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В Божій благодати, здравю і щастю прожыти 
святкы Рождества Ісуса Хріста і вшытко 
найлїпше в новім роцї 2006 желать своїм 
чітателям, дописователям і добродителям 
колектів редакції Русин і Народны новинкы.

ЩІРО ДЯКУЄМЕ ДОБРОДИТЕЛЁВИ, ...
на тот раз єдному з найвызначнїшых представителїв нашого політічного жывота, 

председови влады Словеньской републікы – Мікулашови ДЗУРІНДОВИ, котрый зо 
свого фонду підпорив выдаваня Народных новинок. Цїниме сі тот дар, котрый поміг 
вылїпшыти нашу неблагу сітуацію, наперек котрій сьме і так цїлый рік, холем раз місяч-
но, выдавали Вашы і нашы Народны новинкы. Іщі раз зо сердця дякуєме премєрови СР, 
але і вшыткым далшым тогорічным добродителям, мена якых сьме реґуларно публіко-
вали. Редакція

І хоць процес акредітації штудійного проґраму Русиньскый язык і култура, якый на акре-
дітацію предкладав Інштітут народностных штудій і чуджіх языків Пряшівской універзіты, не 
быв такый легкый, як іншых штудійных проґрамів, наконець предці лем 3. юна 2005 ся закін-
чів успішно а 28. юна 2005 міністер школства Словеньской републікы Мартін Фронц признав 
Пряшівскій універзітї право удїлёвати академічный тітул „бакалар“ абсолвентам денной і 
естерной формы штудія 3-річного бакаларьского штудійного проґраму в рамках штудійного 
одбору 1.1.1. Учітельство академічных предметів. Тот факт значіть, же од далшого акаде-
мічного року, т. з. 2006/2007, штудійный проґрам Русиньскый язык і култура буде ся 
дати на Пряшівскій універзітї штудовати в акредітованых комбінаціях з далшыма 12 
штудійныма проґрамами: біолоґіёв, ґеоґрафіёв, словеньскым языком і літературов, 
вытварнов выховов, музичнов выховов, тїлеснов выховов, набоженьсков выховов 
– католицьков і православнов, анґліцькым языком і літературов, історіёв, руськым 
языком і літературов, нїмецькым языком і літературов. Тоту інформацію даєме до 
увагы главно будучім высокошколакам в Словеньскій републіцї, якы в януарї 2006 року 
будуть вырішовати о тім, де дале на высоку школу і што штудовати. Віриме, же новоакреді-
тованы комбінації заінтересують абсолвентів середнїх школ і главно тых, котры походять з 
реґіонів з компактно жыючім русиньскым жытельством і мають інтерес о свій материньскый 
русиньскый язык, русиньску літературу, історію і културу. Але самособов новый штудійный 
проґрам Русиньскый язык і култура ся отварять про каждого, кого русиністіка якымсь спосо-
бом ословлює і перспектівно уважує занимати ся нёв на професіоналній уровни. Віриме, же 
міджі будучіма высокошколаками ся найдуть і такы.

ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, Інштітут реґіоналных і народностных штудій ПУ

БУДУЧІМ ВЫСОКОШКОЛАКАМ:

Русиньскый язык можете штудовати 
в комбінації з 12 предметами

Вашінґтон, США. 14. новембра 2005 року председа Світового конґресу Русинів Павел Роберт Маґочі, 
вєдно з делеґаціёв Америчанів русиньского поводу стрїтив ся з представителями посолств Україны, Румунь-
ска, Мадярьска, Словеньска, а тыж Штатной адміністрації США. Членами делеґації Америчанів з русинь-
скым корїнём были: Джон Ріґетті, презідент Карпаторусиньского общества і іншы членове той орґанізації 
– Проф. Елейн Русинко, Др. Николай Поповіч, Др. Віктор Габурчак, Дін Полока і Карен Варян. Цїлём 
стрїчі было інформовати представителїв загранічных держав, а тыж Штатной адміністрації США о сітуації 
Русинів в дакотрых европскых країнах.

В Посолстві Україны, яке ся находить в елеґантнім історічнім будинку Джорджтавньского окресу аме-
рицького главного міста, професор Маґочі описав велику радость Америчанів русиньского роду з роспаду 
СССР і зроду незалежной Україны а тыж з недавных подїй помаранчовой револуції, яка у януарї 2005 року 
настолила прозападну владу на челї з Віктором Ющенком. Председа Світового конґресу Русинів припо-
мянув представителям Посолства Україны, же Русины Підкарпатя, на роздїл од іншых народностей того 
реґіону, были міджі найодданїшыма прихылниками кандідата на презідента Ющенка, а же Русины северной 
Америкы брали участь в кампанї на підпору помаранчовой револуції. Він додав, же Русины в Америцї, як 
і Русины европскых країн, сімпатізують із снажінём Україны вступити до Европской унії. Членство Україны 
в тій орґанізації зніщіло бы нову „желїзну опону“, котра оддїлять тоту державу од остатной Европы і тягне 
ся через історічну Карпатьску Русь, роздїлюючі Русинів Закарпатя і їх братів у сусїднїх державах – членах 
Европской унії – Польска, Словеньска і Мадярьска. 

Міджі проблемами, якы не доволюють розвою тїснїшых контактів Україны з Европсков уніёв, і надїёв на 
будуче членство в нїй, є позіція того штату односно русиньского жытельства Закарпатя. Україна є єдинов 
країнов в Европі, котра не узнає Русинів як окрему народность. Русины не суть „субетносом Українцїв“, 
підкреслив професор Маґочі, а така позіція, на якій іщі все стоїть Кієв по помаранчовій револуції, є порушо-
ванём основных людьскых прав. Она огрожує снагу Україны зближыти ся з Европсков уніёв, де Русины суть 
узнаны як окрема народность. 

Професор Маґочі тыж поінформовав україньске посолство о тім, же почас минулых десятёх років обще-
ство америцькых Русинів актівно посылало лїкы і здравотны потребы до апатык на Підкарпатю. Доводом к 
тому, же якраз Підкарпатя ся стало обєктом той хосенной місії є то, же америцькы спонзоры хотїли помочі 
отчізнї своїх предків-Русинів. Наприклад, жытель міста Бінґамптон, штат Ню Йорк, Америчан русиньского 
походжіня Майкл Кундрат, зорґанізовав засылку 12 контайнерів здравотницькой помочі в цїнї понад 4 мілі-
оны доларів. Ці не є то дивне, попросив ся проф. Маґочі, же, не позераючі на такы великы добродительскы 
скуткы, о панови Кундратови не была нияка інформація в україньскій пресї, не говорячі уж о даякім честнім 
оцїнїню або іншій премії з боку містных орґанів. Што значіть тото тихо? Ці была бы реакція така іста, кібы, 
наприклад, Америчан україньского походжіня, предкы якого ся народили в Галичінї, послав таку істу поміч 
до апатык у Львові? 

В Посолстві Румуньска делеґація америцькых Русинів высловила заспокоїня з лібералной політікы 
того штату односно націоналных меншин і пожелала владї тій державы успіхы перед вступом до Европской 
унії, напланованым на 2007 рік. Главнов темов розговорів быв 9. Світовый конґрес Русинів, якый має быти в 
Румуньску в юнію 2007 року, в містї Сіґетї, коло україньскых гранїць, в історічнїм реґіонї Марамороша. 

Румуньско высловило приправеность указати ся в найлїпшім світлї почас будучого Світового конґресу 
Русинів. Представитель посолства запропоновав позвати на конґрес урядників Европской унії, якы ся зани-
мають проблемами меншин, людьскыма правами і сполупрацы міджі пригранічныма теріторіями.

Проф. Маґочі высловив желаня односно інфраштруктуры Сіґету, яку бы ся жадало здоконалити, збудо-
вати новы готелы, великы салы і рештавровати місця історічной памяти Русинів, як напр. будинок суду, де у

Председа Світового конґресу Русинів 
ся стрїчать з діпломатами

Наше сердце – Віфлеємскы яслї
Дорогы чітателї Народных новинок, дорогы братя і сестры в Хрістови! 
Жычу вам красне пережываня Рождественных свят, радость і любов а премногы духовны дары од 

нашого Господа Ісуса Хріста.
Очекованя приходу Спасителя – Хріста – Сына Божого называли в Старім Завітї „месіянізм“. Месія 

мав сповнити тугу ізраільского народа стати ся народом великым, міцным, суверенным. Під началством 
Месії мали жытелї Ізраіла пережывати райскый жывот.

Першу обіцянку о Спасителёви дістали од Господа Бога першы люде уж в раю. Пізнїше, по потопі 
світа, ся месіяньскым народом став через праотця Авраама народ ізраільскый а приятя Хріста-Спасите-
ля, аж прийде, ся про народ стало посланём. Но знаме з історії, же тот народ тото посланя не сповнив. 
Намісто приятя Спасителя, приготовили ёму смерть.

В Старім Завітї ся люде ставали наслїдниками Божой обіцянкы через обрізаня. Хрістіяне ся стають 
єй наслїдниками через хрещіня і познаваня Бога. Хрістовы слова своїм ученикам суть ясны: „Ідьте, учте 
вшыткы народы і хрестийте їх в іменї Отця і Сына і Святого Духа“(Мт:28,19). Церьков тото посланя 
перевзяла і передавать го з поколїня на поколїня вшыткым народам уж два тісяч років. Видиме то уж 
такой на початку. За народженым Хрістом прихоять трёми царї – погане. Сімболізують універзалне 
спасительне посланя Хріста, котрый пришов, жебы „каждый хто в нёго увірить не пропав, но мав вічный 
жывот“ (Йо: 3,15). 

 Трёх царїв провадила на дорозї до Віфлеєма ясна звізда. Но не было то так все. Даколи ся їм страти-
ла а они не знали дорогу дале. Прото ся звідовали людей і самого царя. І мы на дорозї за Хрістом може 
тратиме Віфлеємске світло віры, надїї і любви. Проблемы в роботї, хвороты, каждоденны старости о 
хлїб нас ведуть до пустынї реліґійной пасівіты, песімізму. Може то саме платить і в дїлах нашого народ-
ного вопросу. Звады, де-яке дїлїня, особны інвектівы, ненавість ведуть подорожнїх Русинів не до світла 
народного просвіщіня, но до тмы народной смерти. Поучме ся з Віфлеєма. Ку Хрістови до яскынї пришли 
своёв дорогов ангелы, царї, пастырї... – особы не єднакого роздумованя, інтелектуалного познаня ці спо-
собу жывота. Але вшыткы мають єден цїль – Хріста. І в нашім народнім жывотї бы мало платити, же 
цїлём нас вшыткых є возроджіня нашого народа. А хоць ку тому цїлю приходить каждый своёв властнов 
дорогов, дорогу іншых мать решпектовати.

Істо собі каждый робить планы до нового року. Дакотры планы чоловікови выйдуть, дакотры нї. Міджі 
нима бы не мав хыбовати проґрам нашого цїлорічного духовного росту нелем через свої силы ці розум, но 
через Хріста, котрого теперь, в рождественных днях, істо каждый носить у своїм сердцю. 

Хрістос раждаєт ся!
о. Франтїшек КРАЙНЯК, Міджілабірцї

Слово к народжіню Ісуса Хріста
„А тото слово ся стало Тїлом, перебывало міджі нами, повне милости і правды“ (Йн, 1, 14).

Так говорить, дорогы братя і сестры, святе Євангеліє од Йоанна о перевтїлїню Сына 
Божого і Ёго приходї на нашу землю.

Перешли стороча од впаджіня Адама і Евы до грїху. Людство ся збавило прямого споїня 
з Богом і одходило од правого Бога. Лем де-ту ся нашла окрема особа, котра говорила і 
укрїпляла віру в обіцянку Отця небесного о приходї Хріста-Месії. І чекали! Кідь надышов час, 
зъявив ся в людьскій подобі з Пречістой Дївы Марії. Приносить на землю повноту Божой 
милости, дарує людём силу стати ся дїтми Божыма, укрїпити їх в добротї і в правдї, дарує 
можность войти до Царьства Божого.

Народжіня Хрістове ся стало початком обновы світа, початком нового благословеного 
зъєдинїня з Богом. Бог-Сын, котрый ся народив, указує нам цїль і змысел жывота, бо Він є 
наша Правда, Жывот і Дорога нашого спасїня (Йн 14, 6).

Слово зоступило на землю – то значіть, же зоступило до нас, людей. Хрістос ся 
прибилижыв ку каждому з нас. Теперь каждый із нас може відїти Ёго Пречістый образ, може 
чути Ёго дивны слова записаны у святім Євагелїю, каждый може брати участь на бескровнїй 
жертві і приїмати Тїло і Кров Хрістову.

Хрістос, котрый прияв людьске тїло про наше спасїня, днесь і навсе перебывать з нами. 
Своёв милостёв нас посвячує, очіщує од бруду і підкрїплять нас у тяжкостях і спокушінях.

Дорогы родічі, милы дїти, віруючі. Поздравлям Вас вшыткых зо святом Рождества Ісуса 
Хріста. Дайме вдяку Великому Пастырёви і Воджатаёви – Ісусови Хрістови за Ёго бесконечну 
милость к нам грїшным, же нам дожычів дожыти ся днешнёго дня.

Як хрістіане Православной церькви сьме покликаны внести до жывота євангельске учіня о 
правій любви к ближнёму, котрым про нас є каждый чоловік. Тота любов ся проявлять через 
милосердя. Хрістос повів: „Потім Вас спознають, же сьте мої ученици, кідь буде міджі 
вами любов“ (Йн 13, 35).

Позывам каждого з Вас крачати путёв любви к Богу і ближнёму, приносивши мір через 
Ісуса Хріста, звістуючі людём ангельскы слова: „Слава во вышнїх Богу, і на земли мір, в 
человіціх благоволеніє.“

Прот. Ян НОВАК, таёмник Уряду митрополитной рады Православной церькви
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▪ У Руській Порубі в недїлю, 4. 
децембра 2005, в Домі културы 
быв про містных жытелїв 
приравленый красный културный 
проґрам говореного слова, 
співу, музикы і сценок, котры 
приправили дїти з матерьской і 
основной школы, але збогатили 
го і гостї з Пряшова – популарна 
співачка русиньскых співанок 
М. Мачошкова в допроводї Й. 
Пірога (вышнїй ряд). А же ся 
проґрам любив, то потвердили 
участници аплавзом, але і 
отець духовный В. Лапігуска зо 
своёв родинов (долов першы 
злїва). Вірю, же і літературны 
укажкы двох лавреатїв Премії А. 
Духновіча за русиньску літерату-
ру Ш. Сухого і М. Мальцовской 
у серії акцій під назвов Стрїча 
з родным словом зарезоновали 
в сердцях притомных. Але, 
самособов, найвекша радость 
была наконець, кедь Миколай 
роздавав дарункы.

(Продовжіня з 1. стор.)
1914 роцї быв ганебный процес протїв православных Русинів, і просторы, де засїдала Марамороська руська 
народна рада в 1918 роцї.

Діскузія ся тыж дотулила недавно збудованого моста через Тісу, якый зъєдинять Сіґет і Солотвино на 
севернім закарпатьскім березї Тісы. Тот міст має нелем великый практічный вызнам, але і сімболічный, бо 
понад півстороча він дає можность Русинам, якы жыють по обидвох боках граніць, слободно ся контактова-
ти. Дїло уж цалком готове, але іщі не служить свому цїлю. 

Затриманя отворїня моста є звязане із вступом Румуньска до ЕУ і повинностёв дотримовати прісны 
правила той орґанізації при контролї граніць ЕУ, котра ся має росшырёвати. Проф. Маґочі запропоновав, 
жебы холем міст быв отвореный про русиньску делеґацію з Україны, яка бы го могла перейти пішо, ідучі на 
конґрес в 2007 роцї. Ці може быти лїпша путь на підкреслїня транспарентности граніць, як отворїня моста з 
Українов в роцї вступу Румуньска до ЕУ?

В Посолстві Мадярьска делеґація америцькых Русинів высловила спокійность із створїнём в Мадярьску 
автономных самосправ етнічных меншин. Русины суть узнаваны в тій державі як окрема народность і мають 
32 меншиновы самосправы, а тыж цїлоштатный коордіначный центер в Будапештї. Делеґаты з представи-
телями посолства поговорили о проблемах, якы Мадярьско має у звязи з крітеріями належности той абой 
іншой особы до конкретной народностной ґрупы.

Окремый вызнам мала пропозіція Посолства Мадярьска у Вашінґтонї о сполупраці з орґані-
заціями Америчанів русиньского поводу, а главно при орґанізованю в будові амбасады выставок, 
културных проґрамів, якы бы демонштровали успіхы Русинів в днешнїм Мадярьску. Тота ідея, 
самособов, выжадує сполупрацу Америчанів русиньского поводу з челныма орґанами русиньской 
меншиновой самосправы в Будапештї.

Орґанізованя проґрамів русиньской културы тыж запропоновали представителї Посолства 
Словеньской републікы. В центрї бісїды в амбасадї было знепокоїня делеґатів над недавныма 
подїями, звязаныма із Русинами на Словеньску. З єдного боку, была высловлена спокійность із 
значныма успіхами Русинів на Словеньску, як узнаня їх за самостатну народность, штатна під-
пора професіоналного Театру А. Духновіча, кодіфікація літературного русиньского языка, выданя 
многых публікацій по русиньскы, отворїня Оддїлїня русиньского языка і културы на Пряшівскій 
універзітї і клас з выучованём русиньского языка і културы в пару основных школах і ґімназію.

Але векшу діскузію выкликали екзістуючі проблемы. Председа Світового конґресу Русинів 
професор Маґочі вказав на серьёзны недостаткы в роздїлёваню фінанцій зо штатного розпочту 
Словеньска, выдїленых на културну роботу народностных меншин, такых як Русины. Напри-
клад, фінанції ся дїлять у януарї даного фінанчного року, але к народностным орґанізаціям ся 
дістануть аж найскорше в юнію, а даколи аж в юлію, авґустї або аж у септембрї. Кідьже тот яв ся 
повторює почас минулых десятёх років, взникать підозрїня, же в тім припадї доходить ку скрытій 
діскрімінації етнічных меншин в тій країнї. Посол Словеньска в США пан Растїслав Качер, якый 
говорив скоро пів друга годины з русиньсков делеґаціёв, арґументовано одповідав на тот вопрос. 
Він признав, же роздїлёваня розпочту Словеньской републікы є досправды проблематічне, але 
тоты проблемы ся нияк раз не обмеджують лем на націоналны меншины. Така іста сітуація є і при 
фінанцованю словеньской армады.

З другого боку, повів посол Качер, представителї влады повинны признати, же Русины, ся 
находять у „шпеціфічній сітуації“. Прічінов той шпеціфічности є факт, же на роздїл од іншых народ-
ностей, Русины не мають державу, од якой бы могли чекати поміч – фінанчну або моралну. Также, 
Русины сі выжадують окрему увагу од представителїв словеньской влады і політіків. 

Професор Маґочі тыж ся дотулив вопросу роздїлёваня пінязей про народностны меншины. Не 
желаючі брати на себе пряму одповідность за тото дїло, Міністерство културы СР створило кон-
зултатівну раду, яка ся складать з представителїв Русинів і єдного урядника міністерства. Функ-
ціёв рады є вызначіти орґанізації і проєкты, якы мають быти фінанцованы. Але кого репрезентує 
тота конзултатівна рада? Чом, наприклад, двоми з штирёх членів-Русинів жыють в Братїславі, 
кідь абсолутна векшина Русинів жыє на самім выходї Словеньска?

Дакотры членове делеґації Америчанів русиньского поводу высловили окрему неспо-
кійность з фактом, же найстаршы і найавторітнїшы русиноязычны новинкы, якы зачали 
выходити по револуції 1989 року – Народны новинкы – знамы далеко за граніцями репу-
блікы, у 2005 роцї не дістали ани коруну зо штатной дотації. Місто того, вшыткы пінязї пішли 
на недавно заложены новинкы InfoРусин, якых дакотры чісла мають аж до 40 процент матеріалів 
публікованых в словеньскім языку! У звязи з тым єден з делеґатів припомянув, же пінязї, якы ся 
дають на выдаваня прекрасного часопису „Русинский світ“ в Мадярьску, ся пропорчно зменшу-
ють, кідь журнал публікує на своїх сторінках матеріалы іншым языком, як русиньскым. Бесспорно, 
політіка Міністерства културы Словеньской републікы і ёго „русиньскых“ конзултантів скорїше спо-
хыбнює факт, же тот штат знепокоює „шпеціфічна“ сітуція ёго обчанів-Русинів. 

Наконець професор Маґочі і іншы делеґаты высловили серьёзне знепокоїня з фактом, же 
Міністерство школства Словеньской републікы фінанцує лем вісем клас в основных школах з 
выучованём русиньского языка і културы, а остатнї штирї суть фінанцованы з іншых істочників. 
Інакше повіджено, на Америчанів русиньского поводу Русины зо Словеньска ся обертають з 
просбов фінанцовати платы учітелїв штирёх екзістуючіх клас, шестёх далшых планованых клас і 
выхователїв 12 матерьскых школок, якы ся планують отворити там, де екзістують основны школы 
з русиньскым языком выучованя. Як є то можне, же країна-член ЕУ з економіков, яка ся бур-
ливо розвивать, о чім говорять масмедії, має быти залежна од Русинів США і Канады в дїлї 
фінанцованя невеликого множества клас в основных школах з выучованём материньского 
русиньского языка і в матерьскых школках? Словеньскый посол акцептовав тоты арґументы і 
приобіцяв преднести тоты вопросы, о якых ся говорило на стрїчі, перед компетентныма орґанами 
в Братїславі. 

Стрїчі з 14. новембра 2005 у Вашінґтонї были першы, якы зреалізовав председа Світового конґресу Русинів 
з офіціалныма представителями влад країн, де жыють Русины. Містны орґанізаторы послали жадость стрїтити 
ся тыж Посолству Польска, але, на шкоду, то была єдина країна, котра на тоту жадость не одповіла. 
Вшыткы стороны были согласны, же сполупраца Світового конґресу Русинів і орґанізацій Америчанів русинь-
ского корїня з представителями Україны, Румуньска, Мадярьска і Словеньска ся мусить продовжовати. Само-
собов, мы будеме продовжовати робити з тыма державами, а тыж в будучности хотїли бы сьме надвязати 
контакты з Польском, Чеськов републіков, Сербском і Чорнов Горов і Хорватьском                                   -НН-

В Руській Порубі быв Миколай
4. децембра 2005 року до села Руська Поруба, што ся находить у Гуменьскім окресї, 

завітав Миколай з повнов торбов дарунків. З той прічіны цїле село было горї ногами. Уж в 
пообіднїх годинах, по молитвах в ґрекокатолицькій церькви, де душпастырює о. Владимір 
Лапігуска, люде ся зышли до Дому културы.Ту на вартї стояв і приїмав гостїв у своїй канце-
ларни староста Мірослав Лукацко, якый ся вєдно з посланцями Сільского уряду уж другый 
волебный період старать о 278 душ свого села. Приправленый быв і директор Основной 
девятьрічной школы Штефан Андрейцо із своїм учітельскым штабом. Інтерес о Миколая 
быв такый великый, же проґрам ся зачав о годину скорше. А не быв то обычайный проґрам. 
Школа приправила, на челї з директором і учітельков Маріёв Андрейцовов, а тыж і школка, 
де директорков є Гелена Андрейцова, богатый і пестрый на жанры проґрам. Родічі і цїлый 
валал міг чути слово, сценкы, співанкы і фіґлї... Вшыткы выступаючі были добры, а главно, 
же ся там бісїдовало по русиньскы. Тото є добра візітка школы, але і Сільского уряду, якы ся 
старають о розвой русинства в селї і за помочі школы, де ся учіть українчіна. При послїд-
нїм списованю людей ся ту веце як 75 процент жытелїв села приголосило к Русинам. 
Може, досправды то є лем крок ку націоналній русиньскій школї. Своёв жменёв ку народ-
ностному усвідомлїню припомагать і о. Лапігуска, якый учіть реліґію по русиньскы. 

Почас проґраму валалчане ся дочекали несподїванкы. Пришли ту гостї. Потїшыли ся 
люде главно співачцї Марії Мачошковій, яку давно нажыво не відїли і яку до того села заан-
ґажовав Русин і Народны новинкы, што роблять путовный серіал по нашых селах і містечках 
під назвов Стрїча з родным словом. Їх шефредактор Александер Зозуляк нелем ся щірым 
словом приговорив ку притомным і подяковав, же ся голосять ку Русинам і русиньскому 
языку. Але привіз із собов до Руськой Порубы ай Йожка Пірога, што спроваджав співачку 
Марію Мачошкову, писательку Марію Мальцовску і методіка русиньского языка і літера-
туры, поета Штефана Сухого. Проґрам ся скінчів чітанём урывків з художнїх творів самыма 
писателями, і колядками, якы задушевно заспівала Марія Мачошкова. 

А потім ся могли роздавати дарункы. Миколай (Миколай Андрейцо) наперед дїтей вы-
сповідав, ці суть добры, а потім зачер до торбы. Россвітили ся очка. Было же то радости! 
Важно повісти, же дїточкы были іщі другый раз обдарованы, а то в церькви на праве свято, 
на Миколая – 6. децембра. Залужыли сі то.  М. М., фоткы А. З.

Председа Світового конґресу Русинів 
ся стрїчать з діпломатами

Отець Франтїшек Крайняк 
4. януара славить свій округлый 
юбілей (нар. в 1956 р.), своїх плод-
ных 50 років, а онедовго то буде 
25 років ёго священства (14. юла 
1981 быв рукоположеный).

Споминам собі, як єм ся з ним 
спознав у Братїславі, кідь єм быв 
приятый на вышшу школу в 1980 
роцї, яка несла назву Кіріломе-
фодьска богословска школа. Я – 
першокласник, він начав пятый 
рік і приготовляв ся на пасторачне 
місійне дїло. Уж тогды быв якыйсь 
іншый, як другы! Мав ясный цїль. 
Нелем ся стати священиком, але 
зістати сам собов, просто, такым, 
якыма были ёго предкы – Руси-
ном, робити про Русинів, утрима-
ти кіріломефодьске наслїдтсво – 
церьковнославяньскый обряд, а 
што найважнїше – здобыти про 
русиньскых вірників, жебы у своїх 
церьквах учули Боже слово у сво-
їм материньскім языку і самы го 
могли чітати.

Зато, кідь в 1981 роцї прихо-
дить на першу парохію до Рокыто-
ва при Гуменнім, зоставує Малый 
ґрекокатолицькый катехізм про 
русиньскы дїти і зачінать пере-
кладати Апостолы і Євангелія на 
недїлї і свята до русиньского язы-
ка. Правда, усвідомлює собі, же 
„іде протїв вітру“, но слухать голос 
сумлїня і рядить ся словами сво-
го великого прикладу, русиньско-
го єпіскопа Павла Ґойдіча, якый 
написав священикам в першім 
своїм Пастырьскім листї: „Пропа-
дуть нашы Русины, Русины Дух-

новіча, Павловіча, Великого Васи-
ля, як не подаме їм помічну руку. 

Поучайме, просвіщайме ёго, што-
бы міг в културї з іншыма народа-
ми поступати. Научайме ёго почі-
тати чудже, але з цїлого сердця 
любити своє.“

І о. Франтїшек так робить. Бере 
слова єпіскопа за свої, давать 
помічну руку, не позераючі на себе, 
зберать способных людей коло 
себе, якы бы запалено, так як він, 
робили на тім дїлї.

По 11 роках терпезливой робо-
ты, неперестанного клёпканя і 
просіня, тїшить ся вєдно з роди-
нов Русинів над схваленым дїлом 
церьковнов верьхностёв – Апос-
толами і Євангеліями на недїлї і 
свята і Тайнами (27. 3. 1997 р.).

Правда, усвідомлює собі, же 
будучность є в молодежи. Зато 
свої силы і талент жертвує молодій 
ґенерації. Сістематічно ся од 1985 
року у своїй другій парохії, в Міджі-

лабірцях, занимать з молодежов і 
ёго робота є благословенна. За 20 
років пасторачно-місійной робо-
ты выходить спід ёго рук 10 новых 
людей до Божого винограда, якых 
учіть не ганьбити ся за своє, а зна-
ти і потерьпіти.

Но ёго цїложывотным дїлом і 
надале зістають переклады літур-
ґічных текстів і дочеканя ся їх хос-
нованя в Богослужінях, жебы чув 
Русин своє і по своёму, і жебы быв 
гордый на велике богатство, яке 
ся находить в ёго языку, обрядї, в 
деревяных церьквах.

То лем курте свідоцтво о. 
Франтїшкови, ґрекокатолицькім 
священикови „шырокого сердця“ і 
о ёго каждоденній мурянчій робо-
тї. Думам собі, же заслужить собі 
наше подякованя і узнаня, хоць він 
сам бы повів: „Не є потребне, а 
кідь, то коротко і мудро. “

Жычу, Тобі, отче Франтїшку, за 
велику русиньску родину вшытко 
потребне про душу і тїло. Най в 
кругу твоёй близкой родины пере-
жыєш многы спокійны рокы, а в тій 
великій родинї Русинів дочекаш ся 
плодів своёй хосенной роботы.

На многая і благая лїта.
о. Ярослав ПОПОВЕЦЬ, Чірч

(Од редакції: Ку многым ґрату-
лантам к вызначному юбілею о. 
Ф. Крайняка ся придає і колектів 
редакції Народных новинок і Руси-
на і жычіть вірному сынови ґреко-
католицькой церькви і русиньско-
го народа много здоровя, родинной 
погоды і сил до далшой роботы на 
благо Русинів.)

Отець Франтїшек Крайняк – охранця 
материньского языка

(Ку 50-цї незломного боёвника за права Русинів)
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Обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы 
і Містьскый центер културы у Снинї

позывають Вас на вечур русиньского слова і співанкы під 
назвов

СТРІЧА З РОДНЫМ СЛОВОМ,
КОТРЫЙ БУДЕ 16. ДЕЦЕМБРА 2005 в СПОЛОЧЕНЬСКІЙ 

САЛЇ МсЦК У СНИНЇ од 16. год.
У проґрамі выступлять: лавреат Премії за вызначне дїло про Русинів 

Александер Зозуляк з Пряшова і лавреаты Премії А. Духновіча 
за русиньску літературу – Миколай Ксеняк з Ружомберка, Марія 

Мальцовска з Пряшова і Штефан Сухый зо Стащіна.

Поетічным словом, співом і музиков проґрам доповнять:
конферансьєрка, народна писателька і співачка Марія Ґірова зо 
Снины, Ян Яролін зо своїма сынами із Хлмца і Анна Юнова з 

дївками – тріо „Зарічанка“ – зо Снины.

Наконець выступить популарна фолклорна ґрупа ПАЙТАШЕ зо 
Снины під веджінём Даніела Гулая.

Вступ вольный!
Акція є фінанцована Міністерством културы СР.

В тых днях, окрем іншых, 
вышли і тоты три публікації. 
Першу выдав Русин і Народны 
новинкы, а то зборник патріотіч-
ной поезії Лабірчана Штефана 
Смолея під назвов Не ганьб 
ся, Русине!, якый творять два 
ціклы: Русиньскы молитвы і 
Вдяка матери. Купити книжку 
як дарунок під ялічку мож в 
нашій редакції за цїну 100,- Ск, 
поштов за суму 120,- Ск.

Таку істу цїну мать і друга книжка, яку мож 
купити в нашій редакції, а то зборник рефе-
ратів з міджінародного научного семінаря, 
котрый быв 1. октобра 2005 зорґанізованый 
к 110-річному юбілею од зачатя навчаня 
в Ґрекокатолицькій руськой учітельскій 
семінарії і к 80 рокам од куплїня Руського 
дому в Пряшові. Тот зборник выдав Світовый 
конґрес Русинів а вєдно з Руськым клубом – 
1923 і Обществом А. Духновіча в Пряшові спо-
минаный семінарь орґанізовали. Споминаный 
зборник мать назву Вызнамны про Русинів 
а ёго зоставителями суть Мґр. Гавриїл Бес-
кид і Мґр. Александер Зозуляк.

Ґрекокатолицькый русиньскый кален-
дарь на 2006 рік выдало Общество св. 
Іоанна Крестителя і купити го мож на адресї 
редакції: Ґр. кат. фарьскый уряд, кпт. 
Налепкы 36, 068 01 Міджілабірцї. Кален-
дарь, окрем ґріґоріаньского і юліаньского 
календарія, мать много інтересных статей і 
є богато ілустрованый. Быв приправленый 
редакчнов радов, в котрій суть о. Ф. Край-
няк, Й. Кудзей, о. Я. Поповець і А. Блы-
хова. Наконець зацїтуйме першый куплет 
з вступной поезії Й. Кудзея: „Нукаме Вам, 
добры люде, / календарь-книжочку, / няй вам 
на потїху буде / каждый день в тім рочку. 

Статя в Народных новинках ч. 35 – 41/ 2005, стор. 3 о потребі проґраму і лідра на русиньскім 
полю выкликала велё вопросів, а дакотрых знервознила. Народны новинкы діставам реґуларно а Info-
Русин єм дістав лем єден. (Інтересно, же Народны новинкы не дістають од штату ани галера, а 
InfoРусин – значны коруны – познамка ред.). В другых Народных новинках была моя статя, а аж по 
них вышов InfoРусин, а чекав єм, же і там буде статя, а такой і на ню реакція, але чом там не было 
ніч – то я не знам. Лемже проблем не є в тім, в котрых новинках вышла статя. Я інформую чітателїв, 
же цїлём статї было вказати, до чого доведе актівіта, котра не мать допереду выяснены правила 
гры, котры хыбують Русиньскій обродї Словеньска (РОС), як малта хыбує цеглї, котра ся має 
тримати в мурї, жебы не выпала з нёго і жебы мур быв певный. Так без проґраму РОС, Русина 
і Народных новинок, Руського дому, а може і іншых русиньскых орґанізацій тратять єдноту в досяго-
ваню цїлїв і поступовых кроках. Роздїлїня до двох таборів не стало ся зато, же членове ці ведучі осо-
бности тых орґанізацій ся нароком розбивають або суть планны, або орґанізачно неспособны, але 
зато, же не є выготовленый проґрам, котрый бы вшыткых зъєдиняв у роботї. Без сполочного про-
ґраму ниякый лідер не утримать свою ґрупу погромадї, розлїзуть ся, як вівцї. Без сполочного 
проґраму іде кажда орґанізація і єй функціонарь своёв властнов путёв. Єден ся на другого гнївать. В 
тім є прічіна розколу орґанізацій РОС, Русин і НН і Руськый дім. З того ся можуть радовати лем нашы 
неприятелї, котры нам ніч доброго не желають. Радше бы нас відїли „мертвыма”. Таку радость їм зро-
биме? Треба ся нам спамятати, главно ведучім функціонарям русиньскых орґанізацій. З многыма єм 
бісїдовав, каждый ся снажить, жебы добрі было, каждый хыбу видить лем у того другого, а выслїдок є 
недобрый. Люде ся снажать робити протїв собі, а не за себе. Є найвышшый час мати сполочный про-
ґрам. Хто го зробить? Лідер. 

Так я віджу выход із вшыткых проблемів. Сучасна штруктура веджіня Русиньской оброды 
поставлена лем на председови як єдинім орґанізачнім працовникови, упрятовачцї, писарь-
цї, учтовничцї, редакторцї і што іщі... Уж давно не выговує орґанізачным потребам. Ніч нихто 
не змінив, теперь пришло двоє людей. Треба выбудовати канцеларію Русиньской оброды, орґанізач-
ный штаб людей, котрый бы быв плаченый і підлїгав председови РО. В тій статї хочу конкретізовати 
свою представу проґраму і задачу лідра. Вірю, же ся найде такый способный чоловік, котрый ся возь-
ме розвоёвый проґрам повнити і зъєдинить вшыткы силы на русиньскім полю Словеньска під єдным 
акчным прапором: 

Кідь председа орґанізації хоче одступити із своёй функції, значіть, же не є згоды міджі предсе-
дом і выконным выбором. Хыбує проґрам, котрый детермінує змысел і конкретну роботу председо-
ви і выконному выбору. Кідь председа подасть демісію, бо уж дале не є способный тоты незгоды зна-
шати, а не видить з даной сітуації іншый выход, то, значіть, же одступує цїлый выбор. Будеме волити 
новый выконный выбор і нового председу. Нового председу треба волити такого, котрый уж має 
розвоёвый проґрам, а то є тото новум, котре ту пропоную. Уж нераз сьме ся пересвідчіли, же лем 
мено пропонованого кандідата на председу не стачіть на то, жебы сьме знали, яков дорогов нас кан-
дідат поведе і ку якому выслїдку ся за два рокы дістанеме. Мено кандідата нам не укаже цїль, котрый 
маме за волебный час досягнути і якы крокы на то поужыєме. Каждый кандідат на председу РО бы мав 
предложыти волебному плену проґрам главных ідейных представ, котры посувають русиньске возро-
джіня допереду як цїлок, не як єдну орґанізацію – Русиньску оброду. Русиньска оброда днесь, в часї 
екзістенції множества малых сателітных русиньскых орґанізацій на Словеньску, сама велё не 
потягне. Осамочены малы русиньскы орґанізації суть про Русиньску оброду фінанчнов тажо-
бов, котрой ся Русиньска оброда не докаже збавити. Не мала бы ся їх збывати. РО ці хоче або 
не хоче, мусить з тыма орґанізаціями сполупрацовати і часточно зъєднотити їх роботу із своїма 
цїлями (де є написане, же РО має быти лідром? – познамка редакції). Тото є основна стратеґія РО на 
досягнутя єй прімарной позіції міджі остатнїма русиньскыма орґанізаціями на Словеньску. Як ся тото 
зъєдинїня на основі розвоёвого проґраму не стане реалностёв, малы русиньскы орґанізації ся 
стануть твердыма і силныма конкурентами Русиньской оброды у штатній роспочтовій сферї 
і можуть розбити нелем Русиньску оброду, але силно розбити і русиньскый рух на Словень-
ску (русиньскы орґанізації жебы розбивали русиньскый рух, жебы рїзали конарь, на котрім сидять? – 
познамка ред.) Тото, што ся дїє теперь на русиньскім полю, є лем слабый вар того, што іщі лем прийде, 
кідь не буде вытвореный і приятый сполочный розвоёвый проґрам. Розвоёвый проґрам каждый канді-
дат на председу Русиньской оброды бы мав публіковати ай в новинках перед вольбами, жебы го могли 
членове окресных орґанізацій і іншых русиньскых орґанізацій прочітати і дати своїм заступцям, посла-
ным на волебный сейм, пропозіції, котрый розвоёвый проґрам треба волити. Котрый кандідат не мав 
ниякый розвоёвый проґрам опублікованый в русиньскій пресї і не предложыв го на волебнім 
пленумі, не мав бы быти приятый до кандідаткы на вольбы председы Русиньской оброды. 
Як такый проґрам не має нихто, лїпше зрушыти вольбы і переложыти на пізнїше, дашто выпрацова-
ти і вольбы повторити, як іти наслїпо за даякым меном. Треба приготовити такы волебны условія, абы 
сьме собі могли выбрати такый проґрам, котрый поважуєме за найлїпшый. Друге вылїпшіня той про-
позіції є в тім, же і обычайны членове РО і сателітны русиньскы орґанізації Словеньска бы были час-
тёв выберу розвоёвого проґраму РОС, а тым і цїлого русиньского руху на Словеньску, застрїшеного 
Русиньсков обродов як лідром і заступцём Русинів на Словеньску. 

1. В розвоёвім проґрамі бы мала быти на першім містї высловлена пожадавка, же треба утрима-
ти вшытко, што ся дотеперь подарило Русиньскій обродї і іншым русиньскым орґанізаціям выбудова-
ти, аж потім подля потребы просаджовати новы актівности.

а/ Утримати і актівізовати вшыткы русиньскы орґанізації уж заевідованы і актівны. Мусить в про-
ґрамі быти холем єден пункт о взаємнім контактї і сполупраці міджі русиньскыма орґанізаціями, холем 
раз до рока. Сполочный пункт роботы буде підпореный і зо штатного роспочту. Кажда орґанізація буде 
забезпечовати і властны фінанчны проєкты на фінанцованя сполочных акцій.

б/ На друге місто треба положыти презентацію русиньской молодежи, главно помочі їм завести 
до практікы нову сутяж у творбі і інтерпретації русиньской популарной музикы. Тот жанер дотепрь в 
русиньскій културї, главно в розгласї абсентує, а то є велика хыба. Ту стаґнуєме. На тот проєкт треба 
каждорічно выдїлити молодежи фінанчну частку із штатного роспочту. 

в/ На третє місто класти сполупрацу із Світовым конґресом Русинів, вєдно орґанізовати цїлосві-
тову русиньску акцію на Словеньску – на пішій зонї, в Руськім домі, ТАД і в Братїславі – русиньскый 
склеп, выроба, народны ремесла, популарна музика, народна музика, театер професіоналный і ама-
терьскый, поезія і проза, гуморне слово, научна конференція о выслїдках выскуму русиньской історії 
і културы, турістіка по русиньскых културных памятках, навщіва русиньской експозіції історії і културы 
в музеях у Свіднику, Міджілабірцях, бісїда з міністром културы СР о ідентіфікації і презентації русинь-
ской културы на Словеньску, на то выдїлитли частку із штатного роспочту.

(Закінчіня в наступнім чіслї.)
Ян КАЛИНЯК, Свідник    

Кідь цеглї хыбує малта
або: Проґрам і лідер русиньского руху на Словеньску

– Кідь театер взникнув, я іщі тог-
ды не быв на світї, а нихто тогды не 
предпокладав, же раз Маріан Марко ся 
стане директором театру. О заснова-
ню театру я ся дізнав з літературы, 
з архівных матеріалів. Днесь ся можу 
лем подяковати предкам, котры при-
шли з таков ґеніалнов думков заложы-
ти театер. Є правда, же тогды были 
дакус інакшы можности, также теа-
тер быв заложеный як Україньскый 
народный театер. Днесь ся мушу глу-
боко поклонити тым, што стояли 
при ёго зродї, главно ёго засновате-
лёви Іванови Грицёви-Дудови, якый 
зробив вшытко про то, абы театер 
міг фунґовати. Підпоровав го морал-
но і фінанчно, як і іншы люде ці інш-
тітуції. Ходив ту все, інтересовав ся 
о театер, наконець уж о як Театер 
А. Духновіча. Брав го як свою дїтину. 
Ёго інтерес о театер быв догробный. 
Были то тяжкы рокы, але і теперь є 
тяжко в културї.

Притім вшыткім не мож порівно-
вати, як то было в 1945 роцї, кідь не 
было што їсти, де спати і як фунґо-
вати, і днесь – росповідать сучасный 
діректор Театру А. Духновіча в Пряшові 
Маріан Марко.

Театер на своїй пути перешов роз-
лічныма етапами, покы ся етабло-

вав на русиньскый. Быв заложеный 
25. новембра 1945 року в Пряшові. 
Грало ся ту по руськы, по україньскы 
творы руськой, україньской, словень-
ской, світовой драматурґії. Фунґовав 
ту драмколектів і оперета аж до 1954 
року. В 1956 роцї взникать місто опере-
ты Піддукляньскый україньскый народ-
ный ансамбель. Од 1954 року грає 
ся ту по україньскы аж до 1986 року, 
кідь гра Благослава Углара Сенс нон-
сенс ся грає по русиньскы. По рево-
луції 1989, конкретно в 1991 р. театер 
дістає назву Театер А. Духновіча. З 
того часу ся ту грає лем по русинь-
скы. Заслужыв ся о тото дїло, глав-
но Василь Турок, тогдышнїй драма-
турґ театру, якый на тім постї быв од 
1. авґуста 1985 року аж до своёй смер-
ти 7. 11. 2005. Допогли му ку тому позе-
рателї, якы ся домагали зрозумілости 
на сценї, і реална націонална сітуація 
на русиньскых селах, де театер пред-
ставляв свою роботу. „То не было лем 
так, змінити назву театру, перейти 
на русиньскый язык,“ повідать М. Мар-
ко. “Ту взникла потреба такого пере-
ходу ініціована нашыма людми, значіть 
тыма, кому служыме. Посланём теа-
тру є служыти людём. Єм радый, же 
перемогли позерателї, же ся ку ним 
можеме приговаряти так, як сі то они 

желають.“ 
Почас 60-річной екзістенції теа-

тру ся ту одограло 321 премєр, де ся 
блисли такы тітулы, як Отелло, Краль 
Лір, Гамлет Шекспіра, Достоєвского 
Ідіот, Гончаровів Обломов, але і укра-
їньского класіка Старицького Ой, не 
ходи Грицю, яка была першов премє-
ров у театрї, а то в марцу в 1946 роцї, 
гра Василя Зозуляка Голос Матери, 
Івана Гриця-Дуды Маків цвіт, Естер 
Евы Біссовой і ряд іншых пєс містных 
авторів. Окрем того, є ту і 50 років 
ансамблю, якый має за собов десят-
кы премєр і тісячі выступів дома і за 
граніцями нашой републікы.

Спомином на заложіня театру є 
подарунок драматічного колектіву, а 
то 322. премєра 2. 12. 2005 року – 
Дядя Ваня од Чехова. Режісером гры 
є Святослав Спрушаньскый з Нїтры. 
В інсценації выступили: Осиф Ткач, 
Евґен Либезнюк, Василь Русиняк, 
Серґей Гудак, Людмила Лукачіко-
ва, Світлана Шковранова, Ладька 
Урбанкова і Настя Югасова. 

Офіціалны ославы 60 років од 
першой премєры бы мали быти на 
другый рік. Але то уж не перебігай-
ме. Ку тому ся іщі вернеме. Важный є 
спомин. 

М. МАЛЬЦОВСКА 

ЮБІЛУЮЧІЙ ТЕАТЕР – 322. премєра драмколектіву

Слово харіта, значіть добро чіни-
ти. В часї, кідь вшыткы чекаме на при-
ход того найцїннїшого Богочоловіка, на 
Ісуса Хріста, вызнам того слова ся чім 
дале, тым веце росшырює. Конець рока 
є святом душ. Отваряють ся сердця.

– Што про вас значіть слово харі-
та, з чім ся звязує, главно теперь, кідь 
ся ближить Рождество Хрістове? – 
попросили сьме ся недавно ґенерал-
ной директоркы Бардіёвскых поземных 
ставеб, а. с. Інж. Марґіты САСАРАКО-
ВОЙ на 1. Рождественнім бенефіч-
нім концертї, якый фірма зробила
9. 12. 2005 в просторах кіна „Жріед-
ло“ в Бардіёвскых Купелях.

– Про мене то значіть поміч і споїня 
двох сторон. Тых, што потребують поміч 
і тых, што дають. Выслїдком має быти 
спокійность обидвох. Того, хто бере, і 
того, хто дає. 

– Чоловік в передсвяточнїм часї 
наладженый на мнягку струну, хотїв 
бы догнати то, што не встиг за цїлый 
рік, што ся тыкать помочі ближнёму. 
Знаме, же ся анґажуєте в такых акціях. 
Панї діректорко, могли бы сьте мі пові-
сти в чім конкретно?

– Поможу каждому, хто ня попро-
сить. Інша річ, на што тоту поміч, ці 
уж фінанчну або матеріалну, поужыє. 
То вже дїло ёго сумлїня. Повім вам 
щіро, дуже добрі ся чую, кідь дакого 
обдарую. Є то намного лїпше давати, 
як діставати. Може в твердых капіта-
лістічных условіях єм наладжена по 
людьскы і хрістіаньскы, але мене то 
заспокоює. То ся тыкать ай мого осо-
бного жывота. Єм щастна, кідь моїх 
близкых можу обдаровати, а они ся з 
того тїшать. Так бы то мало быти і на 
рождественны святкы, кідь ся вшыткы 
стрїтиме – мій сын Матько, мій муж і 
цїла родина.

– Уж двадцять років сьте у веду-
чій функції у ставебництві выходно-
го Словеньска і досягуєте немалы 
успіхы як дома, так в загранічу, глав-
но на Українї, даєте роботу приближ-
но 300 людём, а ваш завод є зісковый. 
Є то хвала про жену. Як видно, споїли 
сьте свої орґанізаторьскы способности 
довєдна з харітатівныма. Мате добру 
сполупрацу з Пряшівскым ґрекокато-
лицькым єпіскопством. Знаме, же сьте 
докінчіли бітовый дім в Пряшові, роби-
те на монастырю в Краснім Бродї, на 
ґрекокатолицькій церькви в Попрадї, 
реконштрууєте Шарішанку при ґреко-
католицькій харітї в Пряшові. Дакотры 
з тых актівіт суть позначены вашым 
сердцём і значнов помочов, як то было 

в припадї монастыря в Краснім Бродї, 
де ходила і ваша бабка... Што Вас 
вело к орґанізованю 1. Рождествен-
ного бенефічного концерту в Бардіёв-
скых купелях?

– Нашы інвесторы з Польска, Украї-
ны, десь до 50 людей передтым хотїли 
прийти на Словеньско, так сьме то спо-
їли з бенефічным концертом, де сьме 
позвали нашых інвесторів, субдода-
вателїв, розлічных партнерів і нашых 
працовників, якы сі выслухали выступы 
такых співаків, як: П. Сташак, М. Лай-
ферова, манжеле Бенковы, Р. Казік і 
іншы. Як сьте были свідком, шек в сумі 
50 000 корун сьме одовздали Ґрекока-
толицькій харітї в Пряшові.

Чоловікови є властне чінити добро. 
Є то справне, кідь ся знає роздїлити. Є 
то людьске, же не думать лем на себе, 
але і на тых, хто тоту поміч потребує. 
Не каждый є єднако записаный на тій 
земли. Днешня доба роздїлила людей 
на богатых і бідных, а дахто не власт-
нов прічінов зістав у тім слабшім табо-
рї. Якраз поміч такому чоловікови має 
велику цїну. Даколи стачіть так мало. 
На то сьме люде, абы сьме ся підпоро-
вали, абы сьме забезпечовали гармо-
нію. Є то і по божому закону. Панї Інж. 
Марґіта Сасаракова із своїма скутками 
наісто патрить ку такым, (на щастя, же 
такых є і веце міджі нашыма людми), і 
хоць, як сама гварить, не каждого мож 
заспокоїти. Віриме, же розроблены 
великы роботы в Ужгородї, на Кримі, 
але і в Польску, ся стануть добрым 
передусловіём про далшы доброчін-
ны скуткы про знаму добродительку – 
і русиньской културы. В тім єй тримле-
ме палцї і желаме щастливо і спокійно 
пережыти найкрашшы святкы в роцї – 
Рождество Хрістове.

М. МАЛЬЦОВСКА

Рождественный бенефічный концерт

▪  Ґенеральна директорка Бар-
діёвскых поземных ставеб, а. с. 
Марґіта Сасаракова на 1. Рождес-
твенным бенефічнім концертї 
передала шек зо сумов 50.000 Ск 
представителёви Ґрекокатолиць-
кой харітї.
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На каві у старосткы
Село Куров, котре лежыть недалеко граніць з Польском, 

зо своїма 300 жытелями належить к тым меншым. На єднім 
боцї то не є добрі, бо якраз такы малы, оддалены села лем 
тяжко можуть ашпіровати на такы выдобыткы добы як плін, 
каналізація, водовод, не бісїдуючі о службах, здравотній 
старостливости, културных можностях... З другого боку, люде 
в малім селї жыють компактнїше, як єден орґанізм, чоловік ку 
чоловікови ту мать ближе. Такый погляд має і старостка села 
Марія ШПІРКОВА. До Курова ся оддала перед 20 роками і 
з Куровчанами ся так зжыла, же єй дали довіру і в послїднїх 
вольбах єй зволили за старостку села. Видить ся, же не 
пошкодовали...

– Старостку 
роблю першый 
волебный період, з 
котрого перешли 
два рокы. Што ся мі 
за тот час подари-
ло? На першім місцї 
бы єм увела асфал-
тову драгу, котра до 
того часу в Курові не 
была, другым успіш-
ным кроком быв Дім 
надїї, котрый сьме 
властныма силами 
збудовали за єден рік, 
– гварить старостка. 

Тыждень по 
нашій навщіві (кінцём 
новембра) в ново-
збудованім Домі надїї 

одправляли Куровчане першый погріб. Што ся тыкать замест-
наноси, векшина Куровчан в продуктівнім віцї є по роботах в 
Братїславі, на Чехах, але і в Нїмецьку, Ракуську... Можности 
роботы в селї не суть скоро ниякы. „Найвекшым“ заместна-
вателём є ту споєне польногосподарьске дружство Куров з 
частёв Ґерлахова, де нашло роботу до 20 людей. Пару неза-
местнаных собї спомагать актівачныма роботами. 

Комісарї Европской унії тискають допереду рішїня 
проблему соціалной сітуації Ромів, хоць біда по селах ся 
тыкать і неромской популації. Панї старостка ся хопила і 
такой можности – спомочі холем части жытелїв села, бо 
выслїдный ефект може быти на хосен вшыткым Куровчанам. 
Подарило ся єй роздобыти з Уряду сповномоцненця влады, 
котрый заступлять панї Клара Орґованова, 150 тісяч корун на 
проєкты домів нижшого штандарту про Ромів, котры в селї 
жыють. Теперь робить над проєктом здобытя фінанцій на 
выставбу тых домів, котры собі збудують самы Ромове. Тых 
але на самый перед было треба научіти ставбарьскым робо-
там – і ту панї старостка здобыла ґрант на рекваліфікацію 
незаместнаных Ромів. З ґранту накупила ставебный матеріал 
і заплатила лекторів, котры учіли Ромів муровати, бетоновати, 
але і класти замкову длажбу і т. д. 

– Не было легко зачати з людми, котры не знали роби-
ти, довгы рокы были незаместнаны, але теперь віджу, же 
суть горды самы на себе, што доказали, а оцїнюють то 
і „білы“ жытелї села, перед котрыма ся вказали в лїпшім 
світлї, вказали, же і они суть способны, хосенны про село. 
Зато бы єм хотїла тото дїло довести до кінця і зрядити 
про рекваліфікованых превадзку на выробу длажбы, де бы 
Ромове, але може і другы жытелї села мали роботу нелем 
на час, але довгодобо. І ту хочу выужыти ґрант – здобыти 
410 тісяч корун на зряджіня такой превадзкы, – закінчує 
панї Шпіркова.

 
Довєдна їх тримать Куровчан

Фолклорный колектів „Куровчан“ прославив Куров нелем в 
часах соціалізму, кідь каждый прояв русинства ся оцїнёвав як 
„політічный русинізм“ або „буржоазный націоналізм“ і єдине, 
чім ся Русины могли презентовати – то быв їх автентічный 
фолклор, але пережыв доднесь. Досправды треба сконшта-
товати, же „лем пережыв“, бо часы ёго славы за еры манжелів 
Поповцёвых (учітелї Марія і Ян Поповцёвы заложыли і вели 
колектів цїлых 30 років) суть вже минулостёв.

– В Курові скоро з каждой хыжы дахто ходив, або ходить 
до „Куровчана“ – гварить учітелька ОШ Мґр. Яна Поповцёва. 

Досправды тот колектів споює цїле село а властно 
зближує і ґенерації Куровчан од найстаршой по наймолод-
шу. Властно, і штафету веджіня „Куровчана“ перебрала 
молодша ґенерація – сын манжелів Поповцёвых – Мґр. Іван 
Поповець, діректор ОШ, котрый сам в „Куровчанї“ одмала 

выростав, вєдно зо своёв женов Мґр. Янов Поповцёвов. 
Панї Яна є Словачка, але русиньскый фолклор єй вхопив 
натілько за сердце, же ся ним зачала інтересовати в часї 
штудій на высокій школї, русиньскый фолклор быв темов єй 
діпломной роботы а одколи зачала учіти в Курові, автоматіч-
но перебрала вєдно з манжелом і одповідность за далшый 
жывот „Куровчана“. Хоць културї в днешнїм світї не світить 
зелена, робота „Куровчана“ ся не заставила, хоць, як коншта-
тує панї Яна, кідь перед трёма роками выступали і на шестёх 
акціях до рока, презентовали ся в загранічу, минулого року 
выступили лем в Курові і на фестівалї у Свіднику. Того року 
собі приправили проґрам „Вечуркы“, в котрїм собі на молоды 
часы могли заспоминати найстаршы Куровчане. 

– Не маме ниякы фінанчны пожадавкы, стачіть нам кідь 
дістанеме холем на драгу. Оцїнїнём про нас є, же ся можеме 
презентовати з тым, што нам є властне, чім жыли нашы 
предкове, передавати їх одказ з ґенерації на ґенерацію, але 
сітуація є така, же і тото мінімум, котре жадаме є про-
блем, – смутно конштатує панї Яна Поповцёва. 

Зато ся робота „Куровчану“ не розвивать так, як бы мала, 
бо кідь колектів поставить проґрам, з котрым ся не мать де 
презентовати, тото одряджать, наводить песімізм. Ці досправ-
ды сьме аж такы бідны, же мусиме поховати минулость 
нашых предків? Што вы на то, пане міністре културы?

Дві капкы росы
Є єдна хыжа в Курові, де ся народило троє дїтей, але до 

„Куровчана“ ходив лем середушнїй сын – Павел. Найстарша 
Маріка і наймолодша Еріка таке щастя не мали...

Кідь ся 23. апрїля 1978 року Марії Костовій з Курова 
народила перша дїтина, радости не было кінця. По пів 
роцї але дохторе сконштатовали, же дівчатко мать рідку 
вроджену хворобу – спіналну свалову атрофію, што значіть 
– нерозвинуте свалство. О три рокы пізнїше пришов на світ 
здравый хлопець, а по нїм – 19. децембра 1982 друге дївча 
Еріка. З тов істов діаґнозов. Много нещастя на єднім містї... 
Дохторе проґнозовали дївчаткам два, максімално сїм років 
жывота. Але родічі ся не здавали. Мама перестала ходити 
до роботы, зачала з дївчатами цвічіти, ходити по докторах 
і лїчітелях, была охотна зробити і неможне на захрану 
дївчат. Ніч не помагало. Дївчата росли, але рушати ся не 
могли, погыбовали лем палцями на руках. Ментално ся але 
розвивали нормално, докінця ся вказовало, же суть тален-
тованы. Вдяка учітелям Поповцёвым, учітельцї Гудаковій, 
Сороковій, панї Целюховій, панови Єсеньскому і другым ся 
научіли чітати, писати, але і много другых потребностей про 
жывот. У старшой – Марікы ся вказав писательскый талент, 
любить писати приповідкы про дїти, молодша – Еріка мать 
вытварный талент, окрем того плете, гачкує нелем дечкы, але 
і образы на стїну, ангеликів, дзвінкы і вшелиякы декоратівны 
предметы, котры робить з великов прецізностёв. Дївчата ся 
научіли по нїмецькы, Маріка ся учіть і шпанєлчіну. Донедавна 
о талентованых дївчатах з Курова нихто не знав, докінця ани 
многы жытелї села, бо дївчата не выходили з дому. Бодай бы і 
могли, кідь в Курові не было ани асфалтовой драгы, по котрій 
бы могли на возиках перейти ці то до Дому културы, або до 
школы, до церькви... Але вшытко ся змінило. Новозволена 
панї старостка навщівила дївчата і збачіла їх потребы. В пер-
шім рядї треба зробити асфалтову драгу, жебы могли выйти 
міджі людей. Зорґанізовала выставку Ерікиных робот, зачала 
орґанізовати збірку на выданя книжкы приповідок, што ся і 
подарило. В маю того року была похрещена їх перша книжка 
приповідок, котру ілустровала молодша – Еріка. Дївчата ді-
стали надїю... Надїю, же не жыють на світї надарьмо, же і 
они суть способны, наперек свому гендікепу. Перша їх книжка 
мать великый успіх, тісячовый наклад ся вдяка добрым 
людём роспродав, што є про дївчата найкрашшый дарунок 
під ялічку. Але в їх головах ся уж родять далшы приповідкы, 
котры чекають, жебы їх дати на папірь. 

Дві гендікепованы сестры подля проґноз докторів уж 
давно не мали быти міджі нами. Вдяка старостливости роді-
чів, але і другых добрых людей, жыють і збогачують тот світ 
добротов своїх сердечок, котру дають до своїх приповідок, 
ілустрацій... Припоможме вєдно мы, здравы наповнити далшы 
днї жывота тых двох чістых душ, двох капок росы, котры суть 
фізічно крегонькы і слабенькы, але їх духовна сила попасо-
вати ся з неприязнёв судьбы є незвычайна. Добры люде, 
котры хотять так і зробити, можуть послати будь-яку суму,
подля властных можностей на чісло учту 2095791958/9 у 
Вшеобецній уверовій банцї. Вшыткым щіро дякуєме а о 
выданю новой книжкы будеме наісто інформовати.

Кветослава КОПОРОВА, 
фоткы авторкы

О малім селї з людми з великым 
сердцём У великій салї Театру Йонаша Заборьского 8. децембра 2005 по 

другый раз ся давали Цїны Пряшівского самосправного края. 
Міджі тогорічныма оцїненыма быв і Русин – академічный малярь 
Андрїй Смоляк, родак із Старины. О нїм сьме уж нераз писали в 
нашых новинках, также він і тым є многым знамый як узнаваный 
вытварник і директор Ґалерії МІРО у Снинї і Братїславі. Окрем 
многых властных выстав є знамый і ініціованём намалёваня най-
довшого образу на світї, з розмірами 665 метрів на довжку і 1 м 
на вышку. Тот самобытный дар сотворило 630 вытварників у 1998 
роцї к ославам 665 років од першой писемной інформації о Снинї. 
Він так само заложыв і реалізує выуку дїтей і дорослых у своїй 
пріватній вытварній школї в Снинї. А так бы сьме могли продо-
вжовати. А. Смоляк цїну дістав за міморядне анґажованя ся у 
шырїню културного богатства в реґіонї Пряшівского самосправного края.

Міджі штирёма оцїненыма – і А. Смоляк

2. децембра 2005 быв оцїненый далшый Русин, Петро Краняк, 
мол., а то в просторах готела Сенатор у Пряшові, де ся святочно 
передавали цїны молодым добровольникам Пряшівского края під 
назвов Крайске сердце на долони 2005. Тот святочный акт про-
ходив у рамках Світового дня добровольників, котрым є 5. децем-
бер. П. Крайняк, мол., є членом Сполку русиньской молодежи 
Словеньска і уж пару років ся добровольно анґажує як помічник 
тренера у Фотбаловім клубі КАРПАТІЯ, котрый є єдиным русинь-
скым шпортовым клубом на Словеньску. В клубі є і много хлопцїв 
ромского походжіня, котры выжадують окрему увагу і старостли-
вость. В Дяковнім письмі, котрый перебрав од заступцї пріматора 
Пряшова Мілана Лацы, ся оцїнює ёго жертовна робота на хосен 
утримованя людьскых цїнностей, змін у думаню і формованю 
своёй околіцї. Главным орґанізатором акції была Словеньска 

академічна інформачна аґентура, Сервісный центер про третїй сектор у Пряшові.

КУ МНОГЫМ ҐРАТУЛАНТАМ СЯ ПРИДАЄ І КОЛЕКТІВ РУСИНА І НАРОДНЫХ 
НОВИНОК.

П. Крайняк, мол. оцїненый за добровольницьку роботу

Äîðîãû ïåðåäïëàòèòåë³,
ìíîãû ç Âàñ ³ù³ íå ìàþòü âûð³âíàíå ïåðåäïëàòíå çà ð³ê 

2005, à äàêîòðû àíè çà ð³ê 2004. Çàòî âàñ ïðîñèìå çðîáè-
òè òàê ÿêíàéñêîð³øå, ÷³ì íàì ïîìîæåòå êîìïåíçîâàòè 
åêîíîì³÷íû ñòðàòû. Ñó÷àñíî ïðèïîìèíàìå, ÿêû ñóòü ö³íû 
ïåðåäïëàòíîãî íà ð³ê 2005:

Ñëîâåíüñêî:  Íàðîäíû íîâèíêû – 250 Ñê, Ðóñèí – 120 Ñê,
Ñóñ³äí³ øòàòû (Óêðà¿íà, ×åñüêî, Ïîëüñêî, Ìàäÿðüñêî): 
Íàðîäíû íîâèíêû – 600 Ñê, Ðóñèí – 350 Ñê,
Îñòàòí³ øòàòû: 
ÍÍ – 35 ÓÑÄ ïîøòîâ ²². êëàñû, ÍÍ – 43 ÓÑÄ ïîøòîâ ². êëàñû
Ðóñèí – 22 ÓÑÄ ïîøòîâ ²². êëàñû, Ðóñèí – 26 ÓÑÄ ïîøòîâ ². 

êëàñû.
Ïåðåäïëàòèòåë³ çî Ñëîâåíüñêà ìîæóòü çàïëàòèòè îñîáíî 

â ðåäàêö³¿, ïðèëîæåíûì ïîøòîâûì øåêîì àáî ïðÿìî íà ó÷åò 
÷. 1386912153/0200 ó Âøåîáåöí³é óâåðîâ³é áàíö³. 

Çàãðàí³÷íû ïåðåäïëàòèòåë³ ìîæóòü çàïëàòèòè øåêîì çàáà-
ëåíûì â îáàëö³ íà àäðåñó: 
Rusín a 1⁄4udové noviny, Duchnovièovo nám. 1, 080 01 Pre�ov, Slovakia,

àáî ïðÿìî ç Âàøîãî ó÷òó íà íàø ó÷åò ÷. 1386912153/0200, 
äå ïîòð³áíî óâåñòè íàñë³äîâíå:

Name, Adress: Rusyn a Narodny novynky, Duchnovièovo nam. 
1, 080 01 Pre�ov, Slovak Republic,  Konto Nr. : 1386912153/0200 
V�eobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava, 
Slovak Republic, SWIFT: SUBASKBX

Telex: 93297, 93 347, over VÚB poboèka Pre�ov, Masarykova 
13, 081 86

Details of payment......................       Äÿêóºìå.                 
ÐÅÄÀÊÖ²ß

Пряшівскы ґіманзісты і шырока громада 
мали 8. новембра 2005 року можность 
обдивляти в просторах Бібліотекы П. 
О. Гвєздослава в Пряшові найстаршы 
словеньскы переклады Біблії, а то почас 
лекції унів. проф. Яна Дорулї, доктора 
наук, діректора Славістічного інштітуту Яна 
Станїслава Словеньской академії наук в 
Братїславі. Штуденты обдивляли, главно 
красный рукопис середнёвікых писарїв, 
тоты старшы – зась богатый обсяг выужы-
ваных компонентів словной засобы нашых 
предків. Вшыткых притомных заінтересо-
вало надхнїня проф. Я. Дорулї і глубкы ёго 
знаня з історії словеньского языка і языків 
сусіднїх народів.

Пообідї проф. Доруля взяв участь на 
засїданї выбору языкового одбору Матіцї 
словеньской, котрого є членом. Участници 
під веджінём председы одбору доц. Ладїс-

лава Бартка, к. н. оцінёвали роботу одбору 
в тім роцї, котра проходила в сполупрацї із 
Штатнов научнов бібліотеков і Бібліотеков 
П. О. Гвєздослава в Пряшові при орґа-
нізованю цїлословеньскых акцій, напр. в 
рамках  Тыждня цїлословеньскых бібліотек, 
бісїд в бібліотеках, де главным вопросом 
бісїд была проблематіка языковой културы, 
одношіня діалекту і літературного языка.

Будучій рік ся буде нести в дусї ослав 
річніць вызнамных особностей словень-
ской културы. В януарї то буде Л. Штур і Й. 
Заборьскый. Снагов языкового одбору Маті-
цї словеньской  є продовжовати в шырїню 
языковой културы міджі людми, высвітлёва-
ти вызнам діалекту як істочника збогачіня 
словной засобы  і знакомство молодой 
ґенерації з богатыма традіціями языковой 
културы і єй представителями на теріторії 
Словеньска. -ак-  

Почливость к дїлу предків і планы до будучности

СВЯТЫЙ ВЕЧУР
Приходить наш Святый вечур,
З чім ёго вітати?
Спокій в душі вшыткым людём
З сердця пожелати.

На земли най завладне мір
Людём в цілім світї, 
Жебы могли в щастю, в любви
Робити і жыти.

Няй поминуть міджі людми
Ненавість і злоба, 
Няй мать у жывотї каждый
Што к жывоту треба.

Святый вечур – не суть то лем
Дары під стромиком.
Святый вечур – то Сын Божый
Став ся чоловіком.

Штефан СМОЛЕЙ,
Міджілабірцї▪ Маріка Костова з Курова, хочь є постигну-

та, пише красны приповідкы.

▪ Старостка села Куров 
Марія Шпіркова.


