубу не може інформовати іншы особы.“ (Позн.: Што то є, ілеґална 
орґанізація за часів фашізму, же членам грозить смерть за прозраджіня?!)

– Тамже, пункт 6. і): „Председа клубу (в ёго непритомности підпредседа) 

переводить гнутельный і негнутельный маєток Руського клубу – 1923 у 
Пряшові.“ (Позн.: А причім є ту 7-членный выбор, кідь о такых важных дїлах може 
вырішыти єдна особа, што то є – култ особности з часів соціалізму?!)

– То істе є в статї ІV., пунктї 1. б): „Негнутельность може перевести на іншу 
правницьку особу председа здружіня.“ (!!!)

– Зясь тот істый „култ особности“ в статї VI., пунктї 4.: „Зміна станов 
зареґістрованых Міністерством внутра СР без підписів одступаючого 
председы і підпредседы і новозволеного председы РК – 1923 про обчаньске 
здружіня РК – 1923 не буде правоплатне.“ (Позн.: Также тым ся хотїв Ш. 
Секерак забезпечіти председованём до кінця свого жывота?! Таке установлїня є з 
юрідічного боку неплатне, ведь панує демокрація і обчаньскый прінціп, котры суть 
над даякыма трёма, респ. єднов особов! То было доказано зареґістрованём новых 
станов Руського клубу – 1923 на челї з председом Гавриїлом Бескидом без підписів 
теперь уж „добровольно-насилу“ одступаючого председы і підпредседы.)

– Тамже у пунктї 6.: „Членьска громада вырішыла, же: (а теперь ся 
выраховлюють семерої (!!!) становы Руського клубу – 1923 од 20. 2. 1992 до 3. 4. 
2006, і тоты, котры были схвалёваны іншов членьсков громадов РК – 1923 на челї 
з Гавриїлом Бескидом.) страчають платность.“ (Позн.: Также найновшы становы 
РК – 1923 на челї з Ш. Секераком, з котрых єм выбрав вышше спомянуты „перлы“ 
суть уж восьмыма а становы РК – 1923 на челї з Г. Бескидом суть девятыма 
становами. Уж є то фрашка, ціркус, выходить так, же кідь Русины не мали Руськый 
дом, та не было ся на чім натяговати, а теперь, кідь ся вернув до їх властництва, 
натягованю не є і не знам ці буде конець. Може дїло треба рішати резолутнїше!)

Наконець тото „найлїпше“. Все єм собі думав і вірив тому, же Руськый 
клуб – 1923 є про Русинів, але з послїднїх станов РК – 1923 Ш. Секерака ся 
дізнаєме у статї ІІ., пунктї ц), же „Член Руського клубу – 1923 має повинность 
інформовати верейность о цілях і актівітах клубу, намагати ся здобывати 
актівістів у прилеглих областях, де жыє карпаторуське (русиньске) і 
україньске жытельство...“ (Позн.: Русины, котры суть на Словеньску штатом 
узнаны як самостатна народностна меншина, ся до станов Ш. Секерака і ёго клубу 
дістали лем до скобок, але в сучасности неузнане нашым штатом карпаторуське 
жытельство є там. Парадоксно, і україньске. Также, кого то є, властно, клуб?! 

А. ЗОЗУЛЯК 
(Познамкы в дужках суть авторовы і він за них несе повну одповідность.)

Даякы „перлы“ з послїднїх станов РК – 1923 Ш. Секерака

(Прoдoвжіня з 1. стoр.)

Русины на Словеньску по роцї 1989: 
розвой, сучасный став і перспектівы (6.)
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● 24. септембра 2006 в загородї Православной семінарії Іоана Богослова Пряшівской універзіты быв 1. річник Концерту хоровых духовных пісень у Пряшові, в рамках котрого 
ся ку притомным приговирили: (злїва доправа) конферансєрка і сценарістка акції Яна Сива-Трущіньска, директор Духовного центра св. Іоана Богослова у Пряшові Мґр. о. Еміл 
Ярковскый і архієпіскоп пряшівскый і Словеньска, Ёго Высокопреосвященность Ян ● Їм і вшыткым притомным ся любили выступы хорів: (справа долїва) Прaвoслaвный xoр при 
Хрaмі св. Пeтрa і Пaвлa з Ужгoрoду і Прaвoслaвный кaтeдрaлный xoр Aлeксaндрa Нєвскoгo з Пряшoвa.

● 27. септембра 2006 у мадярьскім містечку Шатораляуйгель было свято одгалїня памятной таблы ґрекокатолицькому єпіскопови Осифови Ґаґанцёви, 
котру одгалив главный орґанізатор акції і фундатор таблы Др. Тібор Міклош Поповіч, к. н. (першый злїва) ● На тім святочнім актї взыло участь много 
представителїв духовенства, міджі нима і зо Словеньска: (на другій фотці злїва доправа) о. Владимір Лапігуска,  о. Мілан Ясик, о. Іґор Панчак і проф. о. Петро 
Штурак ● Притомне было і чісленне містне жытельство на челї зо своїм пріматором: (на третій фотцї першый злїва) Петером Самошвелдім, як і Русин 
із Кoмлoшкы Вaсиль Пoпoвіч (нa тій фoтцї другый злївa).

В пообіднім часї благодатной сонячный осени 
24. септембра 2006 року в загородї Православ-
ной семінарії Іоана Богослова Пряшівской 
універзіты з ініціатівы той же семінарії, єй Ду-
ховного центра св. Іоана Богослова, на челї 
котрой стоїть Мґр. о. Еміл Ярковскый, быв 1. 
річник Концерту хоровых духовных пісень, на 
якім ся зышли прихыленцї і любителї выход-
ного церьковнославяньского обряду, в пере-
важній мірї православны вірници, але і пред-
ставителї іншых церьквей, абы сі выслухали 
выступ 9 хорів, колектівів, ґруп зо Словеньска 
і Україны. Першый своёй сорты концерт глу-
боко ся записав до сердець своїх слухателїв 
і позерателїв.

Як підкреслив при ёго отворіню директор дуxoв-
нoй семінарії о. Ярковскый, на одказ нашых 
предків, на кіріло-мефодьску традіцію не мож за-
бывати. Выразом почливости ку такій традіції міджі 
Русинами є церьковнославяньскый спів, репре- 
зентантами котрого є, главно православна і ґреко-
католицька церьков. Абы підкреслити вызнам того 
співу про сучасників, про духовне збогачіня вірни-
ків выходного обяду, одбыла ся тота прекрасна, 
духовностёв набита акція. На концерті взяв участь 
як православный архієпіскоп Ян, так і ґрекокa-
толицькый єпіскоп Монс. Ян Бабяк, пріматор 
міста Пряшова Мілан Бенч і ряд іншых вызнач-
ных церьковных і світьскых представителїв.

Конферовала вечур артістка і режісерка Яна 
Сивa-Трущіньска, авторка сценаря. Она до-
казала, же русиньскому слову при такых акціях 
патрить прім. Конферовала по русиньскы, і хоць 
при словеньскых колектівах ся ку позерателям 
приговоряла по словеньскы. А то вшытко на про-
фесіоналній уровни. Коротко представила хор і 
ёго репертоар. Свій выступ переткала высловами 
з Божого слова.

На сценї ся вычеряла різнобарвна маса голосів 
із церьковнославяньскыма піснями, было чути ту і 
україньскы, словеньскы, латиньскы і шпанєльскы 
піснї. 

Коцерт ся зачав выступом Православного ка-
тедралного хору А. Нєвского з Пряшoвa, якый 
успішно уж довгы рокы веде і диріґує Др. Анна 
Дервяникова. Їх выступлїня – Отче наш, Благо-
слови, душа моя і іншы піснї никого не зохабили 
рівнодушным. Панї Деревяникова вытворює про-
фесіоналну і людьску атмосферу при досягованї 
успіхів хору. Недавно ся єй хор, твореный із співа-
чок з єй родного села Орябины, вернув ся з Аме-
рикы, де жав міджі своїма краянами лем успіхы. 
Ай в тот вечур выступили Орябинчанкы.

З Ужгорода припутовавв Православный хор, 
што дїє при Храмі св. Петра і Павла, якый ди-
ріґовала Наталія Дашук. Як повів на зачатку вы-

ступу о. Петро Івашко, цілём хору є притягнути мо-
лодых до сфер духовной піснї, што ся ай дарить.

Приємным несподїванём быв выступ дїтей з 
Основной школы з Вернара, якы чісто заспівали 
піснї в церьковнославяньскім языку (Отче наш, 
Тїло Хрістове і ін.). Свідчіть то нелем о тім, же 
Вернар любить выходный обряд, же ту жыє пра-
вославна традіція, але дає ясну одповідь тым, якы 
словакізують церьковнославяньскы духовны скар-
бы з тов выговорков, же молoды люде по „старо-
му“ не розумлять, зато то треба переложыти по 
словеньскы. (А кідь уж, та не по русиньскы?). 

Православный хор з Бардіёва веде Світла-
на Оросова, Православный хор при храмі св. 
Кіріла і Мефодія з Гуменного співать під диріґен-
тьсков палічков п. Сурґента. Ай тоты два хоры ся 
представили култівованым, традічным співом. В 
першім з них ся обявила інтересна, нарочіта на 
спів пісня Чудотворна ікона, імплантована з Ук-
раїны. Подобну імплантацію о святій Софії сьме 
чули і в поданю православных парафіанок із 
Спіськой Новой Всї, якы співали простопінія з 
канторков Маріёв Турчаниковов. Вхопила за 
сердце пісня О, Боже мой, Боже.

Чістотов прояву, дотриманём жанру обернув 
увагу Ґрекокатолицькый кaтeдрaлный хор св. 
Іоана Хрестителя з Пряшова, якый день перед 
тым успішно выступав у Вранові над Топлёв. В 
ёго поданю, під диріґованём Валерії Грицёвой 
сьме выслухали такы духовны шедевры, як: Да 
ісполнят ся, Богородице Дїво, Спаси мня, Боже і 
ін. Быв привітаный потлеском і в просторах право-
славной семінарії. 

З успіхом ся представив многочленный римо-
католицькый Великый хор при костолї Хріс-
та-краля з Пряшова, під веджінём і диріґованём 
Яны Мацковой. Запівав по латиньскы, але і по 
словеньскы, а то маріаньскы піснї.

Верьхом вечора быв выступ уже споминаной 
ґрупы жен в орябиньскім крою, якы натурално і 
од сердця заспівали Отче наш, Радуй ся, Пречіс-
тая Дїво, Святый Боже, Под твой покров. Нако-
нець вшыткых зо сцены поблагословив aрxієпіс-
коп православой церькви, владыка Ян, якый з 
глубокым чувством в голосї подяковав вшыткым 
притомным за выступ і орґанізаторам за таку пре-
красну акцію, яка зъєдинять добры душы і высло-
вив надїй, же тота традіція буде продовжовати.

Наісто, же ту вже не є што додати. Хыбаль 
тілько, же церьков може робити великы дїла 
в пробуджованю ся з летарґії своїх вірників, і 
в народностнім слова змыслї. Мож то робити 
розлічныма способами, і через співанку, як то 
было в тім припадї. Было то шумне пообідя з 
православныма. Марія МАЛЬЦОВСКА,

фоткы авторкы і Мгр. Янa Гусаря, ПгД.     

СПОЛОЧНЫЙ КОНЦЕРТ ДОБРЫХ ДУШ

Шумне пообідя з православныма
27. 9. 2006 мадярьске пригранічне містеч-

ко Шатораляуйгель привітало цінных гостїв 
із славяньского світа. На перешкодї не были 
ани языковы барьєры, бо ту  была акція, яка 
свідчіла о єдности културных душ, о єдности 
поглядів на гуманізм, културу і освіту. 

В тот день на піарістічнім монастырю, 
частёв котрого є  Церьков Пресвятой Дївы 
Марії, за участи шырокой духовной і світьской 
громады з Мадярьска і споза граніцї была свя-
точно отворена табла єпіскопови Осифови 
Ґаґанцёви, єдному з найзнамішых пряшівскых 
русиньскых ґрекокатолицькых єпіскопів, ру-
синьскому народному будителёви. Він ся перед 
200 роками учів в ґімназії піарістічного монасты-
ря, а то од 1805 до 1807 року. (Быв  похрещеный 
Осиф Ґаґанець 10. 4. 1793 р. в селї Вышнїій Тва-
рожець, Бардіёвского окресу). Быв священиком 
у Руськых Пеклянах, роднім селї благореченого 
П. П. Ґойдіча, сполупрацовав з А. Духновічом і 
А. Добряньскым. Патрить к сполузаснователям 
„Литературного заведения Пряшевского“, брав 
участь в закладаню Общества св. Іоанна Хрести-
теля, штудентьского інтернату Алумнея, є єдным  
із заснователїв Матіцї словеньской у Мартінї. На 
честь такого вызнамного Русина ся одбыла свя-
точна церемонія отворіня таблы.

О 12-їй годинї была в піарістічній римокатоли-
цькій церькви Пресвятой Дївы Марії із 17. сто-
роча, яка має давну і інтересну історію, на уліцї 
Деаковій, святочна літурґія, на котру собі притом-
ны будуть довго споминати.  В прекраснім храмі 
сьме відїли главный вівтарь в бароковім штілї, з 
кралями Штефаном і Ладїславом з ракуськыма 
корунами. Вівтарь є зробленый з розлічной сор-
ты дерева і робили го ученици майстра Павла з 
Левочі із Словеньска. По боках у церькви сьме 
відїли пророків і апостолів, зображеных із зброёв, 
яков были забиты. Горї, на штоку церькви, ся на-
ходить орґан з 19. стороча, якый є переладженый 
на сучасну моду. Чули сьме голос єдиного піаріс-
ты в монастырю Дюрія Емела, якый заспівав і 
голос якого звучав зо вшыткых боків. Были сьме 
в старій будові монастыря із 12. стороча, де сьме 
відїли ай найстаршу функчну камяну годину в Ма-
дярьску з 1501 року, яка фунґує на базї озубено-
го желїзного колеса. Інтересны суть ту образы з 
липового дерева, де є зображена Крижна  дорога 
Ісуса Хріста. 

В такій атмосферї прияла Церьков Пречістой 
Дївы Марії до своїх утроб посланцїв, Русинів з 
выходного Словеньска, вірників з Рошковець, 
Руськой Порубы, Русинів з Мадярьска  і іншых 
представителїв ґрекокатолицького єпіскопства, 
якых очелёвали о. Володимір Лапігуска (вів 
літурґію), о. МІлан Ясик, о. Іґор Панчак, а за 

пряшівске ґрекокатолицьке єпіскопство профе-
сор о. Петро Штурак. За їх участи, як і за притом-
ности ґрекокатолицькых священиків у Мадярьску 
о. Обадя, о. Горняка, о. Євицького, о. Дамя-
новіча, настоятеля римокатолицькой церькви 
в Шатораляуйгелю о. Роберта Ґубалы і іншых, 
главно жен і хлопів із споминаых русиньскых сел 
Рошківцї і Руська Поруба, одбыла ся красна за-
душевна літурґія в церьковнославяньскім языку, в 
переплечіню з мадярьскыма елементами, яка вы-
кликовала міджі старорусиньскыма  мадярьскы-
ма переселенцями заморозкы по тїлї. Як інакше. 
Тото наше, то найкрашше. Так собі повіла і панї 
Ілона Галушкова-Матісова, родачка з Комлош-
кы, теперь кандідатка до русиньской меншиновой 
самосправы у Толчві, Василь  Поповіч, предста-
витель Русинів з Комлошкы і ряд іншых Русинів, 
представителїв русиньскых меншиновых само-
справ у Мадярьску, якы взяли участь на Службі 
Божій. Быв притомный і представитель Яґерьско-
го єпіскопства Ласло Ґаранчі і  пріматор міста 
Шатораляуйгель Петер Самошвелді.   

По скінчіню Службы наслїдовала святочна 
церемонія одкрытя таблы єпіскопови Осифови 
Ґаґанцёви на фасадї піарістічного монастыря в 
Шатораляуйгелю, яку із вшыткыма почестями 
одкрыв главный орґанізатор і фундатор таблы 
Др. Тібор Міклош Поповіч, к. н., директор Ру-
синьскoгo научного інштітуту, председа Русинь-
ского културного общества Будителї, председа 
русиньской меншиновой самосправы ХІ. раёну в 
Будапештї. Слово взяло ряд церьконых представ-
лителїв, міджі нима і єдиный піаріста в монасты-
рю, ёго настоятель Дюрі Емеле, якый по штирид-
цятёх роках діктатуры в Мадярьску зясь ся дістав 
ку ключу од монастыря. Таблу покропив свяченов 
водов представитель Ґрекокатолицького єпіс-
копства в Пряшові о. П. Штурак, якый прочітав ай 
доброздательне писмо од главы ґрекокатолиць-
кой церькви на Словенську Монс. Яна Бабяка.

По скінчіню святочной церемонії притомны взя-
ли участь на погощіню і на семінарї, присвяченім 
жывоту і творчости єпіскопа Ґаґанця, де выступив 
Др. Тібор Міклош Поповіч, к. н., Мґр. Гавриїл 
Бескид, о. Мілaн Ясик і іншы. 

Найважнїшым із вшыткых дїятельств на світї є 
вічность історічного моменту. Отець Осиф Ґаґа-
нець одышов, уж давно не є міджі нами. Ёго дїла 
зістали, а дякуючі такому ентузіастови, якым є Др. 
Тібор Міклош Поповіч, к. н., вшыткым притом-
ным на святї, церьковным і світьскым представи-
телям, дух Ґаґанця жыє і дале, а ёго табла нам 
буде довго припоминати ёго дїла на хосен Ру-
синів, з роду якых і сам походив.

М. МАЛЬЦОВСКА,
фоткы авторкы             

ЗВІЧНЕНА ПАМЯТКА ЄПІСКОПА OСИФА ҐАҐАНЦЯ
В піарістічнім храмі звучало русиньске слово
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Важена редакція, поздравую Вас і вшытых Русинів із 15-
річным юбілеём Народных новинок і Русина. То уж мають 15 
років?!

Быв єм теперь пару раз у Пряшові, хотїв єм заплатити 
передплатне на Народны новинкы і Русина, але якось єм не мав 
щастя застигнути дакого в редакції. У Пряшові єм ся але стрітив 
із дакотрыма Русинами, котры мі повіли, жебы єм не платив, же 
Саша Зозуляк мать дость грошей, бо го підпорує П. Р. Маґочій... 
Няй го підпорує, хто хоче, кідь собі позганяв і долары, то ёго дїло! 
Але передлатне треба вырівнати. То є моя морална і фактічна 
повинность! (Позн. А. З.: Уж наконeць в нашій редакції пан Капута 
застигнув редакторку і заплатив передплатне, aле треба высвітлити, 
же в редакції не сьме каждый день ани цілый день, бо каждый робить 
главно дома.)

Так істо на адресу Народных новинок мі в Пряшові повідали, жебы 
ся їх назва мала змінити на Крайняковы новинкы, бо лем самы 
Крайнякы в них, але і братя Тімковічовы. Народны новинкы – то лем 
кавзы, кавзы... (Позн. А. З.: Пишеме о проблемах, міджі котрыма 
суть і многы кавзы, то є наше заміряня. Писати главно о фолклорных 
фестівалах нам уж давно надоїло, бо то каждый рік скоро то істе, а 
таке заміряня мать інше періодікум. Также є ту выбір, а то є добрї.)

Ту буду кус вулґарный. Братя-єромонахы Тімковічовы, ЧСВВ, 
у Пряшові наісто уж бы собі мали сісти на задок і перестати 
підскаковати! Тото, што роблять, то уж не є ганьба ЧСВВ, 
церькви, єпархії або Русинів, але їх самых!!! Пишуть на вшыткы 
бокы, затяжують і свої вебовы сторінкы своїма меґаломаньскыма 
плутанинами, місто того, жебы скромно, тихо, толерантно і 
конштруктівно робили, а главно, жебы решпектовали в рамках 
послушности своїх представеных у Пряшові і в Римі. Затягують 
і Народны новинкы до своёй кавзы. А то уж пару років. Доколи? 
(Позн. А.З.: Нихто нас до нічого не затягує, пишеме о тім, о чім чуєме 
потребу писати. Были сьме все незалежны новинкы, а по повнім 
осамостатнїню сьме такыма не на 90 %, як перед тым, але на 100 
%. Хыбов є, наприклад, же друга сторона, то значіть церьков у дїлах 
церьковных не реаґує, не дасть офіціалну позіцію к даным кавзам ці 
проблемам до нашых новинок. То єм говорив недавно і сінкелови про 
Русинів Пряшівской ґрекокатолицькой єпархії о. Петрови Павлови 
Галькови, ЧСВВ.)

Чом тото пишу? Мам страх, же за пару років і на нашу Пряшівщіну 
ся верне великый брат. Тот нас уж не буде поважовати за 
україньскых буржоазных націоналістів, але за русиньскых 
терорістів. Уж теперь мають в Руську закон, же протїв 
терорістам можуть боёвати і за своїма граніцями. Не будуть нас 
поважовати за збройных терорістів, але за ідейных терорістів!

Не хочу, жебы великый брат і нас послав на Сібір, Камчатку або 
на Комі до лаґрів Пряшівщіна або Русинія на смерть голодом, 
холодом і тяжков роботов... Тото майме на памяти і при 15-
річнім юбілею нашой русиньской пресы! (Позн. А. З.: Є то дость 
екстремный погляд нашого чітателя, дописователя і передплатителя, 
але каждый мать право на свій погляд, хоць і редакція з ним не мусить 
быти согласна. А ани не є. А, самособов, же в своїм трендї будеме 
продовжовати, каждый мать свою лінію, іншу мать, наприклад, 
InfoРусин, котрый ся не пущать скоро до ниякых кавз, окрем час од 
часу до „кавзы Зозуляк ці Русин і Народны новинкы“.) 

Андрій КАПУТА, Свідник

Мать амбіції стати ся 
єднов iз найактівнїшых...

То уж мають 15 років?!
... орґанізацій на Словеньску, главно зато, же 

в Пряшові є інтелектуалный потенціал Русинів, 
же ту є центер Русиньской оброды, же Пряшів 
у минулости зограв вызначну роль в жывотї 
Русинів як сполоченьскый і реліґійный центер. 
То є важне выголошіня, котре повів председа 
Містной орґанізації Русиньской оброды в Пряшові 
– Доц. ПгДр. Мірон Сисак, к. н. (Позн. А. З.: Суть 
то барз силны слова, але, жебы зясь по членьскій 
громадї той орґанізації не заспала она на далшы два 
рокы, як перед тым?!)

Тота културно-народностна орґанізація Русинів 
обновила своє дїятельство в юні 2006 а теперь, 
9. септембра 2006 была єй членьска громада 
в засідачцї Русиньской оброды в СР на ул. 
Левоцькій у Пряшові.

Далшым із главных пунктів проґраму засіданя МО 
РО у Пряшові быв вопрос потребы здоконалёваня 
русиньского кодіфікованого языка на Словеньску і 
ёго платных ґраматічных правил, як і обєктівізація 
языковых норм. У тій звязи была высловлена думка 
неминучости актівізації ся Русиньской языковой рады 
при Русиньскій обродї на Словеньску, котра дотеперь 
не надвязала потрібну сполупрацу з Оддїлїнём 
русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных 
і народностных штудій Пряшівской універзіты в 
інтересї дорішіня ґраматічных проблемів русиньского 
языка. (Позн. А. З.: Зясь красны слова, але дость 
нереалны, бо языкова комісія уж была при Русиньскій 
обродї, потім при Інштітутї русиньского языка і 
културы при РО, дале зясь при Русиньскій обродї, 
а то уж од 1992 року. Послїднї рокы ся члены той 
комісії сходили і в нашій редакції а все настав 
єднакый проблем: кідь ся на дачім догодло, такой о 
пару днїв дахто з членів повів, же то не платить, 
же з тым а тым не є согласный. А то быв припад 
тройцї лінґвістів: доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., доц. 
ПгДр. Юрій Панько, к. н. і ПгДр. Юрій Цігра, к. н.. 
Кібы сьме брали до увагы їх взаємны незгоды (на 
самых зачатках іщі Ю. Цігра ани не фіґуровав у тім 
дїлї), та доднесь русиньскый літературный язык не 
быв бы кодіфікованый, не были бы ниякы правила, 
словник... А на марґо: о іншых лінґвістах як тых трёх 
і іщі ПгДр. Аннї Плїшковій, ПгДр. Марії Мальцовскій 
і ПгДр. Кветославі Копоровій, котры довгы 
рокы русиньскый літературный язык практічно 
поужывають у пресї і дотримують ся приятых 
норем, іншых не знам, котры бы могли дашто 
якостного внести до того нелегкого проблему. Ту 
єм схвално не спомянув своє мено, жебы пан Мірон 
Сисак не „дістав з мене осыпкы“, бо я особно не 
віджу скоро нияку перспектіву ани дїятельства 
сучасной Русиньской языковой рады при РО, але 
ани сполупрацы з нёв, бо она пішла діаметрално 
даґде інде, де є сучасный русиньскый норматівный 
язык, котрого доповнїня правил мають платность 
од Міністерства школства СР од 1. 9. 2005. Але, 
хто знать, може, же даяке здорове зеренце з того 
зыйде?!)

Русиньскы актівісты на членьскій громадї ся тыж 
крітічно высловлёвали к сітуації коло Руського 
дому і к розгласовому высыланю. (Позн. А. 
З.: К тым вопросам сьме ся нераз высловили на 
сторінках Народных новинок, няй попробує ся к ним 
высловити і друкованый орґан Русиньской оброды в 
СР – InfoРусин. Тот ся так высловить лем зясь на 
мої крітічны познамкы, або буде начісто мовчати, 
як рыба у водї.) 

Наконець быв схваленый план дїятельства 
Містной орґанізації Русиньской оброды в Пряшові до 
кінця 2006 рока, быв і знову зволеный за председу 
орґанізації Мірон Сисак. (Позн. А. З.: А ту мушу 
повісти, же староновый председа МО РО не указав 
барз великый свій „інтелектуалный“ потенціал, кідь 
такой на зачатку членьской громады „выказав“ зо 
салы рядну членку МО РО, бывшу председкыню РО 
Мґр. Анну Кузмякову, котра в сучасности выконує 
повиности шефредакторкы InfoРусина, также 
як новинарька, і кібы не была членка орґанізації, 
мать подля закона право быти на такій акції. Але 
то, видно, председови не вадить, бо у нёго ёго 
ненависть і помстивость суть, „так ся здасть“, на 
першых місцях. Холем теперь буде мати на што 
реаґовати у новинках Русиньской оброды.)

ЮДр. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

● Серіал кресленого гумору Федора Віца зачав выходити по 
русиньскы іщі в україньскых новинках „Нове життя“ в маю 1974 
року, але по десятёх роках было публікованя того серіалу застав-
лене. Продовжовав аж по роцї 1989 в русиньскых Народных новин-
ках а в сучасности ся обявлять в місячнику InfoРусин.

В послїднїм часї єм быв участником многых културных 
акцій Русиньской оброды, але ай іншых акцій, што ся 

тыкали Русинів, де главным проґрамом была презента-
ція фолклору, русиньскых народных співанок і танцїв. Не 
мам самособов ніч протїв нашому русиньскому фолклору, 
протїв пісням, якы поважую за найкрашшы, якы взникли 
в народнїй словесности, крітічно ся але одношу ку дачо-
му іншому. Як кібы нашы люде поважовали спів  і танець 
за достаточный прояв свого русиньского коріня і народ-
ностной ідентіты. Много людей має проблем проявити 
ся як Русины мімо співу, танця, повів бы-м,  в акціях на 
вышшій сполоченьскій уровни, де комунікацію не детер-
мінує уж допереду презентованый характер акції, як є, 
наприклад, народностный фестівал, споминаный танець і 
спів. Вызерать то потім так, же нашы Русины  в іншій спо-

лоченьскій сітуації ся приспособують векшиновій (розумій 
словеньскій – П. К) комфортнїшій средї, ай кідь часто на 
то не є прічіна, бо тото „словеньске“ є в меншинї, а даколи 
го там цалком нїт. Поважую то за прояв меншецінности 
нашых людей, історічно закодованой „малости“, котров 
терплять нашы Русины. З подобным справованём ся, як-
бач, тяжко стрітиме міджі Мадярами, Чехами або Нїмця-
ми і т. д. 

Напослїдку мам з тым скусеность, наприклад, з вы-
ставкы образів народного маляря Юрія Молнара в Пря-
шові, на котрій ся евідентно зышла переважна векшина 
нашых Русинів, представителї інтеліґенції і вірници, але 
„урядным“ языком  была словенчіна. Громада, котра ся на 
выставі зышла, мала снагу „вызерати по словеньскы“, а 
шкода, же ай наш ґрекокатолицькый вікарь „про Русинів“ 
о. Галько ся приговорив людём по словеньскы, подобно 
як мав приговор по словеньскы ай староста родного села 
маляря – Кыёва п. Хаміла. Сітуація ся змінила, кідь вы-
ступили нашы співачкы – Анна Порачова, Анна Сервіцька 
і ін., котры ся приговорили участникам  по русиньскы, а 
так ай красно заспівали. Тогды ся то змінило, а было ясне, 
же на выставі ся зышли Русины так, як і малярь є Русином 
з Кыёва. 

Подобных сітуацій єм зажыв дость. Тоту з малярём Мол-
наром єм увів лем на ілустрацію. Так є, процес асімілації 
ся бесцеремонно шырить дале і є немілосердный. Нашы 
Русины му помагають, а то за великов помочов політікы 
представителїв  нашой ґрекокатолицькой (але ай право-
славной) церькви. Ясно, же екзістенція меншины в ус-
ловіях штатотворного векшинового народа то не мать лег-
ке, але не мож быти согласным із сервілностёв, з утиском 
властной народной ідентічности. Снажме ся быти самы 
собов. Найдийме одвагу быти Русинами і на верейности, 
у влаку, в школї, на уліцї. Нелем на нашых фестівалах, 
фолклорных акціях. Будьме Русинами – без перегнаного 
націоналізму або демонштратівной театралности. Будьме 
самы собов.

Сьме повноцінным народом, а подля того бы сьме ся 
мали ай справовати. В опачнім припадї Русины самы ся 
заслужать о свій заник, а їх фолклор, піснї і танцї зістануть 
лем атракціёв і културным артефактом, што належить до 
народного сканзену.  П. КРАЙНЯК

Не стачіть пестовати лем фолклор...

Снина в знаменї вытварного 
уменя

Од 3. до 17. 9. 2006 року быв ся у Снинї 13. Міджі-
народный вытварный фестівал Ґалерії Андрій Смо-
ляк. На міджінароднім малярьскім пленерї взяло участь 
15, главно молодых малярїв з Чех, Руська, Ґрецька, 
Польска, Україны, а тыж зо Словеньска. Позваня на то-
горічный фестівал прияв і заслуженый умелець Руськой 
федерації Пётр Стронскій, знамый вытварныма фрес-
ками Церькви Хріста Спасителя. У 2000 роцї го за тото 
дїло нагородили золотым металом. Ани 13. річник фесті-
валу ся не обышов без сохарїв. Ладїслав Станё, подля 
леґенды о сплящім чортови вытворив соху чорта, котра 
бы мала мати місце, подля А. Смоляка, на Трёх таблах, 
т. є. в долинцї высоко на верьху під Сниньскым камінём. 
Творчость молодой сохарькы з Левіць Станїславы 
Ґаґачовой мож было відїти прямо на выставі. „Соха 
Поґан Дївча бы в будучности могла стояти в Ґалерії 
монументалных сох,“ уточнив А. Смоляк. 

Председа фестівалового выбору Еміл Семанцё вы-
словив спокійность з тым, же фестівал з рока на рік в 
Снинї ожывать. „Люде під Вігорлатом жыють з уменём 
зато, же мають можность ся з ним неперестанно 
стрічати, ай з тыма людми, котры до того міста при-
носять уменя,“ – повів.

Фестівал того року быв збогаченый ай тым, же была 
представлена пропозіція новой знамкы Дезідера 
Миллого, котра буде дана до вжытку 20. октобра 
2006 року. Фестівал кулміновав 15. 9. 2006 року слав-
ностным закінчінём в кіносалї Містьского културного 
центра у Снинї і выступом Теару А. Духновіча з Пряшо-
ва, якый ся представив з гров Прінцовы галушкы. Од 
18. септембра до кінця місяця 2006 року прихыленцї 
вытварного уменя могли попозерати в просторах Матіцї 
словеньской в Снинї вытворы умелцїв 13. Міджінарод-
ного вытварного фестівалу Ґалерії Андрій Смоляк.  -ск-
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В тых днях выходить книжка двох авторок – сестер Марії і Ерікы КОСТОВЫХ  з Курова, корых 
жывотна дорога сама бы была іншпіраціёв на написаня книжкы. Книжкы о силї людьского духа, о покорї, 
о тузї наповнёвати свої сны, о неконечній ласцї материньскій, сестерьскій, ласцї к ближнёму, о необы-
чайній способности роздавати...

Спомянута книжка приповідок під назвов Приповідкы на добру ніч двох міморядных молодых  дївчат, 
котры суть од народжіня припутаны на інвалідный возик із діаґноыов свалова атрофія. Но наперек 
страшному фізічному гендікепу, котрый собі здравый чоловік лем тяжко докаже представити, мен-
тално ся дївчата розвивають, докінця їх способности в дакотрых областях суть міморядны.  Вдяка 
валальскым учітелям Іванови Поповцёви, Вєрї Гудаковій, Моніцї Сороковій, панї Целюховій, панови 
Єсеньскому ся навчіли чітати і писати, але без проблемів звладли і предписаный учебныма основами 
матеріал основной школы. Окрем того, много чітали, слїдовали телевізію, слухали приповідкы старых 
родічів, просто слїдовали і наповно абсорбовали жывот навколо себе.  Якраз приповідкы іншпіровали 
старшу з них – Маріку, котра поступно зачала сама творити. Было то компліковане, бо приповідка ся 
в голові зродила, але требало єй дати на папірь, а рукы слухали все менше і менше. На самый перед 
їх діктовала молодшій  Еріцї, котрій мама мусила руку на самый перед двигнути, потім палцї  вхопили 
до рук перо і помалы ся родила буква за буквов, слово за словом.  Но кідь ся Маріцї приближовали 25. а 
Еріцї 21. народенины, родічі їм купили компютер із друкарнёв, котрый жывот дївчат змінив. Маріка може 
на нїм писати свої приповідкы, а  Еріка ся наповно оддає ілустраціям – котрыма доповнює сестрины 
приповідкы. 

Дві гендікепованы сестры, котры вдяка необычайній силї,  старостливости родічів, родины, але і 
чуджїх добрых людей жыють повноцінный жывот, збогачують світ, роздають навколо себе ласку і доб-
роту.  Їх перша книжочка приповідок  „Rozprávkové všeličo na dobrú noc“ вышла за помочі щедрых 
людей – спонзорів, старосткы села Марії Шпірковой, академіка ПгДр. Николая Мушинкы, к.н., родака 
із Курова, котрый міджі першыма збачів необычайный талент двох сестер.  При моїй навщіві в Курові уж 
были на світї далшы приповідкы. Взникла думка, написати їх в русиньскім языку, котрым дївчата дома 
бісідують, но з ёго писанов подобов быв проблем. Наперек тому, хотїня было велике, і так ся зродила 
друга книжка, котра є перекладом першой серії приповідок до русиньского языка, але доповнюють єй 
і новы приповідкы, котры ся міджітым народили. Предкладаме нашым дїточкам-школярям, але і тым, 
котры ся іщі з азбуков не стигли скамаратити, приповідковый світ двох дївчат, котры не мали таке 
щастя як другы, абы могли свої сны мінити  на скуточность, бо судьба їм то не доволила. 

17 приповідок у новій книжцї заведе чітателя до ілузорного світа кралїв, прінців, віл, але і до звірячого 
світа і світа людей, котры жыють у сімбіозї з природов і звірятами, взаємно собі помагають.  Суть 
то приповідкы о силї родины, о материньскій ласцї, о добротї, надїї,  сполуналежности, приповідкы з 
добрым кінцём, але і жывотныма поучінями, приповідкы,  в котрых зло є потрестане а добро одмінене.  
Авторкы черьпають з історії і мудрости нашых предків, але не боять ся закомпоновати до своїх творів 
і здобыткы найновшой технікы, як і новостворены слова, котры приносить нова доба і нова сітуація. 
Вказали ся як здатны  одборнічкы на штілізацію, єднотливы пригоды ці сітуаціїї старостливо підфар-
блюють вгодно выбраныма словами, перзоніфікаціями ці порівнанями.  

Вірю, же перегортаючі сторінкы невеликой книжочкы приповідок чітатель оцінить нелем посолство 
выходяче з тексту приповідок авторкы Марікы, але і ілустрованый одказ, котрый му передавать єй мо-
лодша сестра Еріка. Тота до своїх ілустрацій закомпоновала нелем фантазію і змысел про детаіл, але 
і  ласкавый гумор, необычайну нїжность, веселость і оптімізм.  Час, котрый жертвуєш приятельству 
з тов незвычайнов книжочков, наісто не будеш шкодовати і не буде про тебе страченый. Авторкы 
потїшиш будьяков реакціёв на прочітану книжку і будуть чекати на твою есемеску, котров можеш за-
реаґовати на чіслї телефону  0904 953 489. Теперь з той новой книжкы выбераме дві приповідкы. Інакше 
найновшу книжку мож купити про свої дїти на нашій адресі: Rusín a Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 
1, 081 48 Prešov за суму 200 Sk.  

                                                                                      ПгДр. Кветослава КОПОРОВА 

Пару слов о авторках i книжцї 

В єден горячій день пришла з нічого ніч ве-
лика буря. Вітор пригнав тяжкы чорны хмары 
повны доджовой воды а тота по довгых горячіх 
днях  напоїла роспечены од сонця уліцї, стро-
мы, але освіжыла і людей. Кідь буря скінчіла, 
вітор ся спокоїв, хмары ся ростратили а на 
белавім небі ся обявило красне сонїчко і фа-
ребна дуга.

– Гей, почекайте, почекайте на мене! – кри-
чала здалека мала осамочена сиваста хмар-
ка. – То не є фер, же сьте на ня не почекали, 
– повіла смутно і скоро ся росплакала. 

– А ты ту  што хочеш? – Чудовало ся сон-
це нагнївано, же му хмарка псує чісте небо.  
– Буря ся уж давно скінчіла, чом ідеш так не-
скоро? 

– Бо я найменша зо вшыкых, – жаловала 
ся хмарка. – Мої великы братове і сестры все  
шатують. А я не стигам... зато кажду бурю 
змешкам. Уж ня то порядно гнївать, бо і я хочу 
быти на хосен, як они. І я хочу полляти землю 
своёв доджівков. 

– Водов? – засміяло ся сонїчко. – Яку лем ты 
маш в собі воду, може пару капок, але воду?!

– Нагодов, – гнївала ся хмарка, – я мам в 
собі воды дость! Лем кібы єм єй мала кому 
дати!

Нараз на небо вылетїли два пташкы і єден 
другому гварить: – Яка шкода, же тота мала 
квітка у квітнику на выглядї милой старой баб-
кы до вечера высохне. То вшытко зато, же 
єй днесь бабка забыла полляти, а кідь была 
тота велика  буря, сховала ї, жебы єй додж 
не пошкодив. Сеґінятко квітка, днесь ниякой 
воды не дістала... Пташкы одлетїли а сонце з 
хмарков зістали самы. – Видиш, предці лем ся 
нашов дахто, хто тя потребує, – повіло сонїчко 
і уж ся позерало на землю, де є властно тота 
высыхаюча квітка. І хмарка глядала. Збачіли ї 
скоро нараз! На єднім малім облачку была по-
саджена в старім нешувнім квітнику, но была 

то тота найкрашша квітка, яку хмарка за свого 
жывота відїла. Але была, сеґінька, спріта, на 
першый погляд было видно, што єй хыбує...

– Но, як теперь свою воду дам квітцї, кідь 
єм ту сама? Мої сестры і братя то  роблять 
так, же до себе вдаряють а вода з них потім 
вытече на землю. Але я? Як то лем зроблю, 
кідь не мам  до кого вдарити? Хмарка ся зясь 
скоро росплакала.

– Но, успокой ся, – утїшало єй сонїчко, – да-
што выдумаме...

– Почекай, уж знам! То бы было, жебы сьме 
квітцї не помогли! – Дораз зачало высвітляти, 
што выдумало.

– Добрї, успокоїла ся хмарка і выслухала 
сонїчко. Надыхла ся з цілой силы і вызерала 
як надута балона. Тогды сонїчко выстрілило 
до нёй єден із своїх теплых лучів, котрый про-
летїв надутов хмарков. Хмарка зробила: бум! І 
дораз ся з нёй спустив теплый лїтнїй доджік.  

– Гурааа, подарило ся, – порадовало ся 
сонїчко кідь відїло, як доджовы капкы падають 
на землю, рівно на выгляд з квітником. 

– То є красне, – вздыхнула хмарка, кідь зба-
чіла, як єй доджік напоїв жаждучу квітку. 

– Як ся змінила, – зачудовало ся сонїчко, 
кідь збачіло, же сива хмарка ся змінила на 
білу. 

– Но, видиш, а ты ся сміяло, же не мам ни-
якой воды. Але теперь мі перебач, мушу іти 
і здогнати свої сестры і братів. Хтознать, де 
вже тоты суть, – пискнула тононькым голоси-
ком хмарка і уж плавала по синїм небі своёв 
путёв.

– Та то чудо, – зістало сонїчко зачудоване 
іщі веце, кідь відїло, як  мала пінова хмарка 
зясь деська шатує.

– Ох, якый єсь мі красный, – тїшыла ся баб-
ка, кідь вечур отворила выгляд і збачіла крас-
ну росцвиту квітку, з котрой пахота ся несе 
дошырока, додалека...  

Марія КОСТОВА

Непотрібна хмарка

Леон быв од народжіня міцный і смілый лев, 
так як і ёго жена левіця Леона і вшыткы їх дїти. 
Вшыткы, аж на того найменшого – Леонка, кот-
рый быв цалком інакшый.

Малый Леонко быв на першый погляд як другы 
ёго сородинцї – жывый, веселый, охотный до 
каждой забавы. Докінця і силы мав дость. Єдине, 
што му хыбило, жебы ся вырівнав татови, мамі і 
своїм братам і сестрам, была одвага. Леонко быв 
барз боязливый, а то є у левів незвычайне. Скоро 
вшыткого ся бояв, докінця і властной тїни, такый 
то быв боягуз. Бояв ся приближыти к ріцї, жебы 
го до воды не стяг крокодїл, бояв ся з фамеліёв 
ночовати серед саваны, жебы го не щіпла їдовата 
гадина або не роздупало стадо слонів. Стачіло, 
жебы на нёго зробили ёго братя споза строму бу-
бубу!, а Леонкo ся цілый ростряс, од страху не міг 
дых хопити.

Отець – старый лев Леон – часто роздумовав, 
што з ёго сына выросте, бо знав, же такый бояз-
ливый у природї не пережыє. Дарьмо собі ламав го-
лову як сынови помочі, абы ся єдного дня доказав 
постарати сам о себе. 

І Леонкова мама ся страховала, но утїшала ся 
тым, же єй дїтвак є іщі маленькый, зато ся вшыт-
кого боїть. – Почекай, як выросте, потім з нёго 
буде смілый лев! – высвітляла татови, но тот 
лем крутив головов.

А Леонко затля ріс і міцнїв і ... надале ся вшыт-
кого бояв. Єдного дня ся із своёв мамов стратив 
од своїх братів і сестер. Зашли дость далеко і 
мамі было ясне, же ся до вечора не стигнуть вер-
нути.

– Будеме ту мусити переночовати, – повіла 
мама Леона і гнедь ся зачала  обзерати по даякім 
місцю на спаня. – Дораз буде тма, домів бы сьме 
лем тяжко потрафили, іщі бы сьме ся веце замо-
тали в лїсї, – сконштатовала і легла сі під най-
ближшый стром.

– Но... но... ночовати? А ту? – закоктав вы-
страшеный Леонко, бо представа, же буде  но-
човати далеко од своёй фамелії лем сам з мамов, 
нияк ся му не любила. 

– Не бій ся, Леонку, – упокоёвала го мама. 
– Подь, ляж сі ку мі, росповім ті даяку приповідку. 
Як повіла, так і зробила. Поросповідала малому 
делем-якы пригоды о міцных і статечных левах. 
Самособов, же ниякы страшны, жебы ся му плане 
не снило. І так Леонко наконець спокійно заснув.

Але приближно о півночі ся му  приснив страш-
ный сон, з котрого ся цілый здушеный пробудив, 
но кідь збачів, же мама лежыть коло нёго і спокій-
но спить, на час ся спокоїв. Уж хотїв заперти очі, 
но нараз сі усвідомив, же всягды є темно і з тмы 
ся озывають вшелиякы звукы. В тім моментї ся 
ростряс од страху, аж му зубы зачали клёнцати, 
як кібы быв у найвекшім морозї. А притім левы не 
знають, што є то зима і мороз, бо в Африцї снїгу 
нїт. Малый Леон хотїв збудити маму, кідь нараз 
ся хтось озвав: 

– Перестань з тым клёнцанём, хто то мать 
слухати!

Леонкo ся ростряс іщі веце і радше запер очі, 
так ся бояв. Но зубы му клёнцали дале. 

– Так ты не перестанеш! Уж єсь ня поряднї 
розъїв! – озвало ся з тмы іщі голоснїше. 

Тото уж Леонка на смерть выстрашыло. Но і 
так позберав у собі звышкы одвагы 
і рострясеным голосом ся опросив: 
– Хто єсь? Дух?

– Дух? Ха-ха-ха, ты маш але 
дурны напады. Ха-ха, уж ня давно 
нихто так не розосміяв. Радше мі 
повідж, чого ся так міцно боїш, же 
ся аж трясеш. Або ті є студено? 
– вызвав го незнамый.

– Тмммы... бою ся тмы, – повів 
єдным дыхом Леонко і зведаво ся 
роззерав, ці дакого не збачіть.

– Тмы? А што є таке страшне 
на тмі?

– Предці вшытко! Є чо-чо-чо-
чорна, ніч не є видно. Є стра-стра-
шна!

– Так, страшна! Не знам, што 
протїв мі мате. Кібы єм не была, не 
міг бы нихто спати. Нихто бы сі не 
оддыхнув, все бы было тепло, сон-
це бы пекло доневытриманя. Тото 
бы єсь хотїв, ты мудріяшу?

Малый Леон іщі все не міг прийти 
на то, з кым то властнї веде діалоґ. 
Жебы то была Тма?

–  Ты єсь Тма? А одколи Tма 
знать бісідовати?

– А одколи ся левы боять Tмы? 
– одбила го нагнївано Тма.

– Нооо... я ся бою вшыткого, 
– збыхнув малый Леон і пришло му 
жаль, же не є як остатнї левенята. 
– Бою ся великых слонів, воды, в 
котрій бывають крокодїлы, докінця 
раз єм ся настрашыв і властной 
тїни, – жаловав ся малый боягуз і 
слызы ся му тисли до очей.

– Так з тым дашто зроб, змінь ся, – радила му 
Тма.

– Але як? Думаш, же єм то уж не пробовав? Ніч 
з того не было, все ся бою. І тебе єм ся напудив, 
не видиш? – скаржыв ся дале малый лев.

– Віджу лем єдно мале роспещене дїтиско, ніч 
веце! – одрізала мерзко Тма. – А, мімоходом, не 
гварь, же ся ня іщі боїш, або гей?

– Нїт, думам, же нїт, але то зато, же тя уж 
знам.

– Tакже ты ся боїш того, што іщі не знаш? То 
є просте дїло. Наперед ся старай вшытко споз-
нати. Наберь одвагу, тадь єсь предці даякый лев, 
або нїт?  Думаш, же крокодїлы суть в каждій ріцї, 
на каждім кроцї? Сомарина! Науч ся роспознава-
ти, де жыють а де нїт і буде по проблемі. Слонів 
зясь обыйдий і не будеш ся бояти, же тя розбігну-
те стадо роспучіть. А бояти ся властной тїни, 
то роблять лем роспещены дїти! А теперь уж 
одыйду, бо єм устала од твоїх глупот. Вірю, же 
уж не будеш вырушовати клёнцанём зубів. Я люб-
лю спокійны ночі, кідь каждый, хто мать спати, 
спить!

Тма зістала тихо, а Леонко зясь зістав сам, лем 
з мамов, котра спокійно спала коло нёго.

– Єй ся то повість, наберь одвагу! Але як, кідь 
всягды чути тоты чудны звукы і ... Нараз досправ-
ды дашто загукало, зашухотїло і відїло ся, же ся 
дашто і порушало.

– Ёй, мамко моя, – зъёйкнув Леонкo і уж хотїв 
збудити маму, но одразу сі то роздумав: – Уж 
дость! Тма мала правду, єм предці даякый лев. А 
не такый хоцьякый! Мій тато є найміцнїшый лев 
у краю, раз буду і я такый! – посмілив ся малый 
Леон.

І кідь му сердце било як дзвін, завзяв ся, запер 
очі і намагав ся на ніч не реаґовати. Мама є предці 
ту, з ним, так чого бы ся мав бояти? Так помалы 
одганяв неприємны думкы єдну за другов і посмілё-
вав ся, аж наконець устатый заснув. 

Рано, лем што вышло сонце, мама ся збудила і 
такой ся выбрала глядати тата і малых, котры 
нащастя не были далеко. 

– Як сьте  пережыли ніч, – опросив ся старый 
лев, думаючі притім на свого малого боягуза. 

– Вшытко впорядку, Леонко спав, як забитый, 
– ознамила мама, бо не знала о тім, што Леонко 
робив вночі. А малый Леон не быв дурный, жебы єй 
бісідовав о тім, як вночі бісідовав із Тмов. Наісто 
бы сі вшыткы думали, же ошалїв і высмівали бы 
ся з нёго. 

Но од той ночі ся цалком змінив і никому не ішло 
до головы, як ся то стало.  Самособов, не было 
то про Леонка легке, але він ся не здавав – хо-
див близко к ріцї, осмілив ся і до высокой травы і 
поступно спознавав незнамы закутины в природї, 
поступно ся їх переставав бояти.

– Але ся тот наш сын змінив, – повів зачудова-
ный тато, но мама такой додала: – Гварила єм ті, 
же як выросте, буде то інакше, памяташ?

А кідь ся малый лев не настрашыв  ани свого 
старшого брата, котрый на нёго зозаду скочів, 
было істе, же  Леонко ся уж зо страху вылїчів. Бо 
люде, але і звірї ся боять лем того, што є про них 
незнаме. Так то похопив і малый лев Леон. А як  
то досправды было, знать лем він сам і ёго ночна 
сполочнічка – Тма.

Марія КОСТОВА

Леонко і  Тма

● Ілустрація Ерікы КОСТОВОЙ



4 ПОЗДРАВЛЇНЯ РУСИНІВ НА 2006 РІК  НАРОДНЫ НОВИНКЫ  39-40/2006

В юбілейнім чіслї (позн. ред.: 31 – 34 ⁄ 
2006 у статї Ad: Чоловік має неперестанно 
міряти властну глюбку, 8. стор.) Народных 
новинок народный поет і публіціста Осиф 
Кудзей реаґує на крітічны слова далшого 
русиньского поета і педаґоґа Штефана 
Сухого, котры ся дотыкають творчости 
Кудзея як поета. Скоро на 90 % єм соглас-
ный зо словами поета Кудзея, але то не є 
прічіна моёй реакції на статю, але скоріше 
ірітація повісти пару слов к поетічній твор-
чости обидвох поетів.

Осиф Кудзей є без переекспонованя уні-
катным зъявом поета-автодідакты, котрого 
єдиныма „універзітами“ є талент і жывот. 
Штефан Сухый мав веце щастя і жывот му 
поміг абсолвовати штудії на універзітї і быти в 
позіції „академічного поета“, а тым  собі субєк-
тівно узурповав право на крітіку креатівных 
стрихотворецькых выслїдків поета-самоука. 
Жадало бы ся припомянути, же праві тота 
академічна платформа, на котрій Ш. Сухый 
здобыв універзітну освіту і в нїй выростав 
(україньска літературна наука ці языкозна-
тельство), го  міджі себе не прияла і не быти 
„нїжной“ і мімоходом ай Кудзея і іншых із нас, 
котры сьме в холодї „нїжной“ выстояли стеж-
кы про многых бывшых силных „Українцїв“, 
быв бы доднесь Ш. Сухый рядовым „учітели-
ком“ україньской „мови“ на „учнёвцї“ у Снинї. 
О. Кудзей на роздїл од нёго іщі в часї ёго „ук-
раїньской карьєры“ дослова „рыв“ до асіміла-
ції Русинів, але практічно, як приклад указо-
вав можности нашого автентічного духовного 
бытя. В тім мать Кудзей у мене в порівнаню зо 
Сухым великый моралный наскок.

Покы іде о поетічну  творчость як таку, Су-
хый бы мав розлишовати, же і вербална твор-
чость в граніцях народной словесности і под. 
мать право на екзістенцію, є збогачованём 
жывота Русинів а є несмыселным робити з 
Кудзея „академічного поета“. Особно єм да-
вав пропозіцію Александрови Зозулякови, же 
в процесї ренесанції Русинів треба створёва-
ти і академічну базу уменя, але (а спомяну-
тый то добрї знать, бо быв од пікы при зродї 
Русиньской оброды і под.) не одсуджовав єм 
автентічну народну творчость (!), фолклор 
і под. Кудзей, Смолей,... суть людми, котры 
уж мають мати місце в історічній енціклопедії 

Русинів. Тото місце не беру ани Сухому, але 
він „табличково“ буде наісто десь інде. Най-
новшый ёго зборник стихів і есеїв АСПІРІН (в 
основі мам максімалны претензії к ёго словес-
ным неолоґізмам, але і іншым языковым дї-
лам) з умелецького боку поважую за добрый. 
Главно поезію вольного стихотворіня, котре 
дакус умелецькы „контрує“ і спохыбнює „ри-
мовачкы“, котры Сухый вытыкать Кудзеёви як 
з академічнов освітов поет („можу – божу“, не 
сходило – заболїло, саксофоны – склоны...“).

В шырокоспектралнїшім поглядї на поетіч-
ну творчость Штефана Сухого собі доволю 
повісти, же за час уможнїня му презентова-
ти ся за фінанції на „реформі“ Русинів у ру-
синьскім языку, ёго творчость  підросла веце 
з квантітатівного боку,  з якостного. Написав 
дость много (кус мі припоминать „Factory“ Ни-
колая Петрашовского і ёго велику продукцію 
співанок, міджі котрыма ся докажу чім дале 
тым менше орьєнтовати в їх якости, досло-
ва квантум „переглушыло“ якость), але рад 
бы єм ся дочекав того і купив собі Штефанів 
зборник, новый, выбер..., де бы мі як приїма-
телёви уменя, чітателёви, музеоедуколоґови 
повів веце, умелецькы і людьскы якостно. 
Ш. Сухого не затрачую (як ани Н. Петрашов-
ского, і вірю, же го мій субєктівный погляд не 
померзить), ціню сі (самособов, селектівно) 
ёго снажіня, тримлю му палцї, абы в конечнім 
выслїдку став ся якостным русиньскым пое-
том. Особно го не внимам як продовжовате-
ля класічных „народных“ поетів як Духновіч, 
Павловіч..., але рад бы єм го ідентіфіковав як 
новум умелецькой поетічной креатівіты кул-
туры і уменя Русинів. Няй  ёго основов  вы-
лїпшованя властной умелецькой ідентічности 
є будь-хто, Штефан Сухый бы мав дозріти як 
інтеґрална часть новой умелецькой автентіч-
ности народа, як „штось“, што ся стане новым 
стовпом нового умелецького і културного вы-
воя, характеру Русинів.

Осиф Кудзей і ёму подобны зістануть „ос-
новов“ і доказом чістой, щірой інсітности, спо-
собности нашого народа выповісти, творити 
од сердця, слободно. Бо є начісто зле, кідь 
народну чістоту зачнеме академічно калїчіти 
на „уменя“.

Др. Михал БИЦКО, ПгД., 
Міджілабірцї

Штудійный одбор на „básnické črevo“ 
затля не створили

Осиф КУДЗЕЙ

О старобі
(К Місяцю почливости ку старшым)
Час не спомалить свої крокы,
Бере нам молоды рокы...
А так нам втїкать рок за роком
Як вода долов потоком.

Час никому ніч не дарує
Никого не посанує,
З каждым роком нам насилу
Краде молодость і силу.

Так то уж ходить на тім світї,
Же осінь приходить по лїтї,
Як мине молодых лїт доба,
Приходить з осінёв староба.

Є то час дакус одпочіти,
За себе ся посмотрити,
Старенькы нянко і мати
Мають на што споминати.

Кідь ся їх прошу: „Як ся жыло?“
Одповідають, же тяжко было....
Часто не мала їх мати
Їм, дітям, што до уст дати.

Хоць собі часто не знала раты
Не были, як теперь, потраты,
А дїтей, як плодів на стромі
Много ся помістило у домі.

Малы ся грали коло плоту,
Векшы звыкали на роботу.
Од тяжкой роботы на полї
Праскали на руках мозолї.

Не каждый міг іти до школы –
Требало пасти коровы, волы... 
Родічі на школу не мали,
Так многы таленты пропали.

Многы з них іщі за молода
Боёвали за слободу,
А теперь мають одміну таку,
Же стоять в автобусї і влаку...

Хоць жывот дав їм многы раны,
Суть і понижены, высміваны,
Їх дїти жыють, як в перинцї,
А родічі – у старобинцї.

В законї Божім заповідь єсть: 
„Родічам оддавайте честь!“
Не забываме много раз,
Же без них бы не было нас? 

Наша доброта, терпезливость,
Подяка, щірость і почливость
Про людей старенькых віком
Буде тым найлїпшым лїком.

І староба од Бога дана,
Не каждому є обіцяна....
Честуйте ґенерацію стару,
Бо на ся призовеме кару.

Дорогы стары родічі,
Хоць рокы зогли вашы плечі,
А проблем є із зором, слухом,
Будьте все молоды духом.

Штефан СУХЫЙ

Одганяня слов перед сном
Уж єсь, словце, нехочене.
Тихо ту будеш, а ці нє?!
Я на тоту отрочіну
скельтовав ніч не єдину.
Але оно, пиявка,
раз цінне, раз замнявкать.

Із посходу на приземля
мыслёв росчерям потемрю
вызву музу: Стиш у мі стих!
Но она нияк не є з тых.
Слово всперать ся гі віл,
ізъїв бы го крокодїл.

Тма од словных самозванцїв
білїє, як сіль в солянцї.
То мысель уж подоїла,
к рану скляґать грудку сыра.
Запиш, няй буде навсе,
бо ті то мыш погрызе.

Ніч – то як незряча война,
лемже красу слов роспознать.
Раз ся скончать тоты бої,
слова прийме хтось за свої.
Теперь, ночо, дай снім дїл,
Любив бы тя крокодїл.

Дама з люфту
Моркви кляє, же погнита,
дух шлукує співы Ґотта.
Недїля є все солодка,
а звышны днї – лем самота.
В телефонї забырміло.
Ту є ласка! – взве ся сміло.
Кухню блажать бозькы гіты,
мать на дотык її дріты,
од нїжности перегріты.
До уха му пташа сїло,
співать солодко і міло.
Ты-сь там, Мікі, моє златко?
Признавать ся, же він Янко.
Пребачте мі, – хыба мала,
же-м вас ласков меновала.
Із хмар і молг чуджа дама
закличе, гнедь зложыть – драма.
Краль одразу впав із трону,
втерать порох з телефону...
Мамо, як мі є укрутнї!
Што ся днеська дїє в люфтї?
Чом давате мено, мамко,
Про старых парібків – Янко?

Ілька ся вертала домів влаком з великого міста – зни-
щена, з розбитым тїлом і спаленов душов. Сидїла в пос-
лїднїм ваґонику, на поторганім скорянім сідлї. Із впертым 
поглядом на минаючі стовпы, будинкы, чінджакы, не 
хотїла на ніч думати. Неславно ся скінчіли єй штудії на 
праві. По тім вшыткім, што пережыла, якыйсь час іщі бы-
вала у далекой родины, бо не мала смілости ся вернути 
домів. Побыла там місяць-два з выгварков, же потребує 
штудовати, а на інтернатї не суть на то условія. Толеран-
ція місяця-двох ся скінчіла, а она мусила вырішыти, ці 
ся по вакаціях верне до інтернату і буде продовжовати 
в штудіях, або... Не находила сил зіставати дале в містї. 
Земля, по котрій ходила, єй пекла як горяча грань. Відїла 
погляды людей, якы не віщовали ніч добре. Здало ся єй, 
же были на ню вперты, а каждый з них пік як огняный 
дротик. Нї! Мусить гет втечі од зловістного камяного міс-
та. Од поглядів, якы ріжуть єй сердце: „Ты єсь тота, што 
єсь вчінила гріх! Ты єсь тота, што-сь свою дїтину забила!“.

Як збитый пес ся вертала домів. Не знала сі пред-
ставити стрічу з родічами. Але де піде? Де ся подїє? 
Може, мати єй порозумить... А нянько? Не знати... Тото 
страшне лїто нїґда не забуде. Было то доджане, слота-
ве, заболочене лїто. А студене, як ранїшнїй іній на траві. 
Бодай бы го нїґда не зазнала. Ілька думала, же ся не 
скінчіть. А скінчіло ся, як вшытко ся кінчіть. І тото єдно 
лїто в Ільчинім жывотї. Влак ішов дале, гев-там зафурчав 
на штаціонї, заставив і пару людей з нёго повыходило з 
ташками. Ілька ся позерала на них, але не внимала їх. 
Ай кідь на дворї світило красне осіннє сонце, Ільку тряс-
ла студїнь. Встала, абы отворила окно. Сонце несміло 
погладило єй тварь. Як кібы знало, же треба погладити 
того, хто то потребує. І кідь влак давно охабив штаціон, 
Ілька стояла і давала ся пестити сонцёви.

– Мате ту вольне? – вчула одзаду.
– Гей, – одповіла недбало.
– Та я сі сяду, – повів позад нёй хлопскый голос.
Ілька ся попозерала через плече за голосом. Збачіла 

парібка з кошариком красных грибів. Были то самы бу-
ковцї. Стояли в глубокім кошарику, як хлопи в парадных 
кавеёвых калапах. Єден коло другого, як вояци. Кідь 
Ілька збачіла грибы, вчула погладжіня по душі. Єдным 
шмагом ся єй вернуло перед очі дїтство, кідь з няньком 
ходила на грибы. Не было то ніч необычайного, бо грибів 
было повно і все. Під каждым корчом їх нашла. Спочат-
ку ся радовала, выскаковала, ціловала грибы, а потім 
то брала як штось самособов, як штось, што має быти в 
природї і што має кормити людей. Так  было, кідь была 
дома, кідь бігала слободно по полю. В містї ся збераня 
грибів не зміщало до єй світа. Ани там ниґде по ходниках 
не росли. На грибы было треба йти до лїса, а там она вы-
ходжаї не знала. Зато, по довшім часї, кідь збачіла пов-
ный кошарик грибів, як кібы єй природа освітила своїм 
чаровным світлом. Грибы на ню позерали як чудотворцї і 
робили сі з нёв, што хотїли. Цалком была од них залеж-
на. Хотїла ся їх дотулити. Натягла руку...

– На, тот найкрашшый є твій, – одповів незнамый па-
робок і выняв єй з кошарика тот найкрашшый буковчік. 
Не быв найвекшый, такый середушнїй, але шапочку мав 
прекрасно сфарбену, блищала ся аж до фіалова. Взяла 
до рук того лїсного чудотворця і вперла очі на незнамого. 
Аж теперь на то пришла, же єй тыкать. Попозерала ся 
на нёго докладнїше і занезнала ся. То быв він! Якбы го 
не могла спознати! Тот пригорбковатый ніс, тоты синї очі, 
што ся блищали небовов фарбов, ёго щірый погляд! Быв 
то Яро! Тот, што ся з ним спознала на свадьбі Юлкы Ян-
кулічовой, кідь як шіснадцятьрічне дівча была за дружку. 
Яро мав тогды на голові повно чорных кучерь. Теперь 
де-не-де ай лысина му поблисковала. Може зато Ілька 
завагала. Зато го на першыраз не спознала. 

–  Яр, то ты? – вышло з нёй єдным дыхом.
– Гей.   
– Не спознала єм тя. 
– Я тя такой спознав. Споминам сі...  
– Перестань... 
– Нолем, но, чей ся не ганьбиш. Не маш за што. 
– Не мам дяку о тім говорити. 
Яро положыв кошарик з грибами на землю. Сїв сі бли-

же коло Ількы. Она ся од нёго одтягла, як кібы єй хотїв 
вкусити. Не хотїла ся вертати до минулости. Была то але 
приємна епізода в єй жывотї. 

До Яра ся залюбила так, як ся дївча знає залюбити на 
першый погляд. На свадьбі. Тыж быв дружба, а выбрав 
сі єй. Пришов аж десь од Лабірця, скады походив моло-
дый. Быв то красный хлопчіско. Высокый, културно ся 
справовав. За свадьбяным столом чaстo вытяговав біле 
носовча,  злегка сі ним втерав кутикы уст. Тото Ільцї ім-
поновало, бо од своїх відїла, як сі до рукы, або до рука-
ва втерають уста ці нїс. Яро мав на собі шумный анцуґ, 
темносинёй фарбы, і на ногах лаковкы, што ся блищали, 
як зеркало. А прифырчав на білій сімцї. А то уж быв про 
Ільку ґол. Така сімка ся тогды дала купити лем в Тузексї. 
Значіть, же рядно быв задзёбаный. Або ёго родічі. Ілька 
мала на собі облеченый тунїй світлосинїй костімчік, якый 
обтяговав єй  розвиваючу ся поставу. Была тогды, як ся 
гварить, до єдной жменї. Дївча-квітча.

– Де ся ту взяла така красавіця? –  погладив єй по руцї, 
кідь сі сїли коло себе за стіл. Гладканя єй попекло чімесь 
незнамым, але приємным. – Я тя стады дістану. Я за то-
бов прийду. – Яро в тім часї іщі не знав, же она уж штудує 
у великім містї на середнїй школї. Думав сі, же она жыє 
у валалї. А то му нияк раз не пасовало, бо барз ся одо-
кремлёвала од іншых дївчат, ці то уж формов облечіня, 
або словныма реакціями. Была про нёго атрактівнов в 
тім окраёвім селї, де іщі были звышкы архітектуры з 19. 
стороча. Была про нёго русалков, містічным сотворінём, 
котре бесспокоїло ёго мысель, розбурёвало фантазію. 
Вынятковость. То было праве слово, што к нїй пасовало. 
Фасціновала го. І він ся на ню упяв. Ілька реаґовала при-
родно, без фалечности. Інакше ани не знала. 

–  Єм така, яка єм. Інакша не буду, – повідала му, кідь 
єй радив, абы сі одрізала довге волося. 

Ніч не одпоровав, лем єй гладив по гладкім, як „шовкова 
трава“, лицї. Позерав на ню як на божество, з обдивом, з 
тым, же може раз буде належати ёму. Мав такы серьёзно 
умыслы. Кідь ся дізнав, же штудує, іщі веце ступла єй 
ціна в ёго очах. А раз єй ай навщівив на інтернатї. То быв 
рядный переполох. Было то тїсно пообідї, кідь ся верну-
ла із школы. Лем што ся наобідовала.

–  Ілько, Ілько, маш навщіву? – кричали дївчата єдна 
через другу і їх погляды были повны несподїваности.

Ілька ся попозерала з інтернатного окна. Збачіла там 
сімку і так єй шалено забило сердце, же думала, же вы-
скочіть. 

–  То є Яро! То є він! –  выкриковала.
Похапцї ся облекла. Дївчата єй схвалили учес, і такой 

летїла долов сходами, бо інтернатный режім доволёвав 
лем дві годины вольна, а то од другой до четвертой годи-
ны пообідї. Тогды мож было йти до міста, дашто сі купити, 
попереходжовати ся, як ся гварило, повывалёвати очі.  

Ілька прибігла ід Ярови. Тот стояв перед білым автом 
і тримав руку на отвореных дверях.  Насїла без слова. 
Застигла збачіти на окнї дївчата, якы єй одпроваджовали 
дакус може завістливыма поглядами. Чула ся як у снї. 
Она, а в краснім, білім автї! Она, што недавно пасла ко-
ровы по бескідьскых горбах! Сидїла на переднїм сідлї, 
а кров єй вдаряла до твари. Не знала, де єй везе. Было 
єй єдно. Авто ся заставило за містом. Ілька попозерала 
на Яра і нияк раз не мала страх. Тот ся нахылив к нїй і 
поціловав єй довгым поцілунком на чело. Погладив єй 
по довгім світлім, блискачім гі золото волосю, притис єй 
ку собі. Ілька завмерла. Дашто знала о односинах міджі 
женов а мужом, але лем так... Кідь ся дашто дізнала од 
камараток, што мали старшы сестры.  Жебы настав єй 
час? Ілька ани не дыхала. Яро єй гладкав по волосю, 
закручовав сі го навколо пясти, ніжно потисковав у ру-
ках. Ілька замлївала. Але кідь приходило до тугого, і Яро 
хотїв єй вызлечі блузку, взопяла ся і повіла:

–  Знаш, я... Я єм честна... Я іщі з ниякым хлопцём не 
была.., не спала...              

Ярко порозумів. Рукы му охляпли. Він ся надыхнув і по-
ложыв їх  на волант. Привіз єй аж ку інтернату. Росстава-
ли ся лем так, без того, жебы знати, што буде дале.  

–  Агой!
–  Агой!
Ілька сі тогды запамятала Яровы смутны очі. Уж ся бли-

жыла четверта година, не мала часу на медітацію і побіг-
ла вгору інтернатныма сходами, абы встигла на такзване 
„штудіум“, котре было од четвертой до шестой, і почас 
якого ся было треба приготовити на годины на далшый 
день. Сїла собі на столець, отворила книжку, заткала уха 
руками і зачала чітати. Інакше то ани не было мож, бо 
такых як она, было в містности до тридцять. Кажда мала 
свій столець, свою шуфладку і можность підперти ся на 
долонях на столї. Дївчата котры як ся учіли.  Дакотра ше-
велїла устами і учіла ся як неґрамотна, дакотра чітала. 
Ільцї ся ніч не дарило. Ніч не внимала, што чітала. А іщі 
ку тому фізіку. Боже! Перед нёв быв Яро. Яро в автї. Відїв 
ся єй такый  вызрітый, такый высокый! А теперь, є ту пе-
ред нёв!...  Чом веце раз не пришов за нёв? Може бы ся 
то вшытко інакше скінчіло? Не знати...

– Я ся хотїв женити. А ты... Ты штудовала. Не хотїв єм 
ті попсути жывот – як кібы одгаднув єй думкы, – повів 
Яро. – А што ты? Як ся маш? Оддала єсь ся? Маш дїти? 
– засыпав єй вопросами.

– Я? Я ся мам добрї, – повіла через слызы Ілька.
– Ты плачеш? 
– Ні... Лем так. Дашто мі впало до ока.
–  Але гей. Што є з тобов?
– Ярку, кібы єсь знав, кібы ты знав?..  – з плачом повіла 

Ілька і впала му на грудь, ломлячі ся в хырбетї.
Яро з Ільков выступили з влаку і зістали стояти на рос-

сыпанім піску тїсно коло коляї. Ілька была дома. Была 
рада, же Яро прияв єй позваня. Іщі раз. Вдячно ся му 
попозерала до очей, стисла му руку. 

Осінь. Пестра палета фареб ся вылляла на бескідьскы 
лїсы. Пофарбила їх пятеракыма фарбами –  нажовто, 
кавеёво, темносинё і чорно. А на над нима іщі гев-там 
зелена ся зеленїла. Про маляря – рай над раём. Берь до 
рук пензель і малюй до здыху. Про чоловіка – оаза покоя, 
оддыху і неперевершеной насолоды. В осени ся втихо-
мирює сердце – не так міцно товче, змірнює ся пулз, при-
рода мірно дыхать, а  з нёв ай чоловік. 

– Подьме пішо, – повіла Ілька.  – До нас недалеко. Пару 
кілометрів. Сугласиш? 

– Єм за! – прикывнув Яро. 
Їмили ся за рукы і пішли коло штрекы. За пару минут 

перешли через місток і нашли ся на пішнику коло по-
точінкы. Яро  перескочів воду і подав Ільцї руку. Обятя 
были горячі. Ілька заїмала пo дыху і снажыла ся высло-
бодити з Яровых дужых рук. Тот увольнив стиск. Ілька не 
выужыла слободу, але зістала в пленї Ярового обятя. 

–  Я ся вженив, але мі то не вышло. Уж з женов не жыю. 
Порядный рік... – повідав Яро. – Часто єм думав на тебе. 
Чом єм тогды не почекав? Чом єм не почекав?

Ільцї ставало млїнно од тых слов. Боёвала сама зo 
собов. Іщі лем недавно зажыла пекло з хлопом, а те-
перь? Теперь што ся отварять перед нёв? Нове пекло, 
або рай? Пекло уже зажыла.  Ілька сі припомянула бісїду 
жен під спырхов. Голосы радили, же треба почати такой, 
бо інакше ся то не подарить. Попозерала на Яра і дуже 
ся заганьбила. Кров єй вдарила до твари. 

–  Чом єсь тогды не почекав? – склюбачіла ся на Яровій 
груди. Тот ю погладив по волосю і обяв шырокыма обя-
тями. Їх тїла ся звезли на листяный покровець. „Няй буде 
рай!“ – подумала Ілька і вернула Ярови горячій цілунок. 
Їх тїла сплынули довєдна, як Бог приказав.

Вже ся цалком стемнїло, кідь ся ближыли ід селови. 
Ілька ішла тихо, без слов, із втупленым до землї погля-
дом. Яро хотїв бісїдовати, розмаховав руками, неперес-
танно ґестікуловав. 

– Я пожадам о розлуку. Увидиш, буде добрї, – повів в 
запалї.   

– Ідь гет! – повіла з нічого ніч Ілька.    
– Де? Што ты говориш? – занезнав ся Яро.
– Не хочу тя відїти! Падай! – Ільцї ся Яро так збрыдив, 

же не могла на нёго ани попозерати. Што лем наробила? 
Што зясь вытворила?    

Яро зістав стояти, як стовп.  Думав, же ся му то сниє. 
Тадь так красно їм было довєдна! Боже, чом? Не застиг 
додумати думку, як Ілька вхопила ташку, яку єй помагав 
нести, і пустила ся до втїку.

–  Ілько! Ілько! – кричав за нёв Яро. Але тота ся не 
озывала. Втїкала, як перед нещастём. Ташка в єй руках 
танцёвала з єдного бока на другый, зменшовала ся, аж 
наконець ся з нёй стала маленька цятка. Яро напопрїгав 
очі, хотїв єй якнайдовше відїти, але нічна молга цятку 
цалком поглотила, як і Ільчину поставу, што ся скрыла за 
высокым берегом. 

Стояв на роспутю і ніч не розумів. Кібы ся го теперь 
дахто дашто просив, поважовав бы го за дурня, або при-
наймі за дерзкого чоловіка, што ся не розумить псіхолоґії 
і хоче му дашто радити. Та й Яро ніч не розумів. Сто-
яв там з выґумованым мозґом. Не ішло му до головы, 
чом ся дав зманіпуловати дївцї, котру третїраз в жывоті 
відїв. Мав з нёв добры помыслы, то правда. Але она? 
Чом втекла і ніч му не повіла? Чув ся, як збитый пес. Ани 
з воза, ани на віз. Стояв  на роспутю не знати доколи. 
Може го там нашло ай рано. Ой, рано-раненько, кідь вы-
ходило соненько...  

Марія МАЛЬЦОВСКА 

БУКОВЧІК


