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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

• На акції  Музею русиньской културы у Пряшові 17. децембра 2010 – Рождество Русинів к участникам ся приговорив о. П.  П. Галько, 
ЧСВВ, із Краснобрідького василіаньского монастыря а рождественну сценку приправили штуденты Пряшівской православной семінарії 
у Пряшові. Фоткы: Й. Конєчні

К 21. маю 2011 на Словеньску буде списованя 
людей, квартелїв і домів. А при тій нагодї до того 
терміну будеме ся снажыти в каждім чіслї Народных 
новинок приносити статї нашых дописователїв к 
даній темі. Также ту є єдна з такых статей: 

Дорогы чітателї, новодобый возродный процес Русинів 
ся реалізує уж практічно веце як 20 років. Подля нашых 
одгадів выслїдкы тому не одповідають. Іщі дас 70% 
нашых людей є вагаючіх і іщі все ся не стотожнюють з 
русиньсков ідентічностёв. Праві третє демократічне 
списованя людей к 21. маю 2011, котре ся одбуде од 
13. мая до 6. юна 2011, нам укаже зеркало нашого дїя-
тельства у возроднім процесї Русинів на Словеньску.

Списованя належать міджі найвызначнїшы і най роз
сяглїшы штатістічны інформації, котры ся традічно реа
лізують в десятьрічных інтервалах. В роцї 2011 ся спи
сованя жытелїв одбуде у вшыткых членьскых штатах 
Европской унії нараз а буде інтеґралнов частёв цїлосві
тового проґраму Орґанізації споєных народів.

Запоїти ся до списованя про каждого з нас зна
чіть помочі при вытворїню штатістікы, окрем іншого, о 
соціалній, економічній і народностній штруктурї, котры 
суть потрібны на коордінацію дїятельства в штатї і при 
сворёваню приязнїшых условій у вшыткых областях 
жывота людей. Запоїти ся до списованя значіть охабити 
ґенераціям, котры прийдуть по нас, справу о тім, якы сьме 
были і як сьме жыли мы, їх предкы. Тот важный крок ся 
ближить і мали бы сьме быти на нёго добрї приправены. 
Про нас Русинів є списованя барз вызначный акт, бо ёго 
выслїдкы позначать будучій розвой цїлкового дїятель
ства русиньской народностной меншыны. Штатістічны 
інформації о кількости жытелїв окремого етніка суть і все 
будуть вырїшаючім арґументом про владу СР і далшы 
штатны орґаны і інштітуції при їх вырїшованю о різній 
підпорї і дотаціях заміряных главно на утриманя і розвой 
школства, културы, языка і іншых важных сфер русинь
ской міноріты на Словеньску. Коротко повіджено, чім 
веце нас буде, тым будуть нашы пожадавкы леґітімнїшы. 

А в непослїднїм рядї є то морална повинность в одноші
ню к нашым предкам, а заєдно з тым і одказ про будучі 
ґенерації Русинів.

З цїлём досягнути штонайлїпшы выслїдкы при того
річнім списованю, ґрупа русиньскых актівістів вырїшыла 
перед тым важным кроком вытворити серію обычайных 
летаків (єден із них публікуєме ниже), котрых замі
ром є припомянути каждому народностне усвідомлї
ня Русинів – їх право і повинность. А то главнї тым 
Русинам, котры іщі все вагають або десь блудять в 
чуджіх водах. Пропаґачныма летаками хочеме передати 
ідею ці одказ знамых русиньскых будителїв минулых сто
річ днешнёму поколїню Русинів. Далшы летакы будуть 
присвячены сучасникам – знамым русиньскым особнос
тям з різных областей културносполоченьского, научно
го, політічного, хрістіаньского ці шпортового жывота на 
Словеньску і їх одказу про сучасну ґенерацію. В летаках 
будуть хоснованы публікованы тексты русиньскых пое
тів. Затоже не маме на них контакт, не пожадали сьме 
о згоду на публікованя їх творчости, но віриме, же істо 
бы не были проти нашому почіну, бо ту іде о добро нас 
вшыткых, о скоро послїдню можность ословити людей 
перед списованём людей у маю 2011.

Із згодов майстра Федора Віца будуть в летаках 
презентованы ёго карікатуры „до властных рядів“. Віриме, 
же тоты летакы ся дістануть до рук вшыткых жытелїв 
русиньского реґіону, а то будь при громадных културных 
і сполоченьскых акціях, в особнім контактї, але надїя
ме ся, же будуть посыланы і через Словеньску пошту, а. 
с. Авторьскый колектів такым способом хоче попросити 
вшыткы русиньскы орґанізації, жебы ся запоїли до той 
пропаґачной акції, розмножовали тоты летакы і шырили 
їх у своїй околіцї. Авторьскый колектів у зложіню: Ян 
Допіряк, Мартін Костілник, Анна Кузмякова і Федор Віцо 
– спрацовує летакы од їх пропозіцій, ґрафічной управы 
аж по приправу на друкованя. Думаме, же найефектівнї
ше є друковати летакы у форматї A5, респ. у форматї A4. 
Зато, жебы летакы собі могли перечітати і люде сучас
ной ґенерації, котры не знають азбуку, авторьскый колек

тів вырїшыв друковати тексты в латиніцї, а то писмом, 
котре ся хоснує в часописї Артос і в Ґрекокатолицькых 
русиньскых календарях. Цїлём є ословити штонайвеце 
нашых людей вшыткых ґенерацій.

Подякованя належить вшыткым сполупрацовникам за 
про позіції, підкладовы матеріалы, припоминкы, котры 
по мо жуть підвышыти якость летаків з обсягового, формал
ного і ґрафічного боку. Треба повісти, же споминаныма 
летаками не хочеме ани не можеме наградити комплетну 
і цїлену кампань перед списованём людей, котра є пре
потребна і котру обчекуєме од русиньскых орґанізацій.

Русины, дайме о собі знати! Думайте на свій род,  
і при списованю жытельства 21. мая 2011 собі запиш-
те:

6.   Štátna príslušnosť: SR x
20. Národnosť: rusínska x
21. Materinský jazyk: rusínsky x

За авторьскый колектів Інж. Ян ДОПІРЯК, 
русиньскый актівіста

Русины, на словічко ...

Русины, не забудьте на своє корїня!
К 21. маю 2011 на Словеньску буде списованя людей, квартелїв і домів, яке є про нас Русинів барз важне, 

бо од того, кілько Русинів ся офіціално пригласить к русиньскій народности, буде залежати і штатна підпора 
розвоя русиньской културы. Так істо не треба забыти на свій русиньскый материньскый язык, а тот собі і запи
сати до листів списованя. То ся тыкать вшыткых, котры мають русиньске корїня. Не забудтьте, же вашы предкы ся 
голосили к своїй русиньскій народности і за тяжкых условій! Теперь жыєме в демократічнім штатї, котрый Русинів 
узнає як самостатну народностну меншыну, і тота має вшыткы права і повинности, якы єй выплывають з Уставы 
Словеньской републікы. Также віриме, же чісло жытелїв русиньской народности і тых, котры собі офіціално уведуть 
за свій материньскый язык русиньскый, буде векше як то было в роцї 2001 або 1991.  -аз-
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Стрїча Русинів 
і Українцїв

Новозаложена політічна партія Наш край скли
кала на 18. децембра 2010 у ПряшовіСоліварї 
стрїчу за округлым столом, главныма ініціа
торами котрой были: председнічка партії ПгДр. 
Люба Кралёва, ПгД., і підпредседа партії Інж. Ян 
Липиньскый. 

На стрїчі взуяли участь представителї Русиньской 
оброды на Словеньску (РОС) на челї з председом 
єй выконного выбору Владиміром Противняком, 
представителї „Союзу РусинівУкраїнців в СР“ 
(СРУСР) на челї з председом ёго централной рады 
Інж. Петром Соколом. Участниками были і далшы 
актівісты тых културносполоченьскых орґанізацій, 
котры ся анґажують в русиньскім сполоченьскім 
дїятельстві і културї. Як підкреслила Л. Кралёва, 
позваня на стрїчу адресовала вшыткым, котры 
мають інтерес высловити ся к проблемам жывота 
народностных меншын Русинів і Українцїв і запро
поновати партії Наш край можности їх рїшаня в 
рамках єй політічных актівностей. Заєдно подяко
вала тым, што на стрїчу пришли. В проґрамі засїда
ня были высунуты вопросы, котры подля участників 
інтересують обидві народностны орґанізації, респ. 
їх поважують за єднакы проблемы народностных 
меншын, котры репрезентують. За такы были 
означены асімілація Русинів на Словеньску, сло-
вакізація літурґічных обрядів у ґрекокатолиць-
кій церькви, економічне одставаня русиньскых 
реґіонів, фінанцованя народностных меншын 
на Словеньску і народностне высыланя сло-
веньского радія і телевізії. 

З  позіцій, котры были презентованы з боку участ
ників стрїчі, было ясно, же окрем уведженых вопро
сів суть темы, якы не можуть быти предметом 
єднакого погляду а в дїлї розуміня ідентічнос-
ти Русинів і Українцїв прінціпіално одлишують 
обидві народностны орґанізації.

На кінцю стрїчі было прияте комуніке (позн. 
ред.: публікуєме го ниже), в якім РОС і СРУСР 
вызывають членів своїх народностных меншын, 
жебы при списованю людей у маю 2011 ся голосили 
к своїй народности слободно і подля свого сумлїня. 

Інформації з того засїданя суть опублікованы на 
ін тер нетовій сторінцї політічной партії Наш край із 
мож ностёв громадной діскузії.

ЮДр. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

КОМУНІКЕ
зо стрїчі за округлым столом  

зорґанізованой партіёв Наш край 
18. 12. 2010 в Пряшові

18. 12. 2010 з ініціатівы політічной партії Нашы край 
была стрїча челных представителїв русиньскых 
і україньскых обчаньскых здружінь за округлым 
столом на Соліварьскій уліцї ч. 70 в Пряшові. 
Задачов стрїчі было рїшіня проблемів асімілації 
Русинів і Українцїв на северовыходї Словеньска 
маёрітным словеньскым народом.

Вшыткы участници округлого стола, т. є. пред
ставителї партії Наш край, „Союзу РусинівУкраїнців 
в СР“, Русиньской оброды на Словеньску, Здружіня 
інтеліґенції Русинів Словеньска і далшы вызначны 
представителї народностной културы і школства в 
Пряшівскім краю декларують сполочный інтерес у тім, 
абы жытелї Словеньской републікы з материньскым 
языком ру синь скым або україньскым ся пригласили 
в списованю жы телїв, квартелїв і домів у роцї 2011 к 
свому етнічному і конфесіоналному корїню!

Участници стрїчі за округлым столом ся 
договорили на сполочно орґанізованій кампанї 
перед списованём людей в роцї 2011 з цїлём 
укрїпити народностне усвідомлїня жытелїв 
Словеньска з материньскым языком русиньскым 
і україньскым.

К oкруглому столу ...
Кінцём децембра 2010 єм чітав у новинках 

„Korzár“, же была бісїда за округлым столом 
представителїв „Со юзу РусинівУкраїнців в СР“, 
Русиньской оброды на Словеньску, Здружіня інте
ліґенції Русинів Словеньска і далшых (не знам 
котрых) орґанізацій, яку ініціовала нова політічна 
партія Наш край. 

Дале єм ся дочітав, же притомны ся договори
ли на сполочнім поступі при списованю людей 
у маю 2011, кідь пред седкыня 
партії Люба Кралёва увела, 
же „по довгых роках незгод 
в ідеолоґічных вопросах челны 
функціонарї орґанізацій ся договорили, же доте-
перїшнї незгоды дадуть на заднїй план а будуть 
вєдно просаджовати свої інтересы“.  Было ту 
штось прияте, але таке важне рїшіня не можуть 
прияти окремы челны представителї орґанізацій, 
але найвысшы їх орґаны – членьскы громады. 

Кламства в народностных вопросах были лем 
в часї недемократічной українізації Русинів, кідь 
проукраїньскы орьєнтованы люде і еміґранты з 
Україны не узнавали історічны факты і арґументы 
о тім, же Русины были лем Русинами цїлый час 
в своїй історії. Русины николи не жыли вєдно 
з Українцями великой Україны і нїґда не были 
під Українов. Є реалностёв, же по роцї 1945 
нас Русинів на Словеньску, і кідь не вшыткых, 
насилно поукраїнізовали, а выслїдком того про
цесу є, же кількость Українцїв на Словеньску є 
маленька, україньскы школы вшыткы заникли, але 
на другім боцї на русиньскых селах настала 
велика асімілація Русинів. O тім говорить чісло 
Русинів, котры ся голосять к словеньскій народнос
ти і є їх скоро 70 %. Задачов русиньскых орґаніза
цій од року 1989 доднесь  є дїятельство, котре має 
пробудити вшыткых Русинів, жебы сі усвідомили 
своє русиньске корїня, а тото і презентовали кон
кретно – при списованю людей. Тоту роботу роби-
ме властныма силами і не хочеме нияку поміч 
од україньскых орґанізацій.

Функціонарї проукраїньской орґанізації на Сло
веньску СРУСР мають іншый замір. Они не про
паґують ани україньску културу, не мають скоро 
ниякы україньскы орґанізації, але пропаґують кул-
туру квазі народности, котрой у нас не є, і дали 
єй назву „Русины-Українцї“. Під таков назвов 
зловжывають русиньску културу і споюють єй з укра
їньсков културов. Наприклад, на акції Маковиць-
ка струна в децембрї 2010 вшыткы співанкы, 
окрем єдной, были русиньскы, але на зачат-
ку акції при привітаню участників было пові-
джено, же собі выслухають піснї РУСИНЬСКО-
УКРАЇНЬСКЫ?! Можуть фукціонарї ру  синьскых 
орґанізацій такы высловы решпектовати?

Што ся тыкать ідеолоґічных вопросів, о котрых ся 
говорило за округлым столом, то якы суть дві іде

олоґії в народностных вопросах? Яку ідеолоґію у 
нас мають Русины і яку Українцї? Moже мі то дахто 
высвітлити? Нe баламутьте людей, але повіджте 
людём правду, же проукраїньскы орґанізації на Сло
веньску за свій материньскый язык поважують язык 
україньскый, за свою „батьківщину“ узнають Укра
їну, не узнають народность русиньску, не узна-
ють кодіфікацію русиньского языка, русинь-
ску културу поважують за україньску, твердять, 

же міджі Українцём і Руси-
ном не є ниякый роздїл і же 
Русин фактічно є Українцём, 

русиньскых дїятелїв поважують 
за україньскых і под.

Tїшыло бы ня, кібы участници округлого стола 
повіли, же представителї про україньской орґанізації 
створюють Союз Українцїв у СР. Taкой орґанізації у 
нас не є. З таков новов орґанізаціов можеме спо
лупрацовати так, як з іншыма сполупрацуєме. Кідь 
хочете просаджовати україньску културу, потім гля
дайте Українцїв орґанізованых в україньскій орґані
зації, а Русинам уж дайте покій.             

Mы Русины маме свою властну історію, одлиш-
ну од Україны, маме свою русиньску културу, 
нашым материньскым языком є русиньскый 
язык, маме своїх русиньскых будителїв, маме 
свої русиньскы традіції, звыкы і обычаї і сьме 
горды на то, же Русины суть Русинами. Нїґда 
у нас до тридцятых років минулого стороча люде 
ся не голосили к Українцям. Святым одказом про 
Русинів на Словеньску суть слова Русина, благо
реченого єпіскопа П. П. Ґойдіча, котрый у роцї 1927 
повів: „Не єм Великорос, ани Українець, народив 
єм ся як Русин а Русином хочу вмерти“.          

Главнов задачов політічной партії Наш край є, 
котра мать то у своїх становах, підвышіня економіч
ной уровни нашого краю. Мішати ся до народнос
тей подля Уставы СР належыть нашій владї, котра 
одповідать за народностну політіку на Словеньску. 
Мы Русины уж сьме были під політічнов партіёв 
до року 1989. Веце не хочеме быти під нияков.

Наконець, не хотять фукціонарї укра їнь скых орґа
нізацій споїти нас до єдной народности, жебы при 
означіню нашых русиньскых сел были україньскы 
назвы так, як то просадив у Народній радї СР Павел 
Боґдан у роцї 1994? Я як Русин з тым нїґда не буду 
согласный. 

Кідь з моёв статёв дахто з тых, што были за 
окрыглым столом, не є соглас ный, няй напише 
правду і няй напише правду о тім, што говорять о 
Русинах без Русинів.

Мій погляд є такый, же мають ся пов  нити уста
новлїня Уставы СР і не выдумовати то, што бы нам 
Русинам пошкодило. Мы Русины не потребуєме 
поміч од тых, котры нас українізовали, а іщі і 
теперь нас українізують!

Іван БАНДУРІЧ, Бардеёв

ЯКЫЙ ВАШ ПОГЛЯД

Місячник InfoРусин в ч. 6/2007 
на друковав з нагоды юбілейной стрї
чі з Доц. ПгДр. Василём Хомом, к. н., і 
ёго (уж небіжков) женов ПгДр. Маріёв 
Хомовов статю під назвов „Уч ся розу-
ма од старого кума“. У тій статї 
была высоко оцїнена і робота п. Хомы 
про народне возроджованя Русинів в 
области културы, языка, літературы, 
публіцістікы і выдавательской роботы. 
„Указав приклад іншым Русинам у нас 
і в світї, же лем сістематічнов робо-
тов у вшыткых областях буде возро-
джіня Русинів проґресовати і проспе-
ровати.“ У тых самых новинках было 
надруковане писмо міністра културы 
п. Хомови, у тім часї председови Спол
ку русиньскых писателїв Словеньска, 
де М. Мадяріч, тогдышнїй міністер 
културы СР, окрем іншого пише: „По 
роцї 1990 сьте могли публіковати і 
одборны роботы о русиньскім языку 
і літературї і свій погляд на русинь-
ску поезію і єй неспорны умелецькы 
якости сьте представили в роцї 2000 
у цїнній сінтетічній роботї „Розви-
ток русинської поезії в Словаччи-
ні від 20-х до 90-х років ХХ століт-

тя“. В роцї 2000 уж минуло 5 років од 
кодіфікації нашого русиньского языка, 
але тота книжка вышла „українською 
мовою“. Про кого властно была тота 
книжка выдана? Про Русинів правдо
подобно нї! Може про тых, што русинь
ску поезію поважують за україньску 
а русиньскый язык, котрым бісїдують 
Русины на выходнім Словеньску, за 
„українські говірки“.

Тілько на зачаток. Моя реакція є 
але на статю надруковану в Народных 
новинках (дале НН) ч. 44 – 45/2010, кот
ра вышла під назвов „Ці треба Руси-
нам таку політічну партію Наш 
край?“ в авторстві В. Хомы. Автор в 
інтересї інвектів проти п. Бандурічови 
не зареґістровав, же діскузія о потре
бі ці заміряню політічного дїятельства 
новой партії уж давно скінчіла, бо пар
тія Наш край была 2. 9. 2010 рядно 
зареґістрована на МВ СР. Треба єй 
зажелати много успіхів в наповнёваню 
цїлїв, котры собі становила главно про 
розвой нашого Пряшівского краю. Не 
буде то мати легке, бо і русиньскы волі
чі уж переважно мають свої довгочасно 
преферованы партії і не люблять міня

ти свої позіції. Хочу указати на дакотры 
незлагоды і помылены тверджіня, але 
і атакы в споминаній статї, котра є 
просякнута полоправдами, неправда
ми і уражками. Автор твердить: „Не 
веце, не менше, подля Івана Бандуріча 
Русины просто не мають право учас-
ти на заложіню політічной страны, 
котра бы мала заставати їх пра-
ва, якы они дотеперь іщі не мають.“ 
Ниґде в пресї ани в іншых медіях 
єм не натрафив на высловы п. Бан-
дуріча, де бы поперав право учас-
ти Русинів на заложіню політічной 
страны. Тото тверджіня автора ста-
тї є неправдиве. Подля ст. 29, абз. 2 
Уставы СР обчане мають право закла
дати політічны страны і політічны рухы 
і здружовати ся в них. 

Пан Бандуріч мать право пробу за ло
жыти страну поважовати „за не змы
селну гру“ – уможнює му то демокра
тічна сістема (ст. 26, абз. 2 Уставы 
СР, подля котрого каждый мать право 
высловити свої погляды словом, пис
мом, друком, образом або іншым спо
собом ...).

(Продовжіня на 5. стор.)

„Уч ся розума од старого кума“ (?)
(Реакція на статю Валиля Хомы у НН ч. 44 – 45 / 2010.)
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Новы русиньскы публікації 
Кінцём децембра 2010 у выдавательстві Русин і Народны 

новинкы вышла послїдня минулорічна книжка в русиньскім языку, 
проєкт котрой фінанчно підпорило Міністерство културы СР посе
редництвом свого ґрантового проґраму Култура народностных 
меншын 2010, a тo Русиньскы соловї (зoставителька Aнна 
Плїшкова), зборник літературных творів опублікованых в роках 
1995 – 2000 в прилозї Народных новинок – Поздравлїня Русинів. 

Окрем того найновшого зборника, в роцї 2010 были в русинь
скім языку выданы слїдуючі публікації: Зеркалїня/Zrkadlenie 
(двойязычно – в словеньскім і русиньскім языках) автора Mиколая 
Ксеняка і Русиньскый літературный алманах на 2010-ый 
рік зoставителя Aлeксaндра Зозуляка (oбидві выдав Сполок 
русиньскых писателїв Словеньска), Мої жалї Юрка Харитуна 
(выдаватель Академія русиньской културы в СР), Думкы і тужбы 
Квeты MoрoховічовойЦвик, Ґрекокатолицькый священицькый 
род Павловічовых із Шарішского Чорного (1693 – 1900) 
Рудолфа Павловіча, І Янкови, і нянькови Iвeты Meлничаковой 
(послїднї три выдав Русин і Народны новинкы). 

Сполочна презентація вшыткых спомянутых книжок бу де 
14. фебруара 2011 о 12.00 год. у засїдалнї Ректорату Пря
шівской універзіты в Пряшові на Намістю леґіонарїв 3, вєдно з 
роздаванём новых книжок, автоґраміадов і переданём оцїнїнь 
найлїпшым участникам Літературного конкурзу, выголошеного 
Сполком русиньскых писателїв Словеньска в роцї 2010. Уж 
теперь позываме на тоту акцію вшыткых, кого інтересує сучасна 
русиньска література на Словеньску. -аз-

Гелена ҐIЦОВА-МІЦОВЧІНОВА

Світ узрїв 
довгожданный

Ангелы з новинов
по світї лїтають,
новорожденого
Ісуска вітають.

А мы заспіваме
на многая лїта,
бо світ узрїв довгожданный
выкупитель світа.

Із братами-
Словаками

Із братами-Словаками
крачаме у парї
а в руках нашых дїтей
русиньскый букварик.

Бо не дїлить нас од братів
нероздїлна стїна,
сяє радость, але й щастя
у очах Русина.

По Фіялочцї вышла Пчолка
Кінцём рока 2010 вышла далша книжка поезії про дїти од 

Гелены ҐіцовойМіцовчіновой під назвов Пчолка, і так ся єй в 
єднім роцї подарило выдати два зборникы стишків про дїть
ского чітателя. Перша ся звала Фіялочка, а о нїй сьме писали 
в НН ч. 23/2010. Авторка походить із Рокытова при Гуменнім, 
але в сучасности жыє в Міджілабірцях. К дїтём мать близко, бо 
є учітельков – учіла у Великім Липнику, Странянах, Чертіжнім 
і Міджілабірцях. В роцї 1985 выдала першу самостатну кни
жочку про дїти – Загадкы, а теперь порадовала русиньскых 
школяриків уж третёв книжков у роднім русиньскім языку.  -аз-
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Осиф КУДЗЕЙ, Няґів

РОЗЛУЧІНЯ З РОКОМ
Носталґія іде мі з пера –
дватісяч десятый рік умерать:
свічка гасне, книга заперта,
што однїс час, уж ся не вертать.

Свої днї уж маме зрахованы –
были і розумны, были і пяны,
были і красны, і плаксивы,
і щастны, і несеренчливы.

Были днї грїшны, но і святы,
были покірны і завзяты,
были робітны і лїнивы,
і щіры, і немилостивы.

Были днї пережыты в постах,
і ноченькы в пожадливостях,
были днї моралной істоты,
і ночі повны нечістоты.

Были і днї цалком забиты –
без Бога і без молитвы,
повны злобы, гнїву, войны –
дїл чоловіка недостойных.

Одкрыйме дакус історію
і зробме властну біланцію –
кідь добра є дефіціт, манко,
просьме о поміч Божу Мамку.

Допомож нам, Пречіста Дїво,
дістати з душы неґатіва,
нашы мінусы, нашы ресты
твоёму Сынови однести.

Ёго любов неперестанна,
він дав нам час на покаяня –
нашы книгы щі отворены,
не взяв нас неприготовленых.

Старый рочок уж похованый,
новый входить до славобраны –
шампаньске чекать на повел: „Паль!“
Є ту. Краль умер. Няй жыє краль!

РІК 2011
Не цїла міля 
до нашого цїля
Зробити хыбный крок
памятайме люде
мерзити нас буде
Дорогу маєме
лем по нїй йти
у голові мати
же родічі нашы
і мы
дїточкы
внучата
Р у с и н ы
Будуть і правнукы
Щастливо
і смілым кроком
но Н о в о г о
і далшых років.

Юрко ХАРИТУН, Кежмарок

Сьме в роцї списованя людей
1. януара 2011 зачав час актівіт перед списованём людей, 

котре про Русинів є барз важне, і буде ся реалізовати 
од 13. мая до 6. юна.  Мы віриме, же вшыткы Русины ся 
запишуть  Русинами і свій материньскый язык собі запишуть 
язык русиньскый. У тій звязи написала стих русиньска поетка 
Марія Ґірова зо Снины:

Треба памятати
Кібы ся Духновіч
з вічности пробудив,
не вірив бы очам
як ся тот світ змінив.

Може, бы го сердце
найвеце болїло, 
же нашых Русинів
так мало зістало.

І тоты, што были, 
світом ся розышли,
многы, што зістали,
родного ся вздали.

Ани тій бісїдї
бы не порозумів,

не в такім языку
своїх братів учів.

І в модернім світї
треба знати жыти, 
але од родного
не треба втїкати.

Бо кідь мы свій родный
корїнь зневажыме,
у великім світї
никым не будеме.

Зато в своїм сердцї
треба памятати,
же нам жывот дала
лем русиньска мати.

Гелена ҐIЦОВА-МІЦОВЧІНОВА, Міджілабірцї

Зобудженый Русин
Повіли родічі 
маленькій дїтинї
же приймуть днесь гостя
у своїй родинї.

Жыє в Братїславі
хлопець спід Бескіда
забыв же мать похаб
в Рокытові дїда.

Повіджте людкове
чія же то вина
не знать яка властна
є ёго родина.

Жыє у розкошу
не зазнавать біду
забыв материньску
русиньску бісїду.

Мать уж забытливый
воргы обдулены
та і ёго слова
в речі помылены.

А може і бабка
од ганьбы є блїда
же зрадив родину
Русин спід Бескіда.

Спамятай ся уйку
гварила дїтина
вірь твоя і моя
русиньска родина.

При одходї наш гость
сестреніцї каже
же ся ёго язык
од днеська розвяже.

Зобудженый Русин
признав на гостинї
запишу ся з дїтми
к русиньскій родинї.

Марія ҐIІРОВА

На новый рік

Щастя, здравя, ласку, покій,
зо сердець няй стратить ся нам
непокій.

Жебы жывот радостный быв,
жебы народ на тім світї уж нїґда
не терпів.

Няй час добрый Бог нам дасть,
няй од злого болестного
охранить нас.

Няй просвітить душы нашы,
розум няй влїє до чашы
на людьскы найдовшы часы.

Вшыткым нам без роздїлу,
хворому й здоровому,
богатому, худобному,
на великый покій світьскый 
каждому!

Квета МOРОХОВІЧОВА-ЦВИК,
Новы Замкы

Во Йорданї

Вічна ріка Йордан
Тече в Святій земли
Несе людём надїй
Што жыють на Земли.

Вода з водовода
Чіста, не пахняча
Вода із студника
Має пах колача.

Вода посвячена
Нїґда не замерзне
Вобыстя нам хранить
Страчене наверне.

Щі не є так давно
Мати нам радила
Притім хыжу дома
Свяченов кропила.

Воду із Йордану
Все по руцї майте
Кідь вам буде тяжко
Нёв ся покропкайте.

Чістый як слызочка
Тот Ісуса прамінь
Він наша молитва
Він є наше: Амінь.
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К вопросу: як ся В. 
Хома нескоро збудив
Дорогый Іване Бандурічу, загамуй і обзрий ся. Ани Ты, 

ани нихто іншый не мать право заказати іншым авто
рам реаґовати на будьякый вопрос у пресї або в іншых 
масмедіях. А в споїню з тым ани Ты не маш нияке право 
приписовати іншым людём снагу, же они „може, хотять 
через партію споёвати Русинів з Українцями”. 

Як є знамо, николи єм то не робив у минулости, ани 
теперь єм то не зробив, жебы єм заболотив Твоє мено. 
За своє дїятельство в часах тоталіты ся не мам за што 
ганьбити. Не быв єм воленым членом такой ін штітуції 
як „Культурний союз українських трудящих“, кот
рый быв у руках КП главным реалізатором українізації 
русиньскых школ. Моє фунґованя як іншпекторa Пові
реництва школства і културы тырвало два рокы, в часї, в 
котрім єм спознав тоты школы і одышов єм з той функції 
(1958 – 1960). Про інтерес пана Бандуріча уводжу, же 
в роцї 1972 єм выдав книжку „Od futurizmu k literatúre 
faktu“, в котрій єм літературознавчов аналізов доказав, 
же Маяковскый не быв соціалістічным реалістом, але 
быв футурістом од зачатку своёй творчости до кінця 
свого поетічного жывота. Тоту публікацію высоко оцїнили 
найвызначнїшы словеньскы і чеськы літературознателї 
і поеты. Лем совєтьска крітіка і домашнї доґматікы ня 
назвали опортуністом, што в тых часах значіло „гіршый, 
як класовый неприятель”. З такой позіції были написаны і 
далшы мої книжкы о російскій літературї, котры дотеперь 
суть жрідлом знань о російскій літературї кінця 19. і 20. 
сторочa. 

До увагы пана Бандуріча уводжу і то, же по взнику 
Русиньской оброды я першый выступив із тым, же 
ку кодіфікації русиньского языка треба приступати на 
основі знань з кодіфікації словеньского языка і другых 
славяньскых языків. Пан Бандуріч може то собі провірити 
в нашій зо женов написаній книжцї Оброджіня Русинів. 
А што ся тыкать того, же я не чорнив николи Твоє мено, 
Іване, видно і з того, же як Тя несправедливо напав єден 
пряшівскый автор у Бардеёвскых новинках, я Твоє мено 
обгаїв у тых новинках, што ты одтогды уж забыв. Ани 
теперь я Тя не „заболотив”. Я підняв вопрос, котрый мать 
прінціпіалный вызнам про далшый розвой русиньскых 
школ. Выступав єм з ним уж і на шыршім форумі, на 
конференції о менше ужываных языках, котру орґанізо
вало Міністерство школства СР в роцї 2005 в Шаморінї, 
а потім пізнїше на діскузії в РОС у Пряшові. В тім напрямі 
дотеперь ся не нашло приятельне рїшіня. Высловив ся 
к тому і бывшый підпредседа влады Душан Чапловіч. 
Повторюю ёго слова з одповідї на вопрос А. Зозуляка, 
„чом ся не рїшають проблемы навчаня выховных 
предметів на школах з навчанём русиньского языка 
і чом русиньскому языку на тых школах не є даный 
штатут повинного материньского языка”. Одпо
відь пана Чапловіча была: „Школьска реформа не 
была звладнута ани в тій области. Буде треба єй 
міняти і праві тогды буде треба голосно говорити о 
потребах русиньскых школ ...”

О тых потребах уж давно было треба говорити. А 
де інде, як не в Радї влады СР про народностны 
меншыны уж давно было треба о тім кардіналнім проб
лемі русиньскых школ забоёвати. Але пан Іван Бандуріч 
як довгорічный актівный член той рады ся тварить, же 
тот проблем ся го не тыкать. Він в такім запалї зо мнов 
діскутує, же ня обвинює і в тім, в чім я нияк не можу быти 
винен, бо я николи не робив на Міністерстві школства СР. 
Іван Бандуріч добрї знать, же я николи не робив на Мініс
терстві школства, але він двараз то цїлено повторює, 
жебы пересвідчів незнаючіх чітателїв Народных новинок, 
же Василь Хома є прічінов того, в якім незавиднім ставі 
ся находять теперь русиньскы школы. К такій фалзіфіка
ції ся пан Іван Бандуріч знижує у вшыткых інформаціях 
о моїй особі.

Пан Бандуріч мі радить, жебы єм написав методічны 
правила про навчаня русиньского языка, але іґнорує, же 
я уж в девятьдесятых роках написав учебник русиньской 
літературы про середнї школы з методічныма правилами 
навчаня і аналізом літературных творів русиньскых авто
рів. Окрем того той проблематікы ся дотыкам і в іншых 
своїх літературных роботах.

Як назвати слова, же я наводжу „міджі людми нена
вість к Словакам?!” Чоловік, котрый о мі штось подобне 
може написати, є културно і політічно неґрамотный. 
Ці то выплывать з такых моїх статей і выступів, як мої 
выступлїня на юбілейній конференції о Людовітови Шту
рови („Ľudovit Štúr a Rusíni ...“). Я не чекам похвалу од 
пана Бандуріча, наприклад, за мою літературну роботу, 
котру він не познать і не може ся к нїй высловити, але 
котру оцїнює Літературный фонд, Сполок словеньскых 
писателїв, Сіндікат словеньскых новинарїв, Міністер
ство културы СР, Устав Людовіта Штура Словеньской 
академії наук, Філозофічна факулта Універзіты Комень
ского, Філозофічна факулта Карловой універзіты в Празї, 
Філозофічна факуклта Пряшівской універзіты і далшы 
подобны інштітуції на Словеньску. Мож ту прирядити і 
міджінародны орґанізації і научны інштітуції, з котрыма 
єм утримовав і утримую контакты. 

Вшыткы факты о мі, Іване Бандурічу, єсь перекрутив, 
поставив на голову, повный ненависти ку мі. Але о най
важнїшім проблемі русиньскых школ не мукнув єсь ани 
слово. Повідж, де маш сумлїня?!

Василь ХОМА, Братїслава

„Уч ся розума од старого кума“ (?)
(Закінчіня з 2. стор.)

В споминаній статї ся говорить о реалных потребах Руси
нів, міджі котры автор загорнув, напр. таке право, котрым є 
навчаня дїтей на основі русиньского материньского языка і 
же ся тото прямо дотыкать дакількох тісяч русиньскых дїтей в 
селах Сниньского, Свідницького, Стропківского, Міджілабірь
ского, Гуменьского, Бардеёвского, Старолюбовняньского а 
счасти і далшых сусїднїх окресів. Тверджіня, же Русины тво-
рять векшыну жытельства в селах тых окресів є неправ-
да і помылена маніпулація чітателїв. Стачіть попозерати 
на выслїдкы послїднёго списованя людей з р. 2001. Напри
клад, в окресї Стропків найвеце жытелїв ся процентуал
но приголосило к русиньскій народности в селах Микова 
(38,15%), Брусніця (31,91%), Гавай (35,47%), што ани здале
ка не є надполовічна векшына. В тых трёх селах ся к русинь
скій народности приголосило 322 із вшыткых 930 жытелїв, 
што є в середнїм лем 35%. Остатнї села того окресу суть 
далеко під тов граніцёв. В окресї Стара Любовня ся найве
це людей к русиньскій народности приголосило в селї Чірч – 
із 1 118 жытелїв то было 373, то є лем 33,4%, в селї Удол з 
цїлой кількости 431 людей ся русиньской народности запи
сало 121 особ, то є 28,1%. Остатнї села того окресу суть 
тыж під граніцёв 50%. Найпозітівнїшы выслїдкы списованя 
людей в р. 2001 были досягнуты в окресї Міджілабірцї – з 
цїлковой кількости 12 668 жытелїв ся к русиньскій народнос
ти приголосило 5 121, то є 40,42%. В окресї Міджілабірцї без 
окресного міста Міджілабірцї (лем села) – з цїлковой кількос
ти 5 927 людей, собі русиньску народность записало 2 818 
жытелїв, што є 47,55%. Як видите, пане Хомо, Русины зда
лека в сучасности не творять векшынове жытельство в окре
сах, де жыють. Но і наперек тому, же Русины суть в меншынї, 
Устава СР в статї 34, абз. 2 ґарантує жытелям, якы належать 
к народностным меншынам або етнічным ґрупам, за усло
вій становленых законом, окрем права на освоїня собі штат
ного языка і право на освіту в їх языку. Но русиньскы дїти, 
респ. їх родічі, тото право не уплатнюють і не выужывають. 
Чом? Главну прічіну треба глядати в минулости. Найгіршым 
і найтраґічнїшым періодом про Русинів была їх насилна 
українізація, коли были з дня на день зліквідованы вшыткы 
русиньскы школы. Зрушена была русиньска народность а 
наряджена україньска. Вшытко русиньске ся зо закона ста
ло україньске. Русиньскый народ тоты крокы не прияв, а так 
ся Русины радше голосили к словеньскій, чеській і руській 
народности, як бы ся мали стати Українцями.Такым поступом 
ся радікално змінила кількость Русинів на Словеньску. Дїти 
Русинів мусили ходити до україньскых школ а дїти тых, кот
ры не пристали на тоту політічну гру, ся хопили словеньскых 
школ.

Русиньскый язык і ёго вывой дістав глубокы раны!!!
Важеный пане доценте, вы але о тім вшыткім мусите дашто 

знати. Як єм ся дочітав у словнику („Краєзнавчий словник 
РусинівУкраїнців – Пряшівщина“), котрый выдав Союз Руси
нівУкраїнцїв Словеньской републікы в роцї 1999, сьте в мину
лім режімі, окрем іншых функцій і робочіх позіцій, заставали 
і функцію централного іншпектора про україньскы школы в 
Братїславі ... Значіть, прямо в центрї ...

Автор у споминаній статї, наприклад, увів, же штатут повин
ного материньского языка про школы з навчанём русиньско
го языка є про Івана Бандуріча беззмыселна гра ... Я ніч таке 
у статї п. Бандуріча (НН ч. 24/2010) не чітав ... Знова то є 
лем авторове нападаня на І. Бандуріча. Пан Хома без ганьбы 
дегонестує роботу п. Бандуріча як члена Рады влады СР про 
народностны меншыны ... „же є нелем же нулова, але і цїл-
ково мінусова“. А то вшытко без будьякых арґументів. Такса
мо без доказів твердить, же ёго членстство в Радї влады СР 
про народностны меншыны за довгы рокы не принесло ниякы 
евідентны выслїдкы в области реалных прав про русиньску 
народность і просить ся, якый є хосен з такых членів Рады 
влады СР як Іван Бандуріч. Так вызерать, же при оцїнёваню 
п. Бандуріча автор уплатнив свою довгорічну практіку педа
ґоґа а главно іншпектора, де іншпектор мать все правду, кідь 
оцїнює напр. роботу учітеля при іншпекції на навчаню, як і учі
тель мать все правду, кідь оцїнює штудента, а то і без фактів 
і арґументів. Пан Доц. Хома ниґде не дефіновав, што то суть 
„реалны права Русинів“. Таке понятя Устава СР, але ани цїла 
правна сістема СР подля моїх знань не дефінує і не познать. 
Єствують основны людьскы права і слободы, політічны права, 
права народностных меншын і етнічных ґруп, господарьскы, 
соціалны і културны права. Дале є то право на охрану 
жывотного оточіня і културной дїдовизны і право на судну і 
іншу правну охрану. 

Думам собі, же пан Бандуріч є „оправдовый і твердый 
Русин“, котрый з позіції русинства дослїдно і некомпроміс
но выступує проти тым, котры зневажують Русинів, присвою
ють собі русиньскы звыкы і културу, злучують Русинів з Укра
їнцями і створили віртуалну народность РусиныУкраїнцї. Є 
єдным з мала Русинів, котрый не кокетує з тзв. Русинами
Українцями, але знать і на Радї влады СР про народностны 
меншыны выступити проти їх справила помыленым твер
джіням, а то з належнов енерґічностёв і одборным знанём 
проблематікы. Пан Бандуріч бы іщі мав докінчіти розробле
ну тяжку задачу, котров є дефінітівне скінчіня хоснованя 
назвы неєствуючой народности РусинУкраїнець на Словень
ску, бо такой нїт ани де факто, ани де юре ани на Словень
ску, але ани ниґде у світї. То значіть, же і Союз РусинівУкра
їнцїв СР быв зареґістрованый в розпорї з установлїнями ст. 
12 і ст. 34, абз. 2 Уставы СР. Порушує ся ту основне право 
Русинів тым, же русиньска народность ся стотожнює з укра
їньсков народностёв. Є то овпливнёваня рїшінь Русинів при
голосити ся к своїй народности а є то і форма натиску на асі
мілацію Русинів. А тото єднозначно заказує Устава СР в ст.12, 
абз. 3! Пан Бандуріч мать надале задачу просаджовати змі
ну назвы Союзу РусинівУкраїнцїв СР на Союз Українцїв СР 

респ. выужыти і правну форму, напр. через Уставный суд 
СР зрушіня Союзу РусинівУкраїнцїв СР, бо я собі думам, же 
єствує і розвивать дїятельство в розпорї з правным порядком 
СР. Главно зато бы мав п. Бандуріч надале заступати Русинів 
у Радї влады СР про народностны меншыны як єден з трёх 
єй будучіх членів, котры бы мали репрезентовати інтересы 
Русинів у тім пораднім орґанї влады. Пан Бандуріч діспонує 
множеством знань і інформацій о історії і сучасности Русинів. 
Выужывать і богату властну книжніцю і архів книжок, новинок 
і часописів. 

Пан Хома в предметній статї аналізує штатут повинного 
навчаня русиньского языка як материньского на школах, де ся 
учать русиньскы дїти. Штатут повинного навчаня русиньского 
материньского языка про вшыткы русиньскы дїти, подля авто
ра, мусить быти матеріално і фінанчно забезпеченый. Як єм 
увів высше, право на освіту в материньскім языку і Русинам 
ґарантує Устава СР (ст. 34, абз. 2). Тото навчаня є і з боку шта
ту матеріално і фінанчно забезпечене через розрахунок шта
ту, міст і сел як і даной школы! Но проблем є в тім, же кого 
хочеме учіти материньскый русиньскый язык, кідь у статї п. 
Хомом уведжены тісячі русиньскых дїтей не маме, а тоты, што 
маме, у векшынї припадів не мають інтерес? 

Повинне навчаня русиньского языка? Таке дашто ту уж 
было в іншій подобі. Законом было наряджене навчаня укра
їньского языка – а як то скінчіло, знаме вшыткы барз добрї. 
Знам, же кідь русиньскый язык і култура ся не будуть учіти, так 
наш народ ся поступно асімілує з векшыновым народом. Но 
думам собі, же на наряджіня повинного навчаня русиньского 
языка іщі не дозрїв час. Русины іщі не суть возроджены. Най
перше бы сьме мали цїле наше дїятельство заміряти якраз 
на возроджованя Русинів на цїлій теріторії нашого реґіону, то 
значіть у вшыткых селах, і в тых, котры ся уж скоро посло
вакізовали. То є величезна і нелегка робота. Выслїдком той 
роботы бы мало быти веце як 100 000 жытелїв, котры собі при 
третїм демократічнім списованю в роцї 2011 запишуть русинь
ску народность і русиньскый материньскый язык. Тото нам 
полегшать роботу при рїшаню важных проблемів Русинів, як є 
школство, церьковне школство і літурґічны обряды, одношіня 
к штатным орґанам і іншы болячкы, котры выпливають з того, 
же нас є офіціално барз мало і маме іщі „заблудженых Руси
нів“, незнаючіх де належать – а тых є барз велё.

Наряджіня повинного навчаня русиньского языка в часї, 
кідь ся заваджать повинне навчаня анґліцького языка, респ. 
іншых чуджіх языків, може мати контрапродуктівный вплив 
на списованя людей і на выслїдкы, котры од нёго обчекує
ме. Хоць Русины ожыли, є то іщі крегка реаліта. Зато собі 
думам, же наше намаганя в области школства бы мало вес
ти к росшырїню можностей – як ся нашы русиньскы дїти 
ді стануть к знаням о історії, културї, але і языку Русинів і на 
словеньскых школах. Мали бы сьме ініціовати, жебы окрем 
школ з навчалным русиньскым языком ся значно росшырило 
і навчаня русиньского языка, історії і културы Русинів і на 
словеньскых школах, главно в історічно русиньскых реґіо
нах. Далшым нашым намаганём бы мало быти здоконалї
ня учебных основ, до котрых бы требало залучіти, напр. до 
предмету реґіонална ці обчаньска выхова, історія, холем 
основы русиньского языка (азбука) і културы Русинів в істо
річно русиньскых селах і містах. Выховны предметы, як суть 
музична, тїлесна, вытварна выхова учіти на словеньскых 
школах в русиньскім реґіоні білінґвално (по словеньскы і по 
русиньскы). Є то єдна з ідей. Ту бы єм може обчековав од 
вас, пане доценте Хомо, жебы сьте як довгорічный педа
ґоґ вытворили, наприклад, робочій тричленный тім (най
веце пятьчленный), котрый бы може під вашым веджінём 
выпрацовав дакілько алтернатів, респ. подля вас штатут, 
як бы сьме дістали русиньскый язык к нашым дітём до 
словеньскых школ без того, жебы сьме наряджовали повин
не навчаня русиньского языка. Берьме до увагы, же є XXI. 
стороча, родічі школоповинных дїтей не знають азбуку і твер
дять, же їм знаня азбукы ани русиньского языка не хыбить, 
бо же то є даремне затяжованя дїтей ... На селї і баба мусить 
бісїдовати з внучатами по словеньскы ... То суть барьєры, 
котры нам треба з розумом і тактом переконати і дістати язык 
міджі дїти до школ ... Глядати способы, як помочі русиньско
му языку проникнути до словеньскых школ міджі нашы дїти 
бы мали главно методіци, педаґоґове, робочій колектів Іншті
туту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты, зна
чіть особы і інштітуції, котры ся професіонално заподївають 
навчанём русиньского языка і културы.

Подля списованя жытельства в СР з року 2001 штодо 
кількости людей суть Русины на 5. (кідь возьмеме до увагы 
Словаків із 4 614 854 жытелями) а в рамках народностных 
меншын аж на 4. місцї (Мадярів – 520 528, Ромів – 89 920, 
Чехів – 44 620, Русинів – 24 201).

Подля неофіціалных даных але належыме на 3. – 4. міс
це. Наш цїль мусить быти напряменый на то, жебы сьме 21. 
мая 2011 предбігли нелем Чехів, але і Ромів. Ведь є то вели
ка ганьба, же на Словеньску є веце Чехів як Русинів! Но істо 
нам к тому не поможе взаємна ненавість, огваряня і напада
ня. Не ходьме слїдами нашых предків, котры были перма
нентно розваджены!

Важеный пане Хомо, мы русиньскы актівісты, котры жыєме 
міджі нашым русиньскым народом на выходї Словеньска, 
бы сьме ся барз потїшыли, кібы сьте ся вы особно з вашым 
высокым ступнём освіты і довгорічнов практіков причінили о 
то, жебы, наприклад, у вам близкых селах Гавай, де ходять 
і дїти з вашой родной Миковы, респ. в іншых селах окресу 
Стропків, зачало з навчанём русиньского языка, што бы нас 
актівізовало, а вашы методы і поступы при ёго заводжованю 
бы про нас были прикладом, іншпіраціов і поучінём. Аж потім 
бы ся сповнила і русиньска пословіця з назвы моёй статї.

Інж. Ян ДОПІРЯК, русиньскый актівіста, 
Стара Любовня
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Русиньскый язык 
у школї 

 В януарї і фебруарї 2011 будуть записы дїтей 
до 1. класы основных школ про школьскый 
рік 2011/2012. Од школьского року 1997/1998 є 
можность записати свої школоповинны дїти на 
навчаня русиньского языка як неповинного 
предмету або до кружка русиньского языка, а 
то уж од 1. класы основной школы.

При записї першокласника до школы мож го 
зарівно приголосити на тото навчаня. Учебникы і 
далшы помічникы може задарьмо дістати кажда 
школа а наслїдно каждый школярь. Русиньскый 
язык мож штудовати і на высокій школї, конкретно 
на трёх факултах Пряшівской універзіты в 16 ком
бінаціях з іншыма предметами. Окрем Словеньска 
мож русиньскый язык і літературу штудовати на 
універзітах і высокых школах в Кракові, Новім 
Садї, Нїредьгазї або іти на стаж на Торонтьску уні
верзіту.

Навчаня русиньского языка мож зорґані-
зовати в будьякій основній школї, а то і в 
меншых ґрупах або споїнём учнїв різных клас 
до ґруп. Думаме сі, же каждый родіч, якый ся чує 
быти Русином або мать русиньске корїня і трим
ле в почливости родный язык, історію і културу 
своїх предків, мав бы зробити вшытко, жебы 
ёго дїти ся навчіли русиньскый язык і азбу-
ку, жебы спознавали історію і културу русинь-
ского народа, якый ту в Карпатах жыє уж веце як 
тісячроча, а свою ідентічность заховав доднесь.

Днешня гектічна конзумна сполочность, період 
ґлобалізації ліквідуючій роздїлы і шпеціфічности 
штатів, народів і култур, ліквідує локалны траді
ції, є к меншым народам і їх културї барз нечутли
ва аж асімілачна. Єй неґатівны допады на Русинів, 
їх язык і традічну културу в послїднїх десятьро
чах суть барз слїдны. Но мы не сьме легковажны 
к тому, же в мірнім часї в серединї Европы духов
но вымерать єден старый автохтонный народ, ёго 
язык і култура.

Зато апелуєме на сумлїня вас, родічів школо
повинных дїтей, учітелїв і шыроку громаду: зроб
ме вшытко прото, абы русиньскый язык ся не 
вытрачав із нашых школ, бо язык є основным зна
ком народа, а з ёго заником духовно вымерать 
народ і ёго култура. А мы то предсі не хочеме, бо 
култура і язык меншого ці векшого народа суть 
збогачінём цїлосвітовой културы. Одповіджме 
сі на вопрос, ці не є красша лука, на котрій ростуть 
різны квіткы, як лука з єднакым цвітом?

Найстарша наша ґенерація овладать говоровый 
русиньскый язык, російскый, україньскый, знать 
азбуку, на добрій уровни знать по словеньскы, 
розумить по чеськы, польскы і знать ла тиніку. Не 
было єй то на шкоду, лем на хосен. Наспак, днеш
ня молода ґенерація азбуку уж цалком не знать, 
знать лем латиніку, добрї знає словеньскый язык 
і штудує многы западны язы кы, як анґліцькый, 
нїмецькый, французькый і под., што в днешнїм 
ґлобалізуючім ся світї є з екзістенчных і конзумных 
прічін пожадоване. Але мы пересвідчены, же 
праві в днешнїй добі незнаня азбукы оклїщує мож
ности на уплатнїня ся молодой ґенерації.

Быти членом істого народа або народност-
ной меншыны – то не є ганьба, то є дїдовизна. 
Так сьме ся народили. Учіти ся русиньскый 
язык, язык своїх предків, свого роду, не є 
забиванём вольного часу. Є то прояв почли-
вости богатій културї того народа і єй пере-
даваня будучім ґенераціям. Укажме світу, же 
мы РУСИНЫ сьме народ достойный свого 
мена.

Выбор Окресной орґанізації 
Русиньской оброды у Свіднику

Хочете штудовати русиньскый язык?
28. фебруар i 31. марeц 2011 – то суть конечны терміны на поданя приглашок на факулты Пряшівской 

універзіты, на котрых мож штудовати русиньскый язык і літературу в комбінації з іншыма предметами.
Занедовго тогорічны абсолвенты середнїх школ будуть собі давати приглашкы на высокошкольскы штудії, 

зато хочеме їх допереду поінформовати о актуалных можностях штудія русиньского языка на ПУ, причім 
комплексны інформації можуть здобыти на вебсторінцї ПУ www.unipo.sk, респ. на сторінках окремых факулт 
ці Інштітуту русиньского языка і културы ПУ.  

Также в академічнім роцї 2011/2012 Пряшівска універзіта отварять в бакаларьскім ступню штудія 
слїдуючіх 16 комбінацій з русиньскым языком і літературов:

Філозофічна факулта (приглашкы приїмать до 28. фебруара 2011): 
русиньскый язык і літ. – історія, естетічна выхова, етічна выхова, філозофія, анґліцькый язык і 

літ., французькый язык і літ., нїмецькый язык і літ., російскый язык і літ., словацькый язык і літ., 
україньскый  язык і літ., музичне уменя, вытварне уменя;

Факулта гуманітных і природных наук (приглашкы приїмать до 31. марца 2011): русиньскый язык і літ. – 
біолоґія, ґеоґрафія, педаґоґіка;

Факулта шпорту (приглашкы приїмать до 31. марца 2011): русиньскый язык і літ. – тїлесна выхова.
Віриме, же тоты інформації заінтересують тых, котры уважують о высокошкольскім штудію і про кого якраз 

русиністіка бы ся могла стати іншпіраціов до будучности.
Доц. ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., ІРЯК ПУ в Пряшові

Studium Carpato-Ruthenorum 2011
Од 12. юна до 3. юла 2011 буде на Пряшівскій уні

верзітї  в Пряшові проходити 2. Міджінародна лїтня 
школа русиньского языка і културы під назвов 
Studium Carpato-Ruthenorum 2011.

Пряшівска універзіта в Пряшові є єдинов універзітов 
у Словацькій републіцї, котра реалізує навчаня акреді-
тованого штудійного проґраму русиньскый язык і 
література, ґестором котрого є Інштітут русиньского 
языка і културы. Вдяка ёго 3тыжденному едукачному 
проєкту Studium Carpato-Ruthenorum – Міджінародна 
лїтня школа русиньского языка і културы Пряшівска 
універзіта є сучасно єдинов універзітов на світї, котра 
зареаґовала на інтерес o таку форму навчаня русинь
ского языка з боку домашнїх і загранічных адептів 
і в сучасности рихтує другый річник того міджі
народного проєкту. Вшыткы потрібны інформації о 
проєктї мож найти на www.unipo.sk/Pracoviská/Ústav 
rusínskeho jazyka a kultúry/Projekty; www.rusynacademy.
sk/Vzdelávanie. Приголосити ся  мож до 1. фебруара 
2011. А. П.

Вмер Джон Варгола, 
брат Енді Варгола

24. дeцeмбра 2010 в aмерицькім Піттсбурґу вмер 
Русин – Джoн Варгола, брат Енді Варгола, кoтрому 
родічі повіли: „Твоёв задачов є постарати ся о Ендія.“ 

Скорїше як Андрій Варгола вмер по тім, як ся напив 
контамінованой воды на ставбі, де робив, закликав 
ку собі свого сына Джона (нaрoдив ся 31. мая 1925), 
жебы з ним поговорив о будучности родины. Джонів 
старшый брат Пол воёвав на фронтї 2. світовой войны, 
зато Джон Варгола, котрый тогды мав 17 років, мусив 
ся постарати о молодшого брата Ендія і матїрь. Окрем 
того теперь дістав і далшу шпеціалну задачу. Ёго нянь
кови ся подарило зашпоровати достаток фінанцій на 
першы два рокы высокой школы про наймолодшого 
сына. Звышок зістав на Джонови. Доналд, сын Джона 
Варгола, говорить: „Мій дїдо повів свому отцёви: Твоёв 
задачов є постарати ся о Ендія і о то, абы штудовав, 
бо раз з нёго буде успішный чоловік.“ Почас наслїдую
чіх років Джон робив і старав ся о матїрь і молодшого 
брата. Послав Ендія на Технічну універзіту в Карнеґі а 
потім до Ню Йорку, де собі скоротив призвіско і став ся 
з нёго Енді Варгол. Умелцём ся чоловік мусить народи
ти, але даколи треба мати і старшого брата, котрый ся 
постарать, жебы умелець „не вмер у бідї і од голоду“ ...

Джон Варгола з Фрідому в Бевр Кантрі вмер в але-
ґеньскім шпыталю на запал плюц на самый Святый 
вечур у віцї 85 років. Доналд Варгола споминать: „Знам, 
же Енді Варгол є лем єден. Знам але і то, же мій нянь-
ко бы собі не хотїв присвоїти Ендіовы успіхы, але дав 
му неоцїниму поміч, абы ся міг стати тым, чім хотїв. 
Робив то зо щірой любви.“ Енді Варгол вмер у роцї 1987 
і ёго желанём было, жебы брат Джон быв у радї надації, 
котра ся постарать о варголівску дїдовизну. Пан Варгола 
ся став тым членом комісії, котра дозерала на Надацію 
Енді Варгола і быв вызначнов особностёв при заложі
ню музею Енді Варгола в Міджілабірцях (Словеньско) і 
Піттсбурґу (США). „Страчаме свого нянька, свого осно-
вателя,“ повів Михал Бицко, куратор Музею модерного 
уменя Енді Варгола в Міджілабірцях. „Наглым одходом 
Джона Варголы наш музей страчать душу.“

Попри роботї про умелецьку надацію пан Варгола ся 
старав і о свою жену Марґарет, котра была постигну
та од року 1995, кідь дістала мозґову поражку. Вмерла 
в роцї 2007. Хоць їх далшый брат, Пол Варгола, ся 
став умелцём у старшім віцї і выставлёваныма робо
тами знав заінтересовати позерателїв, Джон Варгола 
ся веце занимав обидвома музеями і своїма трёма дїт
ми. Oкрем сына Доналда з Кранбері і брата Пола з Вест 
Гомстеду, пана Джона Варголу пережыли сынове Марк 
із Кранбері і Джефрі з Ню Вілміґтону в Лоренс Кантрі. 

Родина, приятелї і знамы із помершым Джоном 
Варголом ся пришли розлучіти 27. і 28. децембра 2010 
дo Дoму смутку Томаса П. Кунсака в Норт Сайдї. Погріб 
быв 29. децембра 2010 у Католицькій церькви візанть
ского обряду св. Яна в Ню Кастл. Тїлесны остаткы 
наслїдно были уложены до гробу на цінтерю коло той 
церькви. Дeніс Б. РОДІ, Post-Gazette

Карпаторусиньскый научный центер в США
выголошує каждорічну

Премію 
Александра Духновіча 

за русиньску літературу
Преміов тісяч доларів будуть оцїнены 

нaйлїпшы творы поезії ці прозы написаны 
по русиньскы, котры были надрукованы за 

послїднїй 5-річный період.

Премія помагать хоснованю русиньского языка в тво
рах, котры приносять вызначный вклад до русиньской 
красной літературы. Премію фінанцує Штефан Чепа з 
Торонта і удїлює єй Карпаторусиньскый научный цен
тер в США.  

Книгы красной літературы, надрукованы в роках 
2006 – 2010, мають право на премію в  роцї 2011.  
Повинностёв авторів або выдавателїв є представити і 
предложыти по 3 екземпларї з каждой книжкы з корот
ков біоґрафіов автора. 1. апріль 2011 року є послїднїм 
днём на засланя вшыткых матеріалів. 

Членами комісії, котра буде посуджовати літературны 
творы в роцї 2011, суть: Елейн Русинко (США), Марія 
Павловская (США), Валерiй Купка (СР). 

Адреса, на яку треба послати книжкы:
2 екземпларї: Professor Elaine Rusinko, Department 

of Modern Languages and Linguistics, UMBC, 
Baltimore, MD 21250, USA   (e-mail: rusinko@umbc.
edu) 

1 екземпларь: Doc. PhDr. Valerij Kupka, CSc., 
Va žec ká 12, 080 05 Prešov, Slovakia


