
30. марца 2010 ославила сїмдесят років свого 
жывота все іщі молода і актівна популарна співачка 
русиньскых народных співанок – Марія Мачошко-
ва, котра доднесь світить на співацькім небі Русинів 
і Словеньска вообще. В єй припадї то не є лем спів, 
але і зъяв, артістічне уменя співачкы, єй природность 
на сценї, якы покорять каждого. Дарьмо є. І днесь, по 
высше пятдесятёх роках на сценї, можеме повісти: 
Мачошкова є Мачошкова!

Народила ся Марія Мачошкова 30. марца 1940 в 
селї Потічкы, окрес Стропків, як третя дїтина із шестёх 
сородинцїв (Гелена, Анна, Марія, Терка, Ян, Юлія) в 
родинї Михала Мачошка і Ількы Мачошковой, родже-
ной Гутняновой. Основну школу выходила в Брезнічцї, 
ходила до міщанкы в Стропкові. 22. новембра 1956 
Марька Мачошкова успішно абсолвовала конкурз до 
Піддукляньского україньского народного ансамблю в 
Пряшові, до якого наступила як солістка. Заслужыв ся 
о то, главно тогдышнїй шеф ансамблю Юрій Костюк. 
Як шістнадцятьрічна вже выспівовала ёго співанкы. 
Молоденька, красна як серенка…Рада споминать на 
свої зачаткы, на родічів, на людей, якы єй помогли. 
Нїґда не забывать, з якого роду походить. 

Русины не здичавіли, люблять красу, хотять быти 
погладжены нїжным дотыком уменя. А Марька знає 
погладити. Співанков, словом, чаровным зъявом. Все 
ся єй добрї слухало і слухать, бо што співала, то было 
передовшыткым наше, русиньске, а в їй інтерпретації 
скоро все доконало. Співанкы Коли-м была мала, 
мала, Ой, на плаю вівцї пасу, Ой, співаю співаночкы, 
Мамко моя люба, Ходила я по садочку, Пила я палїнку, 
Ей, гой, тілі, тілі одспівала співачка все на повну силу 
і зачаровала своїх слухачів дома, але і в шырокім світї.

26. марца 1957 року ся одбыла перша премєра 
Піддукляньского україньского народного ансамблю в 
Театрї Йонаша Заборьского в Пряшові (старый буди-
нок), в якій М. Мачошкова ся успішно представила зо 
співанов Заспівайме собі двома голосами, яку управив 
Юрій Костюк, першый умелецькый ведучій ПУНА (1956 
– 1958). Як Марька доспівала своє перше велике соло, 
озвало ся таке плесканя, од котрого ся молоденькій 
співачцї підламовали колїна і змерькало ся перед 
очіма. Тілько народа погромадї она іщі не зажыла! Не 
знала, што має робити. І в тім захватї втекла за пор-
тал, лемже пан Костюк єй завернув і указав руков, абы 
ся ішла поклонити людём. Она не хотїла, а так при-
шов за нёв, взяв за руку і повів на сцену. Плесканю 
не было кінця-краю. А так было і на другій премєрї у 
споминанім театрї, де при співанцї Коли-м была мала, 
мала (управив Ю. Цімбора) єй позерателї не хотїли 
пустити із сцены. І так жывот ішов дале… Пришли 
далшы єй гіты: Ей, гой, тілі, тілі, Ой, заграла музика, 
музиченька, Ей, придь до нас шугаю, Янічку за водов, 
якы управив Юрій Цімбора, довгорічный хормайстер, 
драматурґ ПУНА. 

А русиньска співанка летїла світом. Летїла по Сло-
веньску вдяка зберателёви словеньскых співанок, 
редакторови Чеськословеньского радіа, О. Демо-
ви, якый єй поміг з першыма награвками в радію, 
понад русиньскы села, але нашла своє місто і в 
Чехах – з Бырнєньскым радіоорхестром народных 
співанок і інштрументів взяла М. Мачошкова участь 
на Міджінароднім фестівалї піснї і танцїв у Тунісї, в 
містї Картаґо, де дістала перше місце за інтерпретацію 
співанкы Ей, придь до нас шугаю в управі Ю. Цімборы. 
Із орхестром шырила славу русиньскій співанцї в 
Норьску, Даньску, Голандьску, Нїмецьку, Канадї, США. 
М. Мачошкова была на умелецькім турне в Австрії, 
Швейцарії, Голандьску і Франції. Выступала на Українї, 
в країнах бывшого Совєтьского союзу, в Іспанії, Італії, 
має самостатны концерты в Празї, Бырнї і інде. Всяг-
ды є приїмана сердечно і з великым успіхом. Ясно, 
же ґро єй позерателїв є міджі Русинами. Не хыбила 
на фестівалах у Свіднику, Камюнцї, Міджілабірцях, 

ходила выступати з ансамблём до найоддаленїшых 
куточків Словеньской републікы, де тїшыла своїм 
співом Русинів од Новоселіцї аж по Попрад. Все на 
колесах і на колесах. За позерателём. На своїм контї 
має велике множество концертів, на котрых выступа-
ла як солістка ПУЛЬСу, де великый успіх жала в тріу з 
Йожком Пригодом і Рудолфом Смотером за допроводу 
віртуозного гармонікаря Петра Ярощака. Успіх мали, 
главно їх жартовны співанкы. Співанкы М. Мачошко-
вой вышли на казетах: Ей, гой, така я дзівочка (1987), 
Кед себе зашпівам (1988), вєдно з Аннов Порачо-
вов і Аннов Сервіцьков, Моніков і А. Кандрачовыма, 
Наталіов і Николаём Петрашовскыма награла цедечко 
А чія то хыжа з музиков А. Кандрача. Спомины на свій 
жывот і роботу згорнула до книжкы Марька Мачош-
кова споминать (Pastorková, E.: Marka Mačošková 
spomína. Prešov : Vydavatelstvo A. Nagyová, 1996.) 

По 42 роках роботы в тім професіоналнім тїлесї у 
1998 роцї одышла на нученый заслуженый одпочінок, 
хоць єй голос і енерґія свідчіли о тім, же ани здале-
ка не перестане співати. Так і было. Выступать дале з 
колектівом Дубрава, Шарішан з Пряшова, з Маковіцёв 
із Свідника і музиков А. Кандрача… Єй концертів 
і выступлїнь од одходу з ПУЛС-у были стовкы. М. 
Мачошкова все має з чім прийти. Як кібы не высы-
хала єй енерґія. Знає выдоловати із себе максімум, 
хоць теперь славила сїмдесятку. Благословенный вік 
про співачку, якой ся рокы не їмають. Были бы сьме 
рады, кібы сьме іщі довго о нїй могли писати, главно 
о самостатнім цедечку з русиньскыма гітами, з якыма 
обышла Европу і Америку, вшыткы русиньскы села на 
Словеньску. А такой казеты ці цедечка міджі народом 
дотеперь нїт… Быв бы то дарунок нелем про співачку, 
але і про вшыткых людей, якы суть до єй голосу залю-
бены. 

ПгДр. Марія МАЛЬЦОВСКА,
фотка А. Жіжкы

Ку вшыткым ґратулантам, котры юбілантцї жела-
ють міцне здоровя і далшы успішны рокы на сценї, 
жебы іщі довго нас тїшыла своїм прекрасным 
співом, припоюють ся і членове редакції Народ-
ных новинок.

8. апріля 2010 дістало ся нам до рук 77. чісло 
часопису Русинів у Мадярьску – Русинськый світ, 
у якім сьме ся дочітали, же 6. фебруара 2010 
Цїлодержавна русиньска меншынова самосправа 
і Общество русиньской інтеліґенції зорґанізовали 
святкованя памяткы Антонія Годинкы у Будапештї. 
На тім святкованю, окрем іншого, оцїнёвали роботу 
знамых особностей русиньского жывота памятны-
ма плакетами і діпломами А. Годинкы. Лавреатом 
за рік 2010 ся став тыж о. Франтїшек Крайняк із 
Камюнкы, окрес Стара Любовня. 

Oцїнили роботу 
о. Франтїшка Крайняка  

з Камюнкы
У спомянутім часописї ся пише: „Ґрекокатолицькый 

священик Франтїшек Крайняк із Камюнкы є єдным 
із авторів Тетраєвангелія, котре выдав Світовый 
конґрес Русинів. Переклад є теолоґічно чістый і 
одобреный быв Літурґічнов комісіов при Ґрекока-
толицькім єпіскопстві у Пряшові 2006 року. Тота 
публікація на 1050 сторінках є перекладом із цер-
ковнославяньского языка до русиньского кодіфіко-
ваного языка на Словакії. Языкову уровень того 
выданя ґарантовала Анна Плїшкова – директор-
ка Інштітуту русиньского языка і културы Пря-
шівской універзіты в Пряшові. Вшыткы переклады 
перед тым, як ішли до друку, были одобрены 
ін штітутом. Тото євагеліє є написане так, жебы 
сі го могли прочітати вшыткы: по русиньскы азбу-
ков і по русиньскы латиніков. Переклад євангелія 
быв звязаный із потребов пасторації і з навчанём 
дїтей. Но і самы вірници-Русины проявили потре-
бу хоснованя материньского русиньского языка 
на Службах Божых. Спершу быв зробленый пере-
клад Катехізму про русиньскы дїти, пак дакотрых 
частей євангелія. Штири євангелія: од Мафтея, 
Марка, Лукы і Йоана в єдній книжцї є передпослїднёв 
роботов, бо найновшым дїлом є переклад Святой 
літурґії святого Йоана Златоустого на русиньскый 
кодіфікованый язык. Переклад євангелія – то веце 
як 25-річна робота. Кажда така робота бы мала 
быти схвалена высшыма церьковныма властями, 
мать дістати імпріматур. На імпріматур того 
євангелія ся чекало веце як 10 років. Церьковны 
властї на Словакії не суть благосклонны ід русинь-
скому літурґічному языку, бо мають ідею словакіза-
ції. Але Русины налїгають на своїм.“ 

о. Франтїшкови Крайнякови ґратулуєме!
 -аз-, фотка автора 
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Жебы ся уж тілько не плело і не дезінформовало, рїшыв єм ся написати правду, 
як то было із взником Русиньской оброды:

1/ 14. 11. 1989 мі телефоновав Інж. Іван Біцко із Братїславы, же непокої, якы ся 
зачінають у Празї і Братїславі, мали бы ся дотулити і народностного вопросу Руси-
нів.

2/ 15. 11. 1989 ня в ательєрі Основной умелецькой школы в Міджілабірцях навщі-
вили штуденты із Карловой універзіты в Празї з просьбов, жебы сьме підпорили їх 
актівіты (тогды настав тот інцідент, кідь істый працовник ОВ КСС збив штудентку із 
Прагы перед МсУ в Міджілабірцях), главно у звязи з тым, же у школї уж была отво-
рена выставка о Енді Варголови як Русинови і же мали бы сьме то даяк выужыти 
і в тых наставаючіх змінах. На стрїчі были: Петро Фецура, Йожко Ґрамата і Любо-
мір Оначіла. Заложыли сьме ОБЧАНЬСКЕ ФОРУМ, ёго председом ся став Петро 
Фецура.

3/ 17. 11. 1989 Обчаньске форум ся перетрансформовало на ВЕРЕЙНОСТЬ 
ПРОТИ НАСИЛСТВА (ВПН), ёго председом быв надале Петро Фецура. Росшырив 
ся коордіначный выбор о членів – Інж. Ладїслава Рогача, небіжчіка Ладїслава Ґубу, 
Мірка Калиняка, Володю Цепка і іншых.

4/ Інж. Іван Біцко надале апелує, жебы сьме дашто зачали робити із народностным 
вопросом Русинів. На засїданю коордіначного выбору ВПН десь у половинї 
децембра 1989 взникать приправный выбор на сформованя субєкту, якый 
бы підпорив вырїшіня статусу Русинів і под. Ословили сьме отця духовного 
Франтїшка Крайняка і отця духовного Михала Беґу. Першый з них одрїк сполупрацу 
зо словами: „Мы ся до світьскых дїл не будеме мішати!“ Отець духовный Беґа 
сполупрацу прияв. На стрїчі вызваных людей, котрых требало заінтересовати, 
жебы были охотны помочі рїшати проблем Русинів, ся в децембрї 1989 на МсЦК у 
Лабірцї сходить выбор ВПН вєдно з о. Ярославом Поповцём, Інж. Іваном Біцком (а 
теперь ся оправдую вшыткым, на кого забуду), панї апатыкарьков із Свідника (няй 
мі перебачіть, мено єм забыв) і далшыма. А там Іван Біцко пропонує, жебы наша 
ініціатіва ся назвала РУСИНЬСКА ОБРОДА. Тота ініціатіва все іщі была в рамках 
ВПН а председом приправного выбору ся став председа ВПН в Міджілабірцях – 
Петро Фецура. 

5/ Дале было так, як пише Мґр. Александер Франко в InfoРусинї: на ВПН сьме 
вєдно з ним зачали приправлёвати становы РО і уважовати о сеймі. 

6/ Уж на зачатку року 1990 надвязуєме контакты із Інціятивнов групов Русинів-
Українцїв за перебудову в Пряшові, яку вів Александер Зозуляк, але їх концеп-
ція ся нам не любила, а так сьме – ВПН вєдно з Мґр. А. Франком – зробили комп-
роміс і написали такы становы, жебы „быв вовк сытый і баран цїлый“.

7/ Іщі все о. Крайняк ся не снажить быти нам напомічный, але веце сил 
вынакладать на заложіня КДГ, а ВПН ся із ним (найвеце я сам) діставать до мало-
го конфлікту, бо за председу КДГ барз ініціатівно просаджує бывшого працовника 
ШТБ, якый быв абсолвентом марксізму-ленінізму і научного атеізму. Думам, же о. 
Крайняк сі то памятать, докінця сьме о тім їднали особно. Знать о тім ай бывшый 
выбор ВПН, і Іван Біцко.

8/ Мґр. А. Франко, якый мав скусености із діпломації, пропонує чім скорїше зро-
бити сейм у Лабірцї і створити РО як самостатный правный субєкт, бо видить, же 
сітуація ся вымыкать ВПН спід контролї (треба додати, же у Лабірцї ся у тім часї 
зачали множыти оґанізації ВПН, жебы собі захранили корыта бывшы функціона-
рї...). До сейму председу РО все робить председа выбору ВПН Петро Фецура. Аж 
на сеймі РО в Лабірцї (25. марца 1990) ся председом Русиньской оброды, уж як 
осамостатненой од ВПН, ставать Василь Турок-Гетеш. 

Так жебы нам было ясно, же у найгіршых часах новембра, децембра 1989, 
коли сьме не знали, што буде завтра, родила ся Русиньска оброда, а 90 процент 
теперїшнїх хвальків-„ґероїв“ сидїло за бучком і чекало, як то допаде. Сітуація была 
шалена. Нихто не знав де, хто із кым, нашто... В тім часї іщі ани сам Василь Турок 
ясно ся не рїшыв, кідь нам у „Новім життю“ одказує: „Брате Михале, ай ты 
Михале Бицьку, давайте собі позор на Штефана Бунґаніча, бо він не зато 
робить про Русинів, же їх любить, але зато, же ненавидить Українців!“ 
(Василь Турок на зачатку свого председованя в РО то не мав легке, затоже велё з 
ёго бывшых колеґів і штудентів го обвинёвало з того, же по русиньскы заказовав 
на україньскій ґімназії бісїдовати а з штудентами бісїдовав лем по словеньскы. 
Так твердять ёго штуденты доднесь.) Ярослав Сисак нервозно перед сеймом РО 
на ходбі Дому културы у Лабірцї од ня просить: „Дайте нам норму, няй знаме, 
як маме грати дївадло...!“ Просто, вшытко было горї ногами і ніч не было ясне 
никому. І сам „босс“ дакотрых Русинів, П. Р. Маґочій, ся спрічать, кідь із ним бісїдую 
о якійсь трансформації русинського языка, і каже: „Іры тыж мають свій язык, а 
бісїдують по анґліцькы...!“ Просто, Маґочій не мав ани кус дякы до кодіфікації 
русиньского языка і под. Кідь му пропоную, жебы дав на РО свій місячный плат, же 
дам і я, так як дала Наталя Шмайдова із Нїмецька, затварив ся квасно і заграв 
вшытко до авту... 

Іщі бы єм хотїв припомянути далшы факты:
• Перше чісло часопису Русин выдала Сполочность Енді Варгола у Лабірцї.
• Не є правдов, же членове РО до сейму не мали інтерес їднати зо КСУТ-ом. 

Наопак, КСУТ іґноровав до сейму фунґуючу РО і поважовав нас за меншецїнных.
• До сейму фунґуюча РО не атаковала Українцїв, але хотїла приспособити 

україньскый язык так, жебы про Русинів ся поужывали архаізмы, якы бы замінили 
україньскы неолоґізмы, як „ бакалія“, „розливка вина“... Зато, жебы язык быв чім 
близшый к нашому.

• РО до сейму пропоновала, жебы ся на ОШ по 4. класу учіло материньске 
слово, а потім няй собі родіч выбере, ці ёго дїтина буде ся учіти ай русиньскый, 
або україньскый язык. ІШЛО НАМ ГЛАВНО О ЗАХОВАНЯ АЗБУКЫ І ВЫХОДНОГО 
ХРІСТІАНЬСКОГО ОБРЯДУ.

Мілы Русины, то, же маме Русиньску оброду (уж яка днесь є, така є) дякуйте 
Лабірчанам із бывшой ВПН, Александрови Франкови, Андріёви Варьянови, а потім 
(кідь уж было вшытко ясне, же нас не будуть вішати за...) ай Михалови Туркови... 
Із пряшівского руху найвекшу заслугу мать Александер Зозуляк. Што ся дїло по 
сеймі в Лабірцї, то уж не буду коментовати, але до сейму Русиньску оброду 
закладали лем Лабірчане у сполупраці з людми, якых єм спомянув. Русинь-
ска оброда взникла як часть ВПН, а же має таку назву, треба дяковати Інж. 
Іванови Біцкови з Братїславы.

Така є правда.
Др. Михал БИЦКО, ПгД., 

єден із закладателїв РО в Міджілабірцях в 1989 роцї

Реакція на дакотры дезінформації 
о взнику Русиньской оброды

Тїшыме ся зо 100. книжкы
(Выступ шефредактора редакції Русин і Народны новинкы, Мґр. 

Александра Зозуляка, на 7. семінарї карпаторусиністікы, Пряшів, 
31. марца 2010.)

Выдавательске дїятельство по роцї 1989
Періодічна преса
Жебы єм зачав говорити о выдавательскім дїятельстві до року 1989 в русиньскім 

языку, то кус ся мушу вернути до історії. Ту треба спомянути, же першым „русиньскым“ 
періодіком быв СВѢТЪ, якого 1. чісло вышло 1. юна 1867 в Ужгородї. Часопис 
выдавало Общество св. Василія Великого нецїлы 4 рокы. До 50-ых років ХХ. ст. 
выходили різны періодіка, котры мали різну языкову орьєнтацію і уровень, але 
вшыткы были выдаваны про Русинів, но од половины ХІХ. до кінця 90. років ХХ. ст. ся 
не подарило про тоты прічіны кодіфіковати єден русиньскый списовный язык. Потім 
контінуіта розвитку русиньской пресы была скоро на штиридцять років перервана в 
часї тзв. політічной українізації.

Аж по нїжній револуції 1989 были Русины узнаны як самостатна народностна 
меншына на Словеньску і была їм дана можность продуковати періодічны і 
неперіодічны выданя на русиньскім говоровім языку, т. з. іщі некодіфікованім, бо 
кодіфікація русиньского списовного языка была выголошена в Братїславі 27. януара 
1995. Также уж ніч не сперало выдавати книжкы, учебникы, часописы і новинкы в 
списовнім языку. Але в іщі некодіфікованім языку выходила пореволучна періодічна 
преса уж од року 1990, коли Сполочность Енді Варгола у Міджілабірцях выдала 
нулте чісло културно-хрістіаньского часопису РУСИН, а перше чісло выдав Містьскый 
освітный центер у Міджілабірцях. 

Од другого чісла доднесь, т. є. уж 19. рік, тот часопис выдає редакція Русин і 
Народны новины, котра спершу была частёв першой пореволучной орґанізації 
Русинів у бывшій Чесько-Словеньскій федератівній републіцї – Русиньска оброда, а 
од 19. децембра 2003 є самостатным обчаньскым здружінём. 

Окрем того часопису, обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы выдавать і 
НАРОДНЫ НОВИНКЫ, културно-сполоченьскый тыжденник Русинів СР, якого перше 
чісло вышло 21. авґуста 1991. Новинкы суть заміряны на публікованя актуалных статей 
о сучасных проблемах, главно в културно-народнодностнім, освітнім і набоженьскім 
жывотї Русинів на Словеньску, але час од часу публікує і статї на історічны темы: о 
вызначных подїях і русиньскых особностях. Тоты новинкы тыж выходять уж 19. рік 
і здобыли собі немало стабілных чітателїв, а то і зато, бо мать кварталны прилогы 
– літературну ПОЗДРАВЛЇНЯ РУСИНІВ і прилогу про русиньскы дїть і молодеж – 
РУСАЛКУ.

Неперіодічна преса
Редакція Русин і Народны новинкы, наперед під стрїхов Русиньской оброды а 

пізнїше як самостатне обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы, од року 1992 
до днешнїх днїв выдавать, окрем споминаной періодічной пресы, і неперіодічну, 
главно книжкы красной і научно-популарной літературы. Першов нашов выданов 
книжков была тройязычна (русиньско-словеньско-анґліцька) книга МИРНА НАША 
РУСИНСЬКА ПУТЬ Володимира Фединишинця з Ужгороду, а заты послїднёв, найнов-
шов, є зборник статей і літературных урывків к 100-річніцї народжіня і 15. рокам од 
смерти писателя Василя Зозуляка під назвов СВІТЛА І ТЇНЇ ВАСИЛЯ ЗОЗУЛЯКА, котра 
є 43. самостатнов публікаціов нашого обчаньского здружіня, але што є сімболічне – 
є то 100. публікація, яку приправила на выданя редакція Русин і Народны новинкы. 
Также днесь то є про нас мале свято!

Споминаный автор В. Фединишинець вєдно з далшыма здобыв і найвысше літе-
ратурне оцїнїня, а то Премію Александра Духновіча за русиньску літературу, котра 
є споєна з переданём бронзовой сошкы карпатьского медвідя (фіґлёвно названу 
русиньскым „Оскаром“) і фінанчнов преміов. Тов преміов были дотеперь оцїнены  
і троє русиньскы писателї зо Словеньска – Штефан Сухый, Марія Мальцовска і Мико-
лай Ксеняк. 

Редакція Русин і Народны новинкы приправила на выданя і вшыткы дотеперїш-
нї русиньскы учебникы, а то про основны і середнї школы, зачінаючі БУКВАРЁМ  
І ЧІТАНКОВ ПРО РУСИНЬСКЫ ДЇТИ Яна Гриба, ПРАВИЛАМИ РУСИНЬСКОГО ПРАВОПИСУ 
Василя Ябура і Юрія Панька, ОРФОҐРАФІЧНЫМ СЛОВНИКОМ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА 
Ю. Панька і кол. і того же автора РУСИНЬСКО-РУСЬКО-УКРАЇНЬСКО-СЛОВЕНЬСКО-
ПОЛЬСКЫМ СЛОВНИКОМ ЛІНҐВІСТІЧНЫХ ТЕРМІНІВ, котры послужыли за основу про 
выголошіня кодіфікації русиньского языка на Словеньску, аж по найновшы учебникы: 
РУСИНЬСКЫЙ ЯЗЫК ПРО 5. КЛАСУ Яна Гриба, РОБОЧІЙ ЗОШЫТ ІЗ РУСИНЬСКОГО 
ЯЗЫКА ПРО 5. КЛАСУ Марека Ґая (про тоту істу класу, то саме і дале), ЛІТЕРАТУРНУ 
ВЫХОВУ Штефана Сухого і інтересный учебник – РУСИНЬСКЫЙ ЯЗЫК У КОНВЕРЗАЦІЇ 
ПРО ІІ. СТУПІНЬ ОСНОВНЫХ ШКОЛ І СЕРЕДНЇ ШКОЛЫ (словацько-русиньско-анґліцька 
конверзація) Кветославы Копоровой, Анны Плїшковой і Евы Едді. 

Днесь сьме ся ту зышли, жебы сьме сі скромно припомянули 15 років, сміло мож 
повісти – найвызначнїшой подїї про Русинів на Словеньску на кінцю ХХ. стороча – 
кодіфікацію русиньского списовного языка. Зышли сьме ся і зато, жебы сьме осла-
вили 100. книжку, яка вышла спід рук редакторів Русина і Народных новинок. Але 
притім ся треба похвалити нелем стов книжков, котру на выданя приправила наша 
редакція. Є радостно конштатовати, же в 2009 роцї в нашій редакції вышли іщі три 
далшы книжкы, а то КАПІТОЛЫ З ІСТОРІЇ РУСИНІВ НА СЛОВЕНЬСКУ Станїслава Конєч-
ного, зборник баёк БАЙКАРЁВЫ ДУМЫ Осифа Кудзея і зборник робот наймолодшой 
ґенерації творцїв РУСАЛКА, зоставителькы Анны Плїшковой, што нас найвеце тїшыть 
і дає надїю до будучности. Штири книжкы выдав і Сполок русиньскых писателїв Сло-
веньска, з котрых дві: ЖМЕНЇ РОДНОЙ ЗЕМЛЇ Миколая Ксеняка і НАГОДА АБО СУДЬБА 
Штефана Смолея днесь будуть презентованы і авторами підписаны про участників 
акції. Не треба забыти ани на три далшы книжкы, а то: НИКОЛАЙ БЕСКИД ЯК СУБЄКТ 
І ОБЄКТ ІСТОРІОҐРАФІЇ, зоставителя Гавриіла Бескида, котру выдало Русиньске 
културно-освітне общество А. Духновіча в Пряшові; ІІ. часть 100 ВЫЗНАМНЫХ РУСИ-
НІВ ОЧАМИ СУЧАСНИКІВ, зоставителькы Марії Мальцовской і кол., што вышла як 
выданя Світового конґресу Русинів; і перша выдавательска ластівка СНМ – Музею 
русиньской културы в Пряшові – выданя баёк по словеньскы OZVENY русиньского 
байкаря Миколая Ксеняка.

Также книжок по русиньскы было выдано і выдавать ся дость, але мерзить 
нас, же векшына молодой ґенерації уж не знать азбуку, также не знать собі ани 
русиньскы книжкы прочітати а учебникы схосновати. То є велика шкода, докінця 
траґедія, главно кідь іде о дїти і молодеж, што мають родічів Русинів. 
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З погляду штатістікы є Николай Бескид за послїднїх 20 років набізовно 
найфреквентованїшым меном русиньского дїятеля ХХ. стороча. Не є то лем 
заслуга ёго актівного сыновця, Мґр. Гавриіла Бескида, але главно наслї-
док обєктівных фактів. Николай Бескид быв нелем історіком, лінґвістом ці 
културным дїятелём, але і особностёв, котра ся все мала потребу высловлёвати 
може ку вшыткым вопросам історії і тогдышнёго реалного статусу русиньского 
етніка в Карпатах. Праві прото ся з ним стрїчаме на каждім кроцї, правда, покы 
крачаме по тій істій пути. Публікацію під назвов Николай Бескид як субєкт 
і обєкт історіоґрафії з підтітулом Выбір із творчости і оцїнїня дїтельства 
русиньского історіка, в тых днях выдало Русиньске културно-освітне общес-
тво А. Духновіча в Пряшові.

Окрем вступной штудії зоставителя Г. Бескида, родострому Бескидів і стро-
гого жывотопису Н. Бескида од Мґр. Петра Крайняка, публікація є зложена 
з трёх главных частей. Першу з них творить Выбір з творчости Н. Бескида 
і обсягує в перекладї ці переписї 12 укажок з богатой публікачной творчости 
історіка од першой ёго роботы – о історії опатства чіну бенедіктінів в Таполцю 
з року 1903, аж по ёго выступлїня на святочнім актї Общества А. Духновіча в 
Пряшові з року 1938. О выберї урывків все мож діскутовати, але треба сконш-
татовати, же в цїлім выстигують шырокый округ інтересів Николая Бескида. 
Часовый стрес выдавателя ся наісто підписав під неєднотну і неточну іден-

тіфікацію єднотливых статей. Тыж не є припустне, жебы едітор без ясного 
вызначіня будьякым способом засяговав до тексту або го коментовав, зато же 
потім чіталель не знає, ці є то оріґіналный выслов автора, або парафразованя. 
Думаме тыж, же вшыткы перекладателї сі заслужать, абы там были уведжены 
їх мена.

Друга часть презентованой публікації обсягує 12 рефератів, заміряных на 
жывот і творчость Н. Бескида, котры были прочітаны на розлічных конферен-
ціях. О вызначности особы Н. Бескида свідчіть факт, же в рефератах ся к тым 
вопросам з розлічных аспектів высловлёвали як історіци (П. Шворц, Д. Поп, С. 
Конєчні), так і лінґвісты (В. Падяк), журналісты (К. Копорова), педаґоґы (Г. Бес-
кид, О. Костелні, П. Крайняк), літераторы (М. Ксеняк). Подля нас, інакше могло 
быти рїшене їх языкове спрацованя. Выступлїня ся справила перекладають лем 
тогды, кідь зборник выходить лем в єднім языку, частїше ся але публікують у 
верзії, в котрій были прочітаны авторами. Переклад реферату до языка, котрым 
зборник выходить, треба поважовати за незвычайне, або аж за самоцїльне.

В третїй части зборника суть уведжены дакотры матеріалы о другых вызначных 
особностях з роду Бескидовых. Думаме, же є то добра думка і вгодне доповнїня 
книжкы. На другім боцї, было бы треба підкреслити конкретны родинны звязи, 
а главно їх перепоїня на особу Николая Бескида, котра мусить мати в публікації 
єднозначно домінантну позіцію. До якойсь міры нам хыблять высновкы, цїлкове 
оцїнїня ёго нелем научных, але і сполоченьскых ці політічных поглядів. Без того 
потім публікація робить выкликує чутя фраґменталности і неконзістентного 
цїлку. На прічінї є може і языкова різнородость, котра нарушує чутя єднотного 
цїлку.

Покы іде о прилогу, тота чітателёви нукать взацны родинны фотоґрафії, 
інтересны документы, як і тітулны листы найвызначнїшых моноґрафій і 
научных штудій Н. Бескида. В такых припадах ся все дасть полемізовати, ці 
бы ілустрацій могло быти веце, ці їх выбір быв добрї продуманый або лем 
нагодный, ці были добрї ушорены... Треба сі але усвідомити, же тоты, може 
менше важны, факты публікації суть дость часово і технічно комплікованы. 
Дасть ся зато конштатовати, же за даной сітуації і фінанчных можностей зробив 
одповідный і технічный редактор, Мґр. А. Зозуляк, максімум і одвів солідну 
роботу.

Оцїнёваный зборник є уж другым зоставительскым вкладом Г. Бескида на 
подобну тему, што сі выжадує міморядный перегляд і знаня як о жывотї, так і о 
дїятельстві так шыроко заміряного чоловіка, якым быв Н. Бескид. Зоставитель 
указав вытырвалость, дослїдну і прецізну роботу на приправі цїлого про-
єкту, як і уведженой публікації. Не шкодовав намагу, дав властны родинны 
матеріалы і писомности, докінця выналожыв і свої властны фінанції, жебы 
быв ефект роботы якнайлїпшый. В тім аспектї собі Г. Бескид заслугує наш 
обдив і подякованя. ПгДр. Станїслав КОНЄЧНІ, к. н., 

СНІ САН в Кошіцях

Николай Бескид як субєкт і обєкт історіоґрафії
(Презентація публікації під таков назвов, зоставитель Гавриіл Бескид, на 7. семінарї карапаторусиністікы на Пряшівскій універзітї 31. марца 2010.)

Барз цїнна про нас публікація 
(Презентація публікації Станїслава Конєчного – Капітолы з істо-

рії Русинів на Словеньску Гавриілом Бескидом на 7. семінарї 
карпаторусиністікы і святкованю выданя 100. книжкы редакціов 
Русин і Народны новинкы, Пряшів, 31. марца 2010.)

Автором публікації є вызначный словеньскый професіоналный історік, 
працовник Сполоченьско-научного інштітуту САН в Кошіцях – ПгДр. Ста-
нїслав Конєчні, к. н. В дотеперїшнїй своїй научній роботї ся презентовав 
множеством публікацій з области історії Русинів, як і многыма выступлїнями 
на домашнїх і загранічных научных конференціях, семінарях і іншых акціях.

Книжка Капітолы з історії Русинів на Словеньску была выдана вдяка 
дотації Міністерства културы СР з проґраму Култура народностных меншын 
2009. Тота научна робота бесспорно збогатить історічну літературу о Руси-
нах так на Словеньску, як і в шыршім карпатьскім просторї. Єй россяг є 190 
сторінок. Рецензентом моноґрафії є ПаедДр. Маріян Ґайдош, к. н., історік 
Сполоченьско-научного інштітуту САН в Кошіцях, переклады зо словеньско-
го языка зреалізовали: ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., ПгДр. Кветослава Копорова 
і Мґр. Алена Блыхова з Інштітуту русиньского языка і културы ПУ. Ґрафічну 
управу зробив технічный і одповідный редактор Мґр. Александер Зозуляк, 
языковым редактором публікації є доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н. (ІРЯК ПУ). 
Книжку выдало ОЗ Русин і Народны новинкы в Пряшові.

Віриме, же презентована публікація ословить каждого чітателя, але окре-
ме Русинів на Словеньску, якы ся інтересують своёв історіов і богатов кул-
турнов минулостёв. Робота є научнов сінтезов історії Русинів на Словеньску, 
хоць автор конштатує, же є лем научно-популарнов верзіов планованой 
сінтезы, презентуючов научный перегляд історії Русинів од найстаршых 
часів по новемброву револуцію в роцї 1989. Публікація ся складать зо вступу 
і семох капітол, в якых суть головны темы вымеджены окремыма стороча-
ми і конкретныма роками. Автор хотїв так спрацованы капітолы зробити 
доступныма нелем обычайному чітателёви, але і нарочному выскумному 
працовникови з одбору, з области історії Русинів на Словенську – а то 
якнайперегляднїше і якнайзрозумілїше.

Подля автора робота такого характеру была уж скорїше потрібна так про 
верейность, як і про высокошкольскых штудентів. Автор ся концентрує на 
історію Русинів у 20. сторочу, як і на їх політічну і соціалну історію. Станїслав 
Конєчні курто презентує старшу історію Русинів, але сучасно говорить о тім, 
же дану публікацію мож росшырити о головны етапы правіку і середнёвіку, 
респ. доповнити о културну історію Русинів так з кінця 18. стороча, як і з 
цїлого 19. стороча, але главно з другой половины 19. стороча. Робота мать 
научный і вецный характер, зато подля автора в нїй хыбують таблічкы, 
ґрафы ці ілустрації. Автор пропонує, жебы далша або ай тота едіція была 
выдана тыж в словеньскім языку, і так жебы была доступна майорітному 
народу, як і шыршому кругу Русинів, з котрых, нажаль, в сучасности все 
менше людей знає азбуку. Подля автора, і тот найлїпшый переклад до коді-
фікованого русиньского языка ся не вырівнать оріґіналу, комплікує порозу-
міня одборных термінів, ортоґрафію і ортоепію властных мен.

Презентована історічна публікація має за цїль обновити історічну 
память о богатій історії Русинів нелем на Словеньску і в шыршім 
карпатьскім просторї. Є препотребнов про лекторів і пропаґаторів 
історії Русинів, їх традіцій і културы, главно в часї перед списованём 
людей на Словеньску в роцї 2011. При презентації той научной історіч-
ной роботы хочу подяковати і перекладателям до кодіфікованого русиньско-
го языка, бо чітаючі книжку, можеме спознати нелем історію Русинів, але 
тыж освоїти собі барз потрібны нормы сучасного русиньского списовного 
языка, котрого собі днесь припоминаме 15. роковины.

В заключіню хочу подяковати авторови той публікації, ПгДр. Станїславо-
ви Конєчному, к. н., за ёго цїнну роботу і принос до публікачной творбы о 
Русинах на Словеньску.

Інтересна книжка з періоду 
2. світовой войны

Кінцём минулого року вышла у выдавательстві А. Зозуляка в Пряшо-
ві інтересна книжка писателькы Маґдалены Лаврінцовой під назвов 
Смерть дыхала до тварей. Книжка обсягує 32 росповідей дїтей і 
дорослых, котры пережыли страшны войновы днї.

Емотівным є повіданя шістьрічной Надї Росовой, котру з Братїславы, 
де жыла, одвели вєдно з єй мамов і другыма членами родины до ґета в 
Терезінї. Одты люде путовали до іщі крутїшых концентрачных таборів. 
Менше знамым є факт, же в часї войны шпеціалны команда нїмецькой 
армады – СС, як і команда поліцайтів выглядовали главно світловолосы 
дїти, што было сучастёв облудного проєкту – здобыти новых арійцїв. 
Отцём того проєкту быв рішскый ведучій СС Генріх Гіммлер. Лем мало з 
тых дїтей але одборници на арійску расу в польскім містї Лодж узнали, 
же суть „вгодным ґенетічным матеріалом“ на понїмчіня. Остатнїх замор-
довали пліном у таборї в Хелмнї, де загынула і векшына дїтей з чеськых 
Лідїц.

Бруталіту спознали многы участници протифашістьского одбоя на 
Словеньску, котрых заяли і одтранспортовали до концентрачных або 
заятецькых таборів, де зажыли найкрутїшы формы понижованя людьской 
достойности, многы з них ся стали „матеріалом“ на псевдомедициньскы 
експеріменты. Книжка припоминать і траґедії сел Токаїка, Острого Ґруня 
і Кляку.

В публікації суть описаны нелегкы судьбы жывота і тых участників 
народновыслободжуючого одбоя, котры ся стали членами 1. чеськосло-
веньского армадного корпусу в СССР або ся запоїли до партізаньского 
руху на Словеньску і на Підкарпатьскій Руси, котра в міджівойновім пері-
одї была найвыходнїшов частёв бывшой Чеськословеньской републікы. 
Публікація вказує тыж на деформації, котры ся ставали в дакотрых 
партізаньскых оддїлах. 

Книжка вышла з фінанчнов підпоров Міністерства културы Словень-
ской републікы. -кк-
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НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

В послїднїх місяцях много ся говорило о заложіню політічной 
партії, котра бы репрезентовала Русинів на Словеньску, глав-
но з проґрамом заміряным на економічный розвой севе-
ровыходной ёго части, де переважна часть Русинів СР жыє. 
Подля общой думкы, заложіня політічной партії Русинів бы 
могло быти хосенным кроком і зміцнити позіцію Русинів у 
сполоченьско-політічнім жывотї. 

З тым цїлём ініціатівна ґрупа на челї з Інж. Яном Липинь-
скым, ПгДр. Александром Дулебом, к. н. і доц. МУДр. Миха-
лом Штенём, к. н. з Братїславы скликала 10. апріля 2010 
до пряшівского готела Сенатор громаду, котра мала прияти 
рїшіня о заложіню партії під назвов НАШ КРАЙ. На громадї 
взяли участь главно члены Русиньской оброды на Словеньску 
і Союзу Русинів-Українців Словеньска на челї з ёго предсе-
дом, Інж. Яном Соколом. Такой на зачатку ся але вказало, же 
заложіня новой партії є проблематічне дїло. Сценарь заложіня 
новой партії припомянув нам пробу з року 2000, кідь мала 
взникнути політічна обчаньска ініціатіва під назвов Народна 
громада Русинів-Українцїв СР, од котрой ся Русиньска оброда 
діштанцовала. 

Діскутуючі з рядів Русиньской оброды Федор Віцо, ЮДр. 
Петро Крайняк і Др. Іван Бандуріч высловили жаданя вытво-
рити партію, котра бы была ідентіфікована на народностнім 
прінціпі – як партія Русинів, причім слово „русиньска“ бы 
мало быти в єй назві. Подля їх думкы, назва НАШ КРАЙ выра-
жать лем неконкретный ґеоґрафічный характер партії, котрый 
не ословить Русинів і партія не буде нима акцептована. Сучас-
но в шырокій діскузії о характерї партії катеґорічно одшма-
рили тенденцію споёвати дві народны ідентіты, т. є. Русинів і 
Українцїв, до єдной і іґнорованя признати ліквідачну політіку 
на Русинах в роках 1950 аж 1989. 

На громадї была высловлена тыж пропозіція на установлїня 
центра партії – в будові Руського дому в Пряшові, што притом-
ных Штефана Секерака і Інж. Павла Бірчака, контроверзных 
представителїв Руського клубу – 1923, евіденто несподївало, 
причім на таку пропозію одмітли дати конкретну одповідь.

Далша судьба взнику новой партії є одкрыта і мож чека-
ти, же далшы адміністратівны крокы к заложіню партії 
неґуючій народностный прінціп, главно назбераня 10 тісяч 
підписів потребных на заложіня партії, будуть реалізованы 
без підпоры тых Русинів, котры суть згодны з поглядом 
представителїв Русиньской оброды.

ЮДр. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

Про кого мать взникнути 

нова партія?

ВЫЗВА ПРО 
ПЕРЕДПЛАТИТЕЛЇВ

Важены передплатителї Народных новьнок і часопису 
Русин, суть міджі Вами такы, котры платять передплатне 
реґуларно і вчас, за што дякуєме, бо главно в першій поло-
винї каждого рока є то важне про ход редакції. Но, нажаль, 
найдуть ся і такы, што платять пізно або вообще не пла-
тять, а мы їм наперек тому посыламе нашы выданя. Зато же 
поштовне днесь є барз высоке, наприклад, посланя каждого 
чісла НН редакцію стоїть коло 200 евр, так будеме мусити 
зрушыти бесплатне посыланя пріватным передплатителям, 
што не платять, окрем школ, книжніць, фарьскых урядів, 
інштітуцій, довгорічных сполупрацовників і актівных допи-
сователїв. Кілько є передплатне і як мож заплатити, было 
публіковане в першых чіслах НН. Термін на заплачіня 
передплатного на рік 2010, або докінця іщі на рік 
2009, є до 7. мая 2010.

Дякуєме вшыткым за порозуміня.
Редакція

Наше походжіня 
(общоруське)

Вступ
К написаню той статї ня іншпіровала статя о. Йоса-

фата Тімковіча, ЧСВВ, Захраньме Кіріло-мефодьску 
традіцію (Народны новинкы, ч. 11 – 12, с. 3). Думам сі, 
же досправды вопрос стоїть так, як го поставив автор 
статї. Іде о захрану той традіції. Але як?

К тому, подля мене, суть потребны такы крокы:
а) абы ся каждый Русин знав ідентіфіковати як Русин 

на основі конкретных знаків,
б) абы быв гордый на то, же є Русин (гордость 

выходить із познаня свого походжіня, історії, гордости 
на то, же є носителём конкретных ідентіфікачных знаків, 
з котрыма є стотожненый).

Історія
Нїґда єм не быв спокійный з выкладом нашой (русь-

кой, русиньской) історії так, як ся то учіло в школах. 
Перевірив єм сі знаму правду, же історію пишуть історі-
ци на обїднавку вітязных народів. Навыше, при писаню 
кронікы мого роду єм собі усвідомив, же без шыршого 
історічного погляду мої потомкове малошто порозум-
лять. Мої штудії не были марны. Поступно єм находив 
інформацію за інформаціов, часом їх было все веце... 
З тыма історічныма фактами бы єм ся хотїв подїлити з 
чітателями Народных новинок.

При сучаснім темпі жывота мать потенціалный чіта-
тель мало часу. Мав єм то в мерьку, зато єм ся снажыв 
у своїй статї быти строгый. Про тых, котры бы мали інте-
рес подробнїше і глюбше штудовати, уводжу літературу, 
з котрой єм черьпав.

Історія Славян
Славяне суть автохтонным жытельством Европы. 

Походять не з єдного, але з трёх праславяньскых пле-
мен. Повіджено біблічнов термінолоґіов, маме яфетічне 
походжіня. Одводжує ся од найстаршого Ноёвого сына 
Яфета, на котрім спочівать необычайне благословлї-
ня Боже з приобіцянём „россїяня“ і „росшырїня“ ёго 
потомків нелем у властных поселїнях, але і в поселїнях 
Семовых (семітьскых).1 Яфет мав сїм сынів (Септуаґін-
та їх зданливо уводить вісем, але ґрецьке „έλζσά “ перед 
менами Тубал і Мосох значіть упозорнїня – заокруглий, 
то значіть, треба їх брати довєдна, а не оддїлено – 
правдоподобно як двойнята). Їх мена были: Ґомер, 
Маґоґ, Мадаі, Йонан, дале двойнята Тубал і Мосох, 
Тгірас. Мосох і Тубал выступають в Біблії все вєдно. В 
асірьскых написах стрїчаме їх мена (Табале – Мушке), 
тыж все довєдна.2 Чотырёме з Яфетовых сынів (Ґомер, 
Маґоґ і двойнята Мосох і Тубал) суть праотцями трёх 
славяньскых племен: Келтів (Ґалів), Скітів (Росіян) і 
Мосхо-Сібірян.3

Походжіня народів і народностей мать часто своє 
корїня перед тісячами років. Розвиток славяньскых 
етнічных ґруп быв спроваджаный міґраціями, діфе-
ренціаціов, інтеґраціов, асімілаціов нелем тых трёх 
основых племен, але і неславяньскых племен. Назва 
„Славян“ ся одводжує зо сполочного індоевропского 
корїня, котрого значінём є „чоловік“, „бісїдуючій“. Якраз 
таке значіня мала в дакотрых славяньскых языках (в 
старополабскім: славак, цлавак – значіло „чоловік“, в 
польскім языку „čkolvek“). Но, наприклад, в романьско-
ґерманьскых языках слово „Славян“ мать таку саму 
корїнёву основу, як слово „раб“ (фр. Esclave, нїмецьке 
Sklave). То але не значіть, же Славяне были раба-
ми в сучаснім значіню того слова. Скорїше то дає 
індіцію, же в глубокій минулости предками Славян 
были польногосподарьскы племена. На теріторії, де 
візантьскы і римскы історіци зазначіли жывот Славян, 
было росшырене польногосподарство уж в V. – IV. 
тісячрочу перед нашов еров. Польногосподарьску осно-
ву мали і реліґіозны представы Славян – славяньске 
поганство (язычество).4

Може не нагодно в романьскых і ґерманьскых языках 
мать слово „Славян“ тоту істу корїнёву основу, як слово 
„раб“. Внаслїдку неперестанного контакту славяньскых 
етнічных племен зо зрїлым римскым рабовластницькым 
ладом (VI. ст. нашой еры) скорїше ся роспадова-
ли родовы общіны і взникало класове общество з 
розвинутым пріватным властництвом. Взникали дві 
основны класы: 1. класа слободных, повноправных 
жытелїв – ту належали боёвници (воєньскы началници, 
з котрых ся розвинула воєньска шляхта, а з нёй шлях-
та дінастічна – князї), князївска дружына, купцї, часть 
ремеселників і польногосподарїв.

2. класа неслободных, неповноправных, ту належало 

автохтонне жытельство підданой теріторії – справила 
польногосподарьскы племена, заятцї, схудобнїлы або 
покараны членове властного племена. Очівісно, ту 
даґде треба глядати початок взнику пізнїшой сполочной 
назвы про Славян (Sklabenoi, Sklaboi, Sclaveni, Sclavini, 
фр. Esclave, што значіло – раб).5 Якраз в тім періодї ся 
назва Славян стає знамов на історічній сценї.

Геродот в своїй „Історії“, кідь бісїдує о Скіфах (IV. ст. 
перед нашов еров), споминать дакотры племена, (котры 
ся споюють з пізнїшыма Славянами), Неврів, Будинів, 
Скіфів – орачів. Тот ёго погляд ся даколи спохыбнює і 
к протославяньскым племенам ся подля новшых знань 
заряджують і Венеды (Venethi, Venedai), Анты, Аланы, 
Ґеты – ґрецька назва (по латиньскы Дакове), Невры, 
Сарматы і много далшых народів,6 але і Келты. 

О славянстві Неврів непохыбує векшына ученых. Під 
меном Нурцов їх споминать „Повесть временных лет“. 
Ту лїтописець уводить: „нарци еже суть словене“. Нарь-
ска, або Нурьска земля, то є:

1. Норік – теріторія приближно сучасной Австрії. 
На тій теріторії подля западных ученых жыли келто-
ілірійскы племена. В XVI. – XV. ст. перед нашов еров 
быв Норік припоєный к Римскій імперії і зачав ся процес 
ёго романізації. За Клавдія, або Нерона (рокы 41 аж 
68 нашой еры) ся з Норіка стала римска провінція. А 
за Діоклеціана быв Норік роздїленый на дві провінції: 
придунайскый Норік і внуторный Норік. Покы ся пріс-
но дотримуєме Геродота, видиме, же в своїй роботї 
не пише о римскій провінції Норік. Лїтописна Нурьска 
земля, то значіть Норік є земля, котру, як пише Геродот, 
Невры были нучены охабити зато, же там было много 
гадів, і переселили ся до землї Будинів. Подля росій-
ского історіка М. Артамонова є:

2. лїтописнов Нурьсков землёв Волинь – теріторія 
міджі Днїстром – западным Буґом і басейном Припяти 
на сучасній Западній Українї. Кідьже:

– подля міста і часу взнику корешпондує высоцька 
култура з Геродотовыма Неврами,

– высоцька култура взникать в тім істім часї, ку котро-
му ся вяже переселїня Неврів (середина VI. ст. перед 
нашов еров),

– характерістічный про тоту културу є лужіцькый 
і скіфскый елемент із явнов перевагов лужіцького, 
котрый є споєный з областёв Западного Буґу,

– назва Невры ся односить к носителям лужіцькой 
културы в Побужю, а може і к шыршій области, позерай: 
„Повесть временных лет“,

– „Невры“ – то є довенедьскый термін, котрый про-
никнув на Волинь в тім часї, кідь Венеды заселяли 
теріторію сучасного Польска,

– є пряме і бесспорне одношіня міджі експанзіов 
Венедів і переселїнём Неврів. Тыж бесспорно, під гада-
ми, про котрых мушены были Невры зохабити свою 
землю, треба розуміти народ з тотемом гада. Кідь 
порівнуєме тоту інформацію з археолоґічныма фак-
тами, выйде нам, же народом гадів могли быти єдино 
Венеды (носителї културы поховлёваня в деревяных 
ладічках – особных урнах).

Земля Будинів, кідь ся Невры переселили, была 
область міджі рїками Дон і Волґа.

З уведженого выпливать, же Невры (келто-ілірійскы 
племена) охабили Норік (часть Римской імперії, тері-
торія приближно сучасной Австрії) в періодї од XVI. 
ст. перед нашов еров. Перешли на теріторію Лужіцї 
– сучасна выходна часть Нїмецька, дале на теріторію 
сучасной Польщі, одкы были вытиснуты Венедами на 
Волинь до Побужя – теріторії міджі Днїстром, Западным 
Буґом і басейном Припяти, де з того контакту Неврів 
і Скіфів, то значіть контакту западной (лужіцькой) і 
выходной (скіфской) културы взникать высоцька кул-
тура і лїтописна Нурьска земля, взникать славяньска 
култура.7 Тота зрїла славяньска култура зъєднотила 
славяньскы племена і уможнила їм в другій половинї І. 
тісячроча нашой еры обявити ся на історічній аренї під 
сполочнов назвов – „Славяне“.8
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