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Зачатком нового року вступує 
Русиньска оброда на Словень-
ску до сімнадцятого року свойого 
єствованя. Кебы сьме хотіли бі-
ланцовати нелем минулый, але 
і попередні рокы єй актівности, 
было бы вера о чім писати. Было 
бы ся чім хвалити а істо бы ся на-
шло і дашто не аж таке добре або 
і неґатівне. Але в короткости по-
рівнаючі тоты рокы з віком чолові-
ка то уж не є жадна дітина, скоре 
мож повісти, же знать уж цалком 
терезво роздумовати. Думати ро-
зумом дорослого чоловіка, котрый 
мать великы планы, смілы амбіції, 
якы-такы скусености, многы мож-
ности, але і немало розмаїтых 
прекажок, гев-там ся може і під-
шпотити, змылити ся... Але при-
знайме собі каждый єден, хто ся 
не мылить, хто є доконалый? Або, 
як ся гварить, лем тот нич не зо-
псує, хто нич не робить. Оцінюючі 
дотеперішнє діятельство або хо-
лем тот попередній рік, з котрым 
сьме ся недавно розлучіли, нам 
приніс веце ліпшого як того плано-
го. Холем так гесловито, Русинь-
ска оброда на Словеньску ся роз-
росла о далшы свої орґанізації, 
о новы културны, сполоченьскы 
і школскы актівности, добыла ся 
конечні взнику свого Музея ру-
синьской културы, росшыреного 

часу русиньского высыланя а іщі 
ку тому на цілу републіку... Прав-
да, мать РОС іщі што доганяти в 

области школства, а то зачінаючі 
од матерьскых аж по высокы шко-
лы. Но і ту ся зачінають обявовати 
першы ластівочкы, котры сімболі-
зують започату актівну роботу на 
полю русиньской освіты. Тоты 
проблемы ся на першый погляд 
можуть песімістови видіти недо-
сягнутельны, але оптіміста вірить 
і в неможне. Ведь спробуйме ся 
вернути о сімнадцять років назад, 
конкретні до датуму 23. марца 

1990 року, коли в Меджілабірцях 
была заложена наша орґанізація 
– Русиньска оброда. Было много 

такых, котры єй давали так найве-
це рік-два жывота... Нежычливці 
єй не могли прити ани на мено, 
дакотры ю кликали ”Русиньска 
борода” іншы „Надута бублина” і 
т. д. Але забудьме на плане, од-
пустьме тым людям, бо і они суть 
нашы. А тыж од того часу пере-
текло много воды, чістой і мутной, 
выникли многы далшы русиньскы 
орґанізації. Не буду їх ту споми-
нати, бо о них в нашых новинках 

сістематічно приносиме інформа-
ції, але, кедь ся не мылю, уж пере-
крочують чісло 10. Не є проблем 
в їх кількости, але в їх „камарат-
стві”, бо дакотры ся скамаратили, 
іншы роскамаратили. Може собі 
дахто подумать, же злегшую тот 
проблем, але роблю то нароком 
зато, же чім веце собі будеме про-
блемы стяжовати, тым ся нам бу-
дуть видіти невырішытельнішы, 
недосяжны. А при тім стачіть так 
мало, подати собі руку або взяти 
ся за руку, од душы побісідовати, 
одпустити, штось промкнути а іти 
вєдно дале. І в родині бывать ве-
сельше, кедь є в хыжі веце людей, 
як кедь остане чоловік сам.

Вступуючі до 2007 року РОС і 
єй місячник Інфо Русин собі дали 
богаты і смілы планы, котры ся 
нам подарять зреалізовати лем 
за помочі вас вшыткых Русинів, 
котры сьте нам дотеперь пома-
гали при діятельстві РОС, писали 
до нашых новинок, шырили ідеї 
РОС, освіту в школах, на урядах, 
інштітуціях і т. п. Вам вшыткым 
высловуєме з того місця велике 
подякованя і віру в ліпшу будуч-
ность нас вшыткых. Гварять, же 
седмічка є щасне чісло, дав бы 
Бог, жебы то было так і про цілу 
нашу русиньску родину.

Анна Кузмякова

До нового року з новыма планами

ФЕДОР ВІЦО/ІЛЬКО СОВА З БАЮСОВА

4. януара 2007 о 9 годині ся 
в просторах РОС у Пряшові од-
было засіданя КВ РОС, котре вів 
його председа Владімір Проти-
вняк. Його членове говорили 
преважно о хоснованю ґранто-
вых сістемів МК СР на рік 2007. 
Вшыткы проєкты были зреалізо-
ваны на высокій уровни і в терміні 
одосланы на МК СР. Орґанізація 
приготовила 20 проєктів в рамках 
жывой културы, котры суть замі-
ряны главні на підпору розвиваня 
русиньского духа а ідентіты най-
молодшой ґенерації і молодежі. 
Але і на утриманя русиньского 
фолклору, бо в тім є наша сила, 
але і іншы новы проєкты, котры 

дотеперь не были реалізованы. 
В рамках неперіодічной пресы 
было приготовлено 3 проєкты а 
єден проєкт періодічной пресы. 
На тот рік МК СР отворило і но-
вый проґрам – културна політіка, 
до котрого РОС приготовила тыж 
єден проєкт. При РОС выникло 
8 секцій, котры будуть припра-
вовати заміры і планы роботы в 
орґанізації, што оставать в про-
ґрамовых цілях РОС на дальшый 
період. На засіданю ся говорило і 
о русиньскім высыланю Сл.радія, 
конкретні о змінах в його штрук-
турі. КВ РОС зхвалив зміны, го-
ловно цілоштатне высыланя в 
русиньскім языку, лем припомя-

нув, же не є сіґналом покрытый 
цілый северовыходний реґіон, 
де жыє головна часть русинь-
ско жытельства Словенька, што 
надале оставать цільом їднаня 
РОС. Єднов з найважнішых по-
жадавок РОС за минулы період 

было зряджіня Русиньского му-
зея, зо справы председы РОС В. 
Противняка выплинуло, же Му-
зей буде зрядженый в Пряшові, 
што є поважоване за найвекшый 
успіх орґанізації.

С. Лисінова

Новорічне засіданя КВ РОС

ІНФОРМАЧНЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СЛОВЕНЬСКА
INFORMAČNÝ MESAČNÍK RUSÍNOV SLOVENSKA

▲ Погляд на членів Коордіначного выбору РОС.
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З діятельства РОС Z činnosti ROS

Першым ініціатором орґанізованя 
Віфлеємскых вечерів была ОО РОС 
у Свиднику. Они зачали орґанізова-
ти рождественный концерт, на котрім 
ся за многы рокы, мож сміло повісти, 
вычеряли вшыткы колектівы і ґрупы, 
дітьскы і дорослы, діточкы з матерь-
скых, основных, середніх школ з ціло-
го свидницкого окресу. А часто не хы-
бовали і гості з іншых окресів нашого 

реґіону. Уж 14-ый рік є тісні перед свя-
тами сала КД у Свиднику заповнена до 
посліднього місця. За їх прикладом ся 
до орґанізованя рождественных акцій 
придали і далшы орґанізації – в Старій 
Любовні, Пряшові, Кошыцях, Габурі, 
Меджілабірцях, Снині, а м. р. в Камюн-
ці і в Литманові. Не чудо, красна тра-
діція Русинів, богатсво колядок, віфле-
ємскых гер, віншовань... З цільом, абы 

на тоты богаты традіції не забыла наша 
молода ґенерація, найменшы діточкы, 
треба тоты торжественны обычаї десь 
презентовати, учіти, припоминати. А 
якраз акція Віфлеємскых вечерів тому 
найліпше послужыть. Днесь можеме 
гордо повісти, же то є уж роками ові-
рена правда. В днешніх новинках вам 
приносиме інформації о рождествен-
ных акціях з Габуры, Снины, Камюн-
кы, Хмельовой і Литмановы.

-ак-

Віфлеємскы вечеры завершыли діятельство РОС у 2006 р.

То суть великы выдумниці 
– тоты Габурчане, подумала єм 
сомі перед трьома роками, кедь 
єм ся дознала, же габурска МО 
РОС готує 1. рождественну ак-
цію скоро на цілый день. Што за 
тот цілый день будете робити? 
Просила єм ся по телефоні пред-
седкыні МО РОС Мілкы Ґубовой. 
– Што, та найперше мусять іти 
молоды зятьове до ліса выруба-
ти ялічку, потім ю дівкы будуть 
парадити, варити щедровечер-
ны їдла, як даколи ся то робило, 
што робили нашы бабы, дідове 
– продовжовала. І вера было того 
дость, абы то вшытко повстигати. 
Другый річник (2005), уж концерту 
В Віфлеємі новина, зрежіровали 
манжеле Ґубовы на другый день 
Рождества. О чім быв концерт? 
М. Ґубова нам о ним написала: 
„Як то уж бывать в родині, де є 
дідо, баба, ґазда, ґаздыня, дівкы, 
сынове, невісты і зятьове на Свя-
тый вечур. До великой родины 
по смачній вечері приходили він-
човачі, колядници з шпеціфічнов 
габурсков колядов і співаци, ма-
ленькы, векшы і дорослы...“ Того 
року, значіть уж на третю рож-
дественну акцію (тыж на другый 
день Рождества), наша редакція 
завитала особні, абы вєдно з ці-
лов габурсков родинов пережыти 
тото красне і таємне свято.

– Приповідкова атмосфера 
різдвяных свят ся рік што рік по-
вторять, але фурт є якась інакша, 
якась красша. Фурт принесе зо 
собов штось нове, любіше, та-
йомніше. Бо до непокойного світа 
приношать світло, спокій, ласку, 
мір і порозумліня... – такыма по-
етічныма словами ся ку своїм 
родакам пригварила на зачатку 
Мілка Ґубова, орґаніаторка, режі-
серка і модераторка рождествен-
ного пообідя в Габурі. Росповіла 
і якы традіції были в Габурі на 
другый день Різдва (якраз в тот 
день сьме там были), кедь ґаз-
дыня уж могла замітати хыжу, 
ґазда выношав солому на двір і 
розмітовав ю по загороді, жебы 
была добра урода і т. п. Але не 

хыбило у тот день вінчованя, 
колядованя... Якраз з тым продо-
вжовало габурске Рождество на 
сцені. Молоды співачкы А. Суха 
і Т. Ґубова заспівали по русинь-
скы Тиху ніч, котра іщі веце вне-
сла притомных в заповненій салі 
до рождественной, красной і ти-
хенькой атмосферы. З красныма 
колядками выступила домашня 
Габурчанка, котрій на гармоніці 
грав Осиф Рим. І пані учітелькы 
з домашньой МШ (пані Барнова 
і Ґубова) зо своїма найменшыма 
ангеликами пришли повінчовати і 
заспівати своїй габурскій родині. 
Старшы діти заграли дві сцен-
кы о лакомім богачови. Як то уж 
через такый праздник бывать, 
родину навщівують невісты і зя-

тьове, котры бывають даґде інде. 
А так на сцену пришов габурскый 
зять зо своїма співацкыма кама-
ратами. Было то тріо Івана Мига-
лича. Они нелем красні заспівали 
колядкы, але Іван, як добрый га-
бурскый зять, і барз шумні завін-
човав. Красный голосок Яркы Лу-
качовой з Меджілаборець позна-
ме з конкурзу Співы мого роду і з 
радія а ним пришла росвеселити 
і збогатити рождественну наладу 
в Габурі. Уж єм споминала най-
меншых, страшых школяриків 
і дорослых, але не дала ся за-
ганьбити і молодеж, з котров о. 
Гарвілко приготовив на выступ 
три рождественны колядкы. А на-
конець найкрасшым і наймогутні-
шым завершіньом рождества під 
назвом В Віфлеємі новина  зро-
била домашня Габурчанка. По-
тім уж лем слова подякы вшыт-
кым, котры уж третій рік готують 
тот найкрасшый праздник в році 
– РОС, СУ на челі зо старостом 
села М. Ющіком, котрый рад під-
порує културны акції МО РОС в 
Габурі, друству, Лісному споло-
ченству, школам, спонзорам. Зо 
желаньом, абы сьме ся в здравю 
дожыли 4. річника габурского 
Рождества в спокійній і веселій 
наладі ся учасникы росходили до 
своїх домовів.

А. Кузмякова 

Ту з ініціатівы молодых рождествен-
ный проґрам приготовили 26-го де-
цембра 2006. Представили ся домашні 
інтерпреты народных співанок, вінчу-
вали і колядували. Пришли меджі них 
лавреаты фестівалу Співи мого роду 
Івана Сивулькова і Мартін Караш з 
Камюнкы. Свято і радость в серці чув 
каждый в салі. Проґрам ку Божому 
рождеству зачали діти, повінчували 
вшыткым і до Нового року, але загра-
ли і жартовны сценкы „Зо жывота на 

селі”, чім розвеселили каждого. Была 
ту фолклорна часть і модерны танці, 
каждый ся тішыв, сміяв і співав – єд-
ным словом, была то сердечна родинна 
атмосфера. Указало ся, же в Литмано-
вій є много молодых талентованых лю-
дей, котрым ся подарило зорґанізувати 
красну акцію а тото уж не забудуть. 
Ініціаторков і режісерков того сполоч-
ного свята была молода литманівска 
співачка Наталія Сикорякова і далшы 
молоды, котрым помагали родичі і 
старшы люде.

М. Караш, фото автора

▲ Габурскы колядници – члены ФК Габурчанка.

Литманівскы годы

Габурчане по габурскы

▲ Литманівска молодеж преквапила своїх 
жытелів рождественным проґрамом.
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З діятельства РОС

Подібну радость зажыли і 
жытелі в Камюнці. Боже на-
роджіня славили нелем в хра-
мі, дома, але і вшыткы вєдно 
в културнім домі. Нова МО 
РОС, Сельскый уряд і Клуб 
молодых приготовили Ві-
флеємськый вечур 25-го де-
цембра 2006. Сала културного 
дому была ту уж традічно за-
повнена до посліднього місця. 
Меджі домашніма были і рода-
ци з Америкы, котры пришли 
на свята домів і повно гостів. 
У Камюнці все є што видіти. 
Проґрам зачав фолклорный ко-
лектів Кечера з Якубян, указав 
свої традіції на Андрія. По нім 
ся представив домашній Бар-
вінок, котрый заспівав красну 
пісню О кто, кто Николая лю-
бить, зявив ся і сам Николай з 
чортом і ангелом. Спізнили ся, 

но як Николай повідав, „санкы 
было тяжко по сухім асфалті 
тягати”. Николай пішов меджі 
людей, роздавав подарункы, 
чорт мастив діти угльом, было 
сміху і радости. Якубяньска 
Кечера дале указала свої звы-
кы на Вілію, по якубяньскій 
вечері пришла завінчовати і 
колядувати Наталія Сикоря-
кова і Людмила Салоньова з 
Литмановой а потім уж співав 
Барвінок Рождество твоє... і 
вінчовав: „Вінчыю, вінчыю 
на стародавный обычай. При-
шли бакыле і пастыре до Ві-
флеєма. Воздали честь і славу 
Ісусу Хрісту народженому, так 
і мы ся йому согласно кланяй-
ме, йому заспівайме: Слава во 
вышніх Богу і на земли мір. 
То вам вінчуєме зо щірого 
сердця, жебы сте были здра-

вы, веселы, як в небі ангелы. 
Хрістос раждаєтся!”. Проґрам 
быв довгый півдруга годины, 
бо доповнили го і звыками на 
Новый рік і церьковне свято 
Богоявленіє із свячіньом воды. 
Наконець вшыткы заспівали 
Во страні юдейской. Режію 

проґраму мав Мартін Караш, 
котрый веде колектів Барвінок 
і Анна Бондрова, котра веде 
колектів Кечера в Якубянах а 
модерували Радка Єдинакова і 
Миколай Коневал.

Мартін Караш, 
фото автора

В Снині такый Віфлеєм-
ськый вечур быв 16-го де-
цембра 2006. Орґанізаторів за 
Русиньску оброду і Містьскый 
центер културы тішыло, же в 

часі, кедь тоты красны свята 
наберають якбы комерчный 
характер, ту людям приближы-

ли прекрасны стародавни рож-
дественны обычаї, вінчуваня і 
колядкы, котры іші жыють в 

многых русиньскых селах. В 
святочній атмосфері на сцені 
КД выступили фолклорный 
колектів Бескид із Стащіна, 
фолклорна ґрупа Дубравка зо 
Снины, Мартін Караш і Івана 
Сивулькова з Камюнкы і ко-
лядниці з Осадного. Вшыткых 
поздравив новый сниньскый 
пріматор Штефан Міловчік. 
Были на тім вечері нелем 
Снинчане, але і жытелі з ін-
шых сел сниньского реґіону 
– повна сала.

Власта Оцетникова,
фото авторкы

Правда є, же ся хоче робити такы акції, 
кідь видите, яку радость приношають. Тото 
зажыли і орґанізаторы Віфлеємского ве-
чера в Хмельовій 17-го децембра 2006.

Стародавны традіції ожывили на сцені 
културного дому. Клуб РОС є там недовго, 
але приправує оріґіналны културны акції, 
якы не найдете інде, наприклад, День хліба. 
На зачатку ся вшыткым приговорила Марі-
янна Железна (знама співачка і добра шту-
дентка) а потім через проґрам  розповідала о 
дакотрых тіпічных хмелівскых і маковицькых 
звыках, же про віруючіх выходного церь-
ковного обряду не є тіпічный „Адвент”, але 
„Філіповка”, што є передрождественный піст, 
якы свята были в тім часі, наприклад, Ан-
дрія, Катарины, Николая, котры уж святять 
в новых термінах на розділ од нашых пред-

ків. Николай пришов і в тоту неділю і при-
ніс дітям много подарунків. Мав коло себе 
двох ангелів і чорта.То діти позерали! Мно-
гы звыкы в передрождественнім часі мали 
маґічный характер і їх історія ся тягать іші з 
дохристиянскых часів. Было то много повіря, 
бізарного чаруваня, ворожіня, котры в каж-
дім реґіоні ся розвинули до інакшой подобы. 
Вінчували і колядували перед повнов салов 
діти зо школкы і основной школы, стародав-
не колядуваня вымінило нове, модерніше і 
мож повісти, же тото стародавне, традічне і 
віками оспіване в Хмельовій іші все є серцю 

ближше, як нове. Могли бы сьме позерати 
телевізію, слухати колядкы в радію, ту хоць 
выступліня было намагавіше, о то веце ра-
дости принесло вшыткым. Приготовили го 
учітелі: Емілія Дзубакова, Марія Русинкова, 
Вікторія Паґачова, Емілія Прокіпчакова, Іван 
Сідор, отець Мартін Ґерґелчік, котрый выс-
тупав в ролі св. Николая, Анна Сасаракова, 
председкыня Клубу РОС в Хмельовій, старо-
ста Ян Железный і барз шыковны хмелівскы 
жены, котры подля старых рецептур приго-
товили погощіня. Іші єден вінч на рік 2007: 
Вінчую, вінчую на щастя, на здравя, на то 
Боже народжіня, жебы сме шьвата щасливо 
прежыли і ліпшых часів шя дочекали. Од па-
нів ласкы, од людей прыязнь, од Бога здравя 
і благословіня!

Любош Роман

▲ ФК Кечера з Якубян красным проґрамом збогатила Віфлеємскый ве-
чур в Камюнці.

Вінчовало ся 
і в Хмельовій

Z činnosti ROS

◄ У Снині колядовала ціла ФҐ Ду-
бравка.
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Слухаме, позераме... Počúvame, pozerame...

19. 1. 2007 – пятниця
17.00 18.00 – Радіоновины
23.1.2007, 25.1.2007 – вівторок, четверь
17.00 – 18.00 – Радіоновины
27. 1. 2007 – субота
9. 00 – 11.00 – Радіо молодых
11.00 – 12.00 – Музичны поздравы
28. 1. 2007 – неділя
6.00 – 6.45 – З радіоархіву
6.45 – 7.15 – Гітпарада русиньскых          
                      співанок
7.15 – 7.45 – Подобы жывота
7.45 – 9.00 – Радіомаґазин
11.00 – 11.30 – Літературна релація
11.30 – 13.45 – Музичны поздравы
13.45 – 14.30 – Бісіда кумів

Зміна !
29. 1. 2007 – понедільок
11.00 – 11.30 – Радіоновины
11.30 – 12.00 – Музика народности
31. 1. 2007 – середа
11.00 – 11.30 – Радіоновины
11.30 – 12.00 – Музика народности
2. 2. 2007 – пятниця
10.00 – 11.00 – Културна реві
11.00 – 11.30 – Радіоновины
11.30 – 12.00 – Музика народности
6. 2. 2007 – вівторок
10.00 – 11.00 – Русиньскый маґазин
11.00 – 11.30 – Радіоновины
11.30 – 12.00 – Музика народности
8. 2. 2007 – четверь
11.00 – 11.30 – Радіоновины
11.30 – 12.00 – Музика народности
10. 2. 2007 – субота
8. 00 – 10.00 – Радіо молодых
10.00 – 12.00 – Музичны поздравы
11. 2. 2007 – неділя
6.00 – 7.15 – Літургія ҐКЦ
7.15 – 7.45 – Подобы жывота
7.45 – 9.00 – Радіомаґазин
9.00 – 9.45 – Село грать, співать і думу 
думать
9.45 – 12.00 – Музичны поздравы
12. 2. 2007 – понедільок
11.00 – 11.30 – Радіоновины
11.30 – 12.00 – Музика народности
14. 2. 2007 – середа
11.00 – 11.30 – Радіоновины
11.30 – 12.00 – Музика народности

Телефоны:
► русиньска редакція, Кошыці: 
055 7287426, факс: 055 6226139, 
продукція: 055 6822945
► Пряшів: 
051 7483870, факс: 051 7483872

Русиньскый проґрам
15.1.2007– 15.2.2007

● 9. фебруара 2007 о 19.00 ся на великій 
сцені ТАД одбуде премєра гры Домов з 
пластелины од К. Горака. Є то гра сучас-
ного словеньского драматіка, в котрій 
ся одображує осуд містьской родины з 
перелому сторіч. В модерній інсценації 
з добрыма герецькыма выконами про-
таґоністів колактіву ТАД в Пряшові ся 
пластічно презентують многы актуал-
ны проблемы сучасного світа (контак-
ты меджі родичами і дітми, ласка, не-
нависть, холод в сердцях). Інсценація 
є выслідком сполупраці театру з мно-
гыма молодыма екстерныма творцями 
(інтерпрет Л. Буковскый, драматурґ М. 
Пукан, режія Й. Шімко, сценоґрафія Й. 
Опршал).

● 14. фебруара 2007 о 19.00 на великій 
сцені можуть прихыленці театру видіти 
гру Чуєш, мамо... од Воїслава Совіча. Гра 
молодого югославского автора В. Совіча, 
в котрій ся автор задумує над ґенезов 
сполоченьскых конфліктів, котры ведуть 
ку аж громадьскым катаклізмам.

● 15. фебруара на малій сцені ТАД 
– Е. Іонеско, Лекція о 19.00. Абсурдна 
драма в режії Веронікы Павелковой 
– гостючій театер Етюды з Кендіц. 
Тоту інсценацію треба розуміти як ме-
менто проти осамочіню як і політічній 
зловолі.

● 21. фебруара 2007 о 19.00 на великій 
сцені ТАД можете знова видіти Ґоґо-
льового Ревізора. Нестарнучі пригоды 
о людьскій глупости споєной з фараон-
ством. Несмертельна комедія єдного з 
найвекшых класіків руськой драмы, в ко-
трій ся представлять обидва колектівы 
– ПУЛС і ТАД.

● 28. фебруара 2007 о 19.00 на великій 
сцені ТАД – А. Камус: Каліґула. Гра о 
взнику і перебігу ароґанції панованя. 
Мапує тыж внутрашні конфлікты дес-
потічного владаря, про котрого є за-
вершіньом слободы зробити неможне 
можным. В тітулній ролі увидиме Сер-
ґея Гудака. 

СТ

Што планує наш театер?
7. фебруара 2007 о 19.00 ПУЛС із проґрамом Жыва краса 
выступить на великій сцені ТАД. Главнов ідейов того проґраму є 
богатым фолклором – співами, танцями і музиков приближыти 
умелецькы проявы веце народностей, котры на выході 

Словеньска по сторіча жыють як єдна добра родина.

Од 29. януара 2007 доходить до змін в 
штруктурі высыланя Словеньского радія, т. 
зн. і в штруктурі русиньского высыланя. На 
выходнім Словеньску будеме слухати на-
родностне высыланя на тых самых фрек-
венціях, як дотеперь, але час высыланя і 
штруктура проґраму ся міняють.

Од понеділька до пятниці народностне 
высыланя (русиньске, україньске, німець-
ке, ромске, польске і чеське) будеме слуха-

ти од 10.00 до 12.00. В суботу русиньске і 
україньске высыланя од 8.00 до 12.00, а в 
неділю од 6.00 до 12.00. Векшый простор 
дістали музичны поздравы, літурґії будуть 
высыланы у першу і другу неділю місяця од 
6.00 до 7.15. 

Проґрам народностного высыланя Сло-
веньского радія буде чути на теріторії ціло-
го Словеньска.  

–фл–

Зміна русиньского высыланя
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Школска сфера є од самого за-
чатку возроджованя русиньской 
народности поважована за най-
важнішу. Сітуація коло навчаня 
русиньского языка не легка, про 
вшелиякы причіны. Недостаток 
фінанцій на потребы народност-
ного школства, легковажность 
або стриманость родичів і т. д. 
В днешній конзумній добі то ани 
не є чудо, бо матеріалны цін-
ности перекрывають духовны, а 
малохто вірить в будучность на-
родностного языка. Жебы сьме 
одбурали комплексы минулости і 
посунули ся до переду, треба да-
што в тім ділі робити. В тім духу 
ся несла і перша робоча стріча 
учітелів русиньского языка, котра 
ся одбыла 12. децембра 2006 в 
просторах радваньской ОШ. Єй 

покровительом і главным орґані-
затором была РОС, Інштітут ре-
ґіоналных і народностых штудій 
Пряшівской універзіты як і сам ді-
ректор ОШ в Радвани на Лабірці 
Мґр. Душан Клец. Єдным з ініці-
аторів споминаной стрічі быв мо-
лодый учітель русиньского языка 
в радваньскій ОШ Мґр. Марек Ґай, 
котрый притомных інформовав 
о заложіню порадной інштітуції 
міністра школства Яна Миколая 
– Рады міністра про народностне 
школство (дале РМпНШ), якой є 
членом за русиньске основне на-
родностне школство. Подля його 
слов, на першім засіданю РМпНШ 
пан міністер обіцяв вшыткым 
представителям народностной 
меншыны, же будучі штирі рокы 
буде МШ фінанчно підпоровати 

народностне школство з ґранто-
вых проґрамів ЕУ і поможе при 
рішіню тых найважнішых пробле-
мів і недостатків в школскім сісте-
мі народностей. І то была єдна з 
причін той стрічі вшыткых, котрым 
лежыть на сердці розвой русинь-
ского народностного школства, 
абы быв спрацованый документ-
проголошіня актуалных пробле-
мів в процесі наукы русиньского 
языка (дале РЯ), котрый буде 
засланый міністрови школства 
СР. На стрічі мав каждый участ-
ник простор повісти свій погляд 
на дану проблематіку. Учітелі РЯ 
заналізували сучасну сітуацію 
выукы. Сполочна конфронтація 
скусеностей учітелів, доповньо-
ваня поглядів з методічного, орґа-
нізачного боку, як і характерістіка 
цілого процесу выукы РЯ, вели ку 
отворіню простору на сполупрацу 
з порадным орґаном міністра. Ці-
льом їднаня, котре отворив Мґр. 
Д. Клец, было спрацованя округу 
проблемів русиньского народ-
ностного школства, котры при-
томны наформуловали до Про-
голошіня з віров, же і така форма 
поможе зліпшыти сітуацію, абы ся 
выука материньского языка стала 
в будучности про Русинів атрак-
тівнов і інтереснов. Участниками 
робочой стрічі были учітелі РЯ 
на ОШ: Івета Мелнічакова, Анна 
Мигальовова, Мілош Стрончек, 

Осиф Вархолік, Марек Ґай, Ма-
рія Червенякова і учітелькы МШ 
Яна Фецурова і Дана Германова. 
Участників акції ословив і пред-
седа РОС Владімір Противняк, 
котрый привитав можности спо-
лупраці РОС з порадным орґаном 
міністра. Мірослав Кереканіч, 
член ВВ РОС окрем іншого повів, 
же народностне школство треба 
єднозначні фінанчні підпоровати. 
На стрічі были Сілвія Лисінова, 
тайомнічка Секції про школство 
при РОС, Штефан Сухый, мето-
дік кабінету русиньского языка 
на Методічно-педаґоґічнім цен-
трі в Пряшові, шефредактор НН 
Александер Зозуляк і Анна Пліш-
кова з Інштітуту реґіоналных і на-
родностных штудій Пряшівской 
універзіты, котра мімо іншого ін-
формовала о можностях штудій-
ного проґраму русиньского языка 
і літературы в 12 акредітованых 
комбінаціях на 5 факултах, а при 
завершіню штудія штуденты здо-
будуть академічный тітул бака-
лар. Акція наповнила очекованя, 
а на завершіня председа РОС 
В. Противняк приобіцяв, же такы 
робочі стрічі учітелів і вшыткых 
компетентных буде РОС орґані-
зовати в будучности частіше про 
хосенне розвиваня русиньского 
народностного школства.

Сілвія Лисінова, фото авторкы
▲ Участници стрічі русиньскых педаґоґів в Радвани на Лабірці, в середині Мґр. 
М. Ґай, член РМпНШ і председа РОС В. Противняк.

Школа – наша будучность Škola - naša budúcnosť

18. януара 2007 ся в семі-
нарній містности Інштітуту 
реґіоналных і народностных 
штудій (ІРіНШ–ПУ) при 
Пряшівскій Універзіті одбы-
ла пресконференція на тему: 
Проблематіка русиньского 
школства і выучованя ру-
синьского языка на Пря-
шівскій універзіті. Новина-
рів о можности штудія ру-
синьского языка в комбінації 
з 12 предметами (пишеме о 
тім на 12. с.) інформовали 
тоты найкомпетентнішы – 
діректор ІРіНШ – ПУ проф.
ПеадДр.Штефан Шутай, к.н. 
і ПгДр.Анна Плішкова ПгД. 
Свій погляд на сполупрацу 
высловив і председа РОС В. 
Противняк.

Вам, штуденты, котрым не 
є будучнодть нашого шум-
ного материньского языка 
легковажна, можете ся при-
чінити і вы о діло, жебы наш 
русиньскый народ не выме-
рав. Пряшів є єдине місце 
на Словеньску, де ся дасть 
штудовати русиністіка а ве-
льо роботы требало вынало-
жыти, жебы ся тот предмет 
акредітовав. В сучасній добі є 
10 основных школ і єдна ґім-
назія, де ся учіть русиньскый 
язык. Зачінають ся отворяти 
і матерьскы школкы з выхов-
ным языком русиньскым. Ві-
риме, же до будучности буде 
того о много веце. Всяды там 
потребуєме штонайшыршу 
громаду молодых способных 

людей, нашых Русинів, жебы 
ся сфера школства стала іші 
сильнішов пріорітов в даль-
шых роках. Подумайте самы 
над собов, над вашыма пред-
камы, над  тым, абы сьте 
были їх достойныма продо-

вжователями. Але ку тому є 
потребна освіта в материнь-
скім языку, на яку днесь мате 
отворены шырокы можно-
сти. Будучность є во вашых 
руках!!!

С. Лисінова

Про вас, матуранты

▲ Діректор ІРіНШ – ПУ Проф. ПаедДр. Штефан Шутай, к. н. і 
ПгДр. Анна Плішкова, ПгД.
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Язык – свідок народа Jazyk - svedok národa

В діскузії буду говорити о тых проблемах 
языка, котры мі суть близкы і были ціложывот-
ным обсягом мойой педаґоґічной практікы. Не 
буду заходити до подробностей русиньского 
правопису, бо він быв роспрацованый в коді-
фікачных Правилах з 1994 р. (авторы В. Ябур і 
Ю. Панько) і в найновшых Правилах про осно-
вны і середні школы з навчаньом русиньского 
языка (В. Ябур, А. Плішкова, 2005, дале лем 
Правила). Про вашу інформацію уведу, же 
языковій проблематіці єм присвятила 30 років 
актівного жывота. Мала-м то щастя, же в часі 
загранічных служеб єм виділа способы і ме-

тоды выукы языків на загранічных европскых 
універзітах (Белґія, Голандія, Луксембурско). 
Зато спробую з того угла погляду посмотріти 
на новы Правила.

Світовым трендом є злегшовати правопис 
языків, но высше спомянуты Правила на-
брали опачный тренд і натівко скомпліковали 
правопис русиньского языка (дале РЯ), же і 
філолоґ ся мусить задумати, наприклад, чом 
правило о писаню префіксів на с. 23 говорить 
„...пиш подля фонетічного прінціпу... а то пе-
ред глухов „п„ напишеш „с„ але на с. 12 авто-
ры пишуть „з„– забезпечіти.

РЯ быв кодіфікованый в 1995 р. І схвале-
ный на данім форі представителів інтеліґенції 
русиньского народа на Словеньску і іншых 
країн і одборників світового мена. Тым ся став 
продуктом і маєтком цілого народа. Не мож го 
пріватізовати або присвойовати собі право єд-
нотливцьом робити зміны без компетентного 
орґану, т. є Русиньской оброды на Словень-
ску, воленой народом, котра при кодіфікації 
ся стала ґарантом і зодповідным орґаном што 
до змін і вжываня РЯ. Уведу проблемы, котры 
прямо выкликують будь діскузію, або далше 
рішіня в новых Правилах. Зачнеме терміном 
„модерна лінґвістіка”, котрым оперують авто-
ры у вступнім слові і в далшых главах Правил. 
Што треба розуміти під тым терміном? Вжы-
ваня чуджіх слов, котрыма ся гордять Прави-
ла, ці назвы падів по латиньскы, або слідуючі 
приклады зо с. 113: „Часословный присудок 
можеме выразити: а) формами індікатіва ім-
перфектівного і перфектівного презенсу... б) 
формами індікатіву футурума... ц) формами 
індікатіву простого і зложеного претеріта...”.Я 
потім преферую не модерну, але „апліковану 
лінґвістіку”. То значіть, же назвы падів на с. 
45 треба доповнити русиньскыма назвами. 
Чуджі слова латиньского, ґрецького, фран-
цузького походжіня уводити паралелно з ру-
синьскыма або в скобках. Приклады: деріро-
ваны слова; слово ся алтернує, єдноскладне 
речіня (с. 115). А бывать то звычайні на селах 
ці в малых містечках, де в слабо выбавленых 
бібліотеках чуджі словникы хыблять. Далшый 
проблем є зближованя реґіоналных языків 
(штатів, де жыють Русины). На мій погляд, іщі 
не дозрів час на таку одважну операцію. Ру-
сины окремых реґіонів мусять наперед дати 
на порядок рознородость діалектів на „власт-
ній” теріторії і перейти процесом кодіфікації, 
усталити свої языковы нормы а аж потім при-
ступити к сполочному зєдночованю языка. 
Тот процес не може быти умело ускореным. 
Неясно, наприклад, ку котрому діалекту (Під-
карпатя, Мадярьско або Польско) приспосо-
бляли наш кодіфікованый язык (с. 4-5).

Авторы у фонетічных і в морфолоґічных 
явах ся одкликують на староруськый язык, 
як бы він быв предком РЯ. То была теорія 
русофілів. Якый смысел мать оперовати ста-
роруськым языком, котрый в основных і се-
редніх школах не познають ани учітелі а тым 
менше школярі, а окрем того, тот язык собі 
освоюють лем одборници на сучасный русь-
кый язык. Навеце, РЯ мать своє коріня і похо-
джіня в старославяньскім языку і розвивав ся 
під впливом церьковнославяньского языка. З 
них ся в русинчіні заховало найвеце форм, 
главні в лексіці і формотворіню. Приклады 
не уводжам, бо то не є темов днешнього се-
мінара. Але, што поважую за потребне днесь 
повісти є то, же такый главный документ, 
якым суть правила русиньского правопису, 
або букварі і чітанкы про русиньскы діти, 

27. януара т. р. минать 12 років, кедь ся в 
Братіславі заслугов РОС одбыло святочне 
выголошіня кодіфікації русиньского языка 
на Словеньску. Од того часу, окрем того, 
же у кодіфікованій формі русиньского язы-
ка выходять періодіка, учебникы, календа-
рі, алманахы і інша література, языковій 
проблематіці были присвячены окремы 
семінарі, конференції, робочі актівы і под. 
Єден з языковых семінарів ся одбыв в по-
ловині децембра м. р. О його основных 
фактах сьме вас інформовали в минулім 
чіслі Інфо Русина. Днесь, іншпіруючі ся 
выступами русиньскых языкознателів, 
літераторів, учітелів, редакторів, просто 
вшыткых, котры приходять до професіо-
налного контакту з русиньскым языком, 
бы сьме ся хотіли задумати над далшыма 
кроками, котры бы мали приспіти ку збога-
чіню, выліпшіню, злегшіню а тым і ку само-
тному здоконаліню нашого материньского 
языка. Такого, котрый бы акцептовала 
штонаймасовіша громада русиньской ко-
муніты. Мам на мысли тых людей, котры 
тым языком пишуть в пресі, творять по-
езію, прозу, высылають в радію, бісідують 
на професіоналній сцені, учать дітей у 
школах, декламують, чітають... Компетент-
ны люде, котры кодіфікованый русиньскый 
язык (дале РЯ) 12 років деннодені хосну-
ють і реалні роздумують, знають, же може 
найлегшым і найідеалнішым способом бы 
было вернути ся назад. Не думам в тім 
смыслі, жебы сьме охудобнили наш язык 
о богатство слов, котры до русиньского 
словника прибыли. Думам на першу про-
позіцію РОС, жебы русиньскый язык быв 
кодіфікованый на основі лабірского діалек-
ту. Ведь і Словаці кодіфіковали свій язык 
на основі середньословеньского діалекту. 
Але! На то треба компроміс вшыткых ком-
петентных, главні членів Языковой рады 
РОС. ПгДр. Ю. Цігра, к. н., аналізуючі су-
часну сітуацію языка твердить, же мусить 
быти тверде правило. Подля нього стоїме 

на роспутю, зміны в концепції суть потреб-
ны. А не лем то, пропоновав выпрацовати 
офіціалны назны нашых сел а на будучій 
рік скликати языкову конференцію. Доц. 
ПгДр. Ю. Панько, к. н. конштатовав, же уж 
є на часі переробити Правила РЯ а назвы 
сел вжывати у такій формі, як їх кличуть 
жытелі того села (280-290), назвы сел за-
лучіти до нового орфоґрафічного словни-
ка. Знамый писатель, завзятый збератель 
русиньского фолклору М. Шмайда высло-
вив жаль над словакізаційов нашых слов, 
а при тім маме таке велике богатство своїх 
властных, навів і многы приклады, бо сам 
мать дома в многых рукописах їх розмаїту 
подобу. Я. Сисак, бывшый діректор ТАД 
заспоминав на зачаткы в театрі, як ся зачі-
нало грати по україньскы, коли театер мав 
свого конзултанта. Теперь на русиньскый 
язык ніт жадного. Кедь є на сцені 16 герців, 
бісідують 16 языками... Доц. ПгДр. В. Куп-
ка, к. н., професор на Пряшівскій універзіті 
і сполупрацовник русиньского высыланя 
повів, же воля є робити з языком, але не 
є достаток матеріалів. Писатель ПгДр. Ш. 
Сухый, котрый є і методіком русиньского 
языка на адресу нововыданых Правил РЯ 
про основны і середні школы (авторів Доц. 
В. Ябура, к. н. і ПгДр. А. Плішковой) повів, 
же тото не мать нич з добрым языком, то є 
дурниця, як одты на місяць. Зміны треба, 
подля нього зробити чім скорше, вжывати 
веце форм а потім ся тот язык выкрішта-
лізує. Писатель ПгДр. М. Ксеняк радив 
споїти обидва таборы а робити під єднов 
стріхов.

Тілько в короткости з выступів окремых 
учасників семінара, котры на конець схва-
лили Проголошіня (є надруковане в мину-
лім ч. Інфо Русина). Конкретны приклады, 
крітіку і пропозіції, ку тівко споминаным 
правилам можете прочітати з выступу 
ПгДр. М. Хомовой, котры друкуєме в но-
винках.

А. Кузмякова

Яка будучность чекать русиньскый язык?
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Витаня Нового року подля старого календаря, як славили нашы 
предкове, є краснов традіційов, котру перебрали сучасны Русины а 
з нима і много далшых людей. Про Русинів є то памятка і споминка, 
а про іншых весела і інтересна забава. Зато вшыткы русиньскы 
балы суть повны а листкы на них давно допереду проданы. Єдны 
балы суть гоносны, з двома-трьома музиками, богаты на стравы і 
проґрам, другы суть скромнішы, але вшыткы суть высоко културны, 
інтересны і каждый на них хоче быти.

Гоносным і парадным каждый рік мож поважувати русиньскый 
сілвестровськый бал в Братіславі, котрый орґанізує Здружіня 
інтеліґенції Русинів Словеньска. Т. р. 13-го януара 2007 то быв 
уж 5. юбілейный. На нім в готелі Голідей Інн грала музика горністів 
Корні ді Братіслава, танечный клуб ТЦ Елеґанса, колектів латино-
-америцькых танців Тропікал, співала Анна Порачова в супроводі 

Іґора Креты, до танця грала група Проспект зо Свидника а конферував 
діректор ТАД–у Маріян Марко. На зачатку вшыткых участників сер-
дечно поздравив председа ЗІРС Михал Штеньо. Меджі вызнамныма 
гостями балу были знамы особности з културного, сполоченьского 
і політічного жывота як: Ласло Надь, председа выбору НР СР про 
лудьскы права, народности і поставліня жен, посланці НР СР Ми-
хал Лукша і Миколай Крайковіч, тайомниці вельвысланецтва Русь-
кой федерації на Словеньску Кирил Сапоженков і Іґор Колесенков. 
Милым преквапліньом вечера была участь Яна Фіґеля, члена Ев-
ропской комісії, котрый предніс новорічну здравицу. На столі были 
самы шпеціаліты – куряча ґалатина в листковім тісті, мясо з пулькы 
на шампіньонах, буфетовы столы і так далше. А парадны баловы 
шаты словами тяжко описати. Новый рік привитали шампаньскым а 
каждый участник быв обдарованый сувеніром в подобі збаночка, на 
котрім было зображене лоґо ЗІРС-у, місце і день одбытя акції. В салі 
ся бавило 310 участників.

В Любовняньскых Купелях баловало 360 людей. ОО РОС в 
Старій Любовні зорґанізувала тыж на день 13.1.2007 уж 6. Русиньсый 
бал в готелі Сореа. Бал отворив гоститель і главный орґанізатор, 
председа ОО РОС Штефан Зима. А потім вєдно з ним, зо співанков 
Жывите людіє на благо світа, вшыткым Русинам многая літа співала 
Анна Сервіцка з Пряшова, юбілейны лавреаты Співів мого роду, 
Івана Сивулькова і Мартін Караш з Камюнкы, за допроводу народ-
ной музікы братів Замішковців з Колачкова. В културнім проґрамі 
выступив і народный росповідач Йожко Йожка з Ганушовец і майстрі 
СР в сполоченьскых танцях з Липян. До танця грала русиньска ґру-
па Юніор з Камюнкы. Же забава была добра свідчіть факт, же бал 
тримив аж до білого рана. На балі не хыбила ани томбола, в котрій 
было высше 30 цін.

Не остали далеко за попередніма балами ани в Гуменнім, Габурі, в 
Бардійові, Пряшові, Кошыцях, Свиднику, Великій Ломниці і в далшых 
селах і містах, бо теперь уж в уровни орґанізуваня, обліканя, гостины 
на столах і в проґрамі скоро не є ани розділ. Хыбаль іші в огньостроях. 
В Габурі каждый рік заплатять за тоту радость выше 20 тісяч корун, но 
стоїть то зато і споминать ся на нього потім цілый рік.

ФЛ, ЯЛ, МК

мусять перед надрукованьом перейти про-
цесом рецензованя вецей одборнииків – фі-
лолоґів. Што до ґрафічной сістемы Правил, 
є там веце протиречівых неточностей. Не 
видить ся мі нутне заводити до русиньской 
азбукы „ъ” з фунційов роздільованя, бо тоту 
істу функцію повнить „ь”. Тыж є з фонолоґіч-
ного погляду спорне і компліковане вжываня 
„і” а тыж „ї” в різных позіціях. З повіджено-
го в Правилах не є ясно, што вело авторів 
ку такому выслідку. Позбавили ґрафему „і” 
єй мягкости (розумій – высловуй твердо?!). 

Приклады: кваліфіковати, але установлїня 
або літературный язык, але языкознателї, 
дім, але дїти... Є там ряд неточных форму-
лацій, котры іщі веце скомпліковали фор-
муючій ся язык русиньского народа. Подля 
мене, русиньска інтеліґенція і вжывателі 
русиньского языка правом суть неспокійны, 
же русиньскы медія не дотримують языковы 
нормы кодіфікованого русиньского правопи-
су і высловности. З практікы розвоя іншых 
народных языків є знамо, же при рішіню так 
важного проблему суть притомны не дві осо-

бы, але шыршы колектівы языкознателів, 
філолоґів, літераторів, писателів, редакторів 
і учітелів з практікы.

Як видите, снажыла єм ся максімалні обєк-
тівно посудити новы Правила, але в короткім 
выступі не мож выповісти ани десяту долю 
того, што бы ся ту жадало, на што вшытко 
авторы не стигали а што за послідніх 10 років 
ани не збачіли, як тяжко ся язык у вшыткых 
областях пробивать своїм жывотом. Якраз 
тот дух в Правилах В. Ябура і А. Плішковой 
хыбить.

Витаня Нового року Vítanie Nového roka

▲Погляд на балуючіх учасників в Братіславі.

▲Бал Старолюбовняньской ОО РОС є найнавщівованішым. На фотці 
гумориста Йожко Йожка, І. Сивулькова, Ш. Зима, А. Сервіцка і М. Караш.
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Збудьска Біла – Білянська громада є 
назва обчасника родаків села Збудьска 
Біла, котрого выдавателями суть Др. 
Міхал Біцько, Філ. Д. МУДр. Штефан 
Сотак. Ціль новинок, котры вышли на 
восмох странах, є спропаґовати жывот 
людей на селі, спомянути тых, што 
жыють, але і небіжчіків, як і вызнамны 
особы, котры походять зо Збудьской 
Білой. Свій предволебный проґрам в 
новинках представують двоми канді-
даты на старосту села, як лічіти хріпку, 
што днесь наварити, погляды, крітіка, 
споминаня у формі фоток і тексту, гу-
мор, сатіра, співанкы, стары мудрости 
і інше творить інтересный обсяг Білян-
ськой громады, котрій вінчуєме успіх 
до далшой красной роботы на славу 
свого села.
Ужгород – Ужгородьске Общество 
Александра Духновіча обновує свою 
бібліотеку. В меджівойновім часі была 
тота бібліотека єднов з найвекшых на 
Підкарпатьскій Руси. В 30-ых роках 
такы бібліотекы были і по селах, было 
їх 288. Централна біблотека мала  5450 
книжок і секцію научно-історічного ар-
хіву з фондом у 1700 книг. В 1944 році 
было общество зліквідоване а бібліо-
тека роспорошена. Недавно актівісты 
обновленого Общества А. Духновіча 
(голова правліня Валерій Падяк, к.ф.н.) 

вырішыли обновити бібліотеку і архів. 
Основным цільом є карпатознавство.
Братіслава – Рішіньом МК СР о зміні 
зряджуючого документу Словеньского 
народного музею (СНМ) з 11. децембра 
2006 настала зміна назвы свидницкого 
музея. Од 1. януара  2007 ся кличе СНМ 
– Музей україньской културы. Значіть з 
назвы выпало слово русиньской, бо рі-
шіньом МК СР быв од 1. януара 2007 
зрядженый самостатный русиньскый 
музей з назвом СНМ – Музей русинь-
ской културы в Пряшові. Тото рішіня є 
сповніньом  пожадавкы Русиньской об-
роды на Словеньску.  
Меджілабірці – Рождество подля Юлі-
яньского календаря святили і жытелі 
Дітьского домова св. Николая в Меджі-
лабірцях. Творить їх 60 дітей од 2 до 18 
років ДД і 15 мамочок у віку од 13 до 
18 років з 13 діточками в шпеціалнім 
домові про малолітні матери з цілого 
Словеньска. Святочну вечерю творили  
і традічны русиньскы їдла коло спо-
лочного стола. Такый шпеціалный ДД в 
Меджілабірцях є лем єдным з двох на 
цілім Словеньску.

Свидник – 2. януара 2007 умер знамый 
воєньскый історік Іґор Слепцов (61). Де-
сяткы років робив у свидницкім Воєнь-
скім історічнім музею. Попри выскум-
ній роботі написав дакілько одборных 
штудій о розміщіню воєньскых цінтерів 
з обох світовых воєн, выдав три публіка-
ції. В 1979 році выдав книжку Бойовали 
на Дуклі а в 1985 р. далшу Хранити па-
мятку. Третя публікація вышла  по чесь-
кы, де описує жывотну судьбу танкісты 
Рудолфа Ясйокова, котрый быв єднов з 
послідніх жертв другой світовой войны. 
Словеньско, но главні реґіон під Дук-
льов, у ним стратив вызнамного і во сві-
ті узнаваного історіка.
Якубяны – На свято Трьох кралів собі 
їх традіції припомянули віруючі Яку-
бян (окр. Ст. Любовня). По святочній 
літурґії ішли вшыткы ку потоку Яку-
бянка, котру посвятив о. духовный а 
потім з ньой вшыткы наберали воду до 
збанків, тзв. Йордань воду, котра ся од-
кладать як лік. 
Кошыці – Давно знаму співанку Ме-
дуліенка од співака Павла Гамела в ко-
шыцкім розгласі награвали в далшых 
трьох языках. По ромскы, мадярьскы 
і по русиньскы. Русиньску верзію Ме-
дуліенкы наспівав знамый модератор 
Мішо Гудак. 

Приготовила Анна Кузмякова

Наша минулость і сучасность Naša minulosť a súčasnosť

1. 1. 1896 – Народив ся Др. Іван 
Парканій, ру-
синьскый па-
тріот, діпломат. 
Быв міністром 
ЧСР і ґуберна-
тором Підкар-
патьской Руси. 
Правну освіту 

здобыв на Універзіті Пазманя в Бу-
дапешті.
3. 1. 1922 – Народив ся Василь Со-
чка-Боржавин, знамый поет, історік 
літературы, прозаік і публіціста, ав-
тор многых книг, културный і споло-
ченьскый діятель русиньского діла. 
Сістематічный учасник Світовых 
конґресів Русинів.
4. 1. 1952 – Умер Іван Ґендер-Су-
ходольскый, писатель, педаґоґ і 
сполоченьскый діятель. 25 років 
учітельовав в Учітельскій семінарії 
в Пряшові, быв на челі Общества 
учітелів Пряшівщіны і редактором 
часопису Русская школа.
7. 1. 1847 – Народив ся Осиф Між-
ічко, педаґоґ, церьковный діятель, 
парох у Торисках, Якубянах, Камюн-
ці, Порубці при Гуменнім, учів в Ду-
ховній семінарії в Пряшові.
8. 1. 1940 – Народив ся Василь Ту-

рок-Гетеш, педаґоґ, драматурґ, ре-
жісер, перекладатель, довгорічный 
председа Світовой рады Русинів і 
Русиньской оброды на Словеньску.
13. 1. 1900 – Умер Петро Кузмяк, 
знамый поет, педаґоґ і збератель 
русиньской народной творчости. 
Учів ся в Дебреціні. Учітелював в 
Якубянах, Шамброні. Плодотворну 
педаґоґічну, научну і културно-спо-
лоченьску роботу зробив в Рускім 
Керестурі, де його меном є назвава-
на основна і середня школа.
14. 1. 1732 – Народив ся Андрій 
Бачіньскый, знамый церьковный 
діятель, публіціста, доктор філо-
зофії, єпіскоп Мукачевской ґреко-
католицькой семінарії. Актівно по-
магав при закладаню кральовской 
главной ґрекокатолицькой семінарії 
у Відню (Барбареум), в семінарії за-
чав учіти русиньскый язык, котрый 
ся став адміністратівным языком в 
єпіскопстві.
15. 1. 1887 – Народив ся Др. Алек-
сандер Бескид, русиньскый адміні-
стратор і културно-сполоченьскый 
діятель, першый віцеґубернатор 

Підкарпатьской Руси (1938).
15. 1. 1950 – Народив ся Осиф 
Ткач, шеф чіногры і герець в Театрі 
Александра Духновіча в Пряшові.
16. 1. 1935 – Народився Юрко Тім-
ко, културный діятель, музічный пе-
даґоґ, член ФК Дубравка у Снині.

18. 1. 1850 
– Народив ся 
Юлій Став-
ровскый-По-
прадов, та-
л е н т о в а н ы й 
поет, свяще-
ник, публіціста 

і фолклоріста Пряшівщіны.
19. 1. 1890 – Народив ся Іван Ру-
сенко, русиньскый будитель, зна-
мый поет і драматурґ Лемковины.
21. 1. 1952 – Народила ся Марія 
Джоґанова, бывша председкыня 
Окресной орґанізації РОС у Свидни-
ку, културна діятелька і педаґоґ.
22. 1. 1985 – Народив ся Мартін Ка-
раш, молодый културный діятель, 
шеф камюньского колектіву Барвінок.
26. 1. 1945 – Народив ся Павел 
Роберт Маґочі, знамый і актівный 

діятель русиньского руху, історік, 
академік Канадьской кральовской 
академії наук, автор многых моно-
ґрафій, енціклопедій і сучасный 
председа Світовой рады Русинів. 
Є професором Торонтьской універ-
зіты. 
27. 1. 1995 – Быв у Братіславі свя-
точні кодіфікованый русиньскый 
язык Русинів на Словеньску.
27. 1. 1741 – Народив ся Йоан Пас-
телій, історік, поет і крітік. Учів ся в 
Ужгороді, Будині і Еґері.
29. 1. 1905 – Народив ся Іван Га-
райда, вызнымный педаґоґ, выдав 
по русиньскы высше 40 книжок, на-
писав Ґраматі-
ку русиньского 
языка (од 1941 
р. то быв офіці-
алный учебник 
про русиньскы 
школы). В 1941 
році ся став 
председом Підкарпатьского обще-
ства Русинів.
29. 1. 1932 – Народив ся академіч-
ный малярь Андрій Ґай, высокош-
колскый вытварный педаґоґ Пряшів-
щіны.

Выпрацовала Анна Кузмякова

Календарь вызнамных русиньскых діятелів
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● Сітуація коло навчаня ру-
синьского языка (дале РЯ) 
не є легка можете нашым чі-
тателям приближыти єдну 
годину РЯ у вашій школі?
Супер....або гураааа уж буде 

русинчіна!!!!! І такыма словами ся 
зачінать не єдна година РЯ. Каж-
дый тыждень ся на годину тішать 
вшыткы найменшы школярі. Факт 
є, же діточкы люблять свій мате-
риньскый язык з каждов годинов 
веце, чітаня, писаня в азбуці, 
возроджіня і історія їх інересує  
найвеце. Є то і про мене як мо-
лодого учітеля великов потіхов у 
днешній тяжкій, но красній народ-
новозродній роботі. 
● Што страчають діти, кідь 

не ходять на РЯ?
Приходять справды о то, же 

собі не усвідомлюють, хто справ-
ды суть, же суть Русины і так 
не мають можность спознавати 
красоту свого языка, културы і 
історії.
● На зачатку сьте спомянули 

тяжку роботу, зато мій даль-
шый вопрос є, в чім є тяжка 
або якы суть проблемы?
Проблемы не суть субєктівны 

але обєктівны. Не є достаток фі-

націй на підпору атрактівной і мо-
дерной выукы РЯ, не суть мето-
дічны помічникы, не є леґіслатівні 
дорішена сфера школства. А в 
непосліднім ряді з властной ску-
сености знам, же днешні родичі 
суть у народностных ділах барз 
резервованы. Каждый родич хоче 
про свою дітину лем то найліпше 
а так ся боїть, же будучность ді-
тины не є вжываню РЯ. Пріорітов 
є матеріалный бік, як ся постара-
ти о родину, роботу, просто о свій 
„здрой бытя”. Но лем од выховы і 
веджіня залежыть будуче народ-
ностне усвідомліня наступаючой 
ґенерації, од того залежыть ці 
Русины, як народ під Карпатами в 
будучности пережыє або ні.
● Як собі думате, же треба 

тоты проблемы рішыти?
Єдным з рішінь была і днешня 

робоча стріча учітелів і вшыткых 
компетентых. Бо подля мого по-
гляду, лем сполочна робота при-
носить хосен. Вірю, же Выголоші-
ня з днешнього дня, котре зашле-
ме пану міністрови школства Яну 
Миколайови, принесе позітівны 
выслідкы. Зато, же в днешній добі 
політічных змін мать Рада міні-
стра про народностне школство 
з фінанчнов підпоров ЕУ рішыти 
проблемы народностного школ-

ства каждой народностной мен-
шыны жыючой на Словеньску, 
то значіть і нас Русинів.. Тым бы 
ся праґматічно вырішыло много 
найважнішых проблемів і недо-
статків в школскім сістемі нашой 
народности. Остаток проблемів 
бы єм хотів адресовати нашым 
родичам формов просбы: Не за-
бывайте, дорогы родичі, хто сьте, 
а главно хто были вашы предкы, 
зашто ся жертвовали, зашто їх 
довгы рокы переслідовали і за-
што терпили. Памятайте і на то, 
же довгы рокы ся бойовало, жебы 
сьме мали можность учіти ся РЯ 
у школах. Теперь настав тот час, 
коли уж слободно можеме быти 
тым, кым сьме - Русинами і же 
ся свого русиньского духа лем 
так легко не вздаме. Зато при за-
писованю дітей до першой класы 
не забывайте, же сьме Русины і 
гордо задекларуйме, же хочеме, 
абы ся нашы діточкы учіли свій 
материньскый русиньскый язык.
● В чім видите окремость ру-

синьского языка?
Окремость нашого языка спо-

чівать в тім, же з єдного боку го 
приїмаме як єден і тот істый фе-
номен, поважуєме го за свій, ко-
трый сьме унаслідовали од своїх 
предків і достали го як дар до ко-

лыскы з материньскым молоком. 
З другого боку, в темпі жывота 
лем тяжко видиме, як ся прямо 
перед нашыма очами мінить, 
як го народ дотворює новыма 
словами або і цілыма словоспо-
їнями, ці іншыма словотворныма 
явами. Лексіка і семантіка, то суть 
найпогыблівішы сістемы в языку, 
котры допроводжають і реґістру-
ють наш жывот. Через слово ся 
лексіка контактує зо жывотом да-
ного языкового колектіву, але по-
дрібніша аналіза най оставать на 
задуманя про языкознателів. 
● Што бы сьте хотіли одказа-

ти своїм колеґам – учітелям 
РЯ і нашым чітателям Інфо 
Русина?
Думам собі, же каждый учітель 

РЯ, котрому лежыть на сердцю 
факт, жебы ся діти на його го-
динах чули добрі, бы мав мати 
інтерес і о спознаня поглядів 
школярів на тоту проблематіку. 
Мав бы зохабити простор про вы-
повіджіня пропозіцій, або лем так 
дати дітям почути, же о їх народ-
ностне формованя мать інтерес. 
Намісто силованого учіня бы про 
школярів мав остати простор на 
розвиток комунікацїї народопро-
паґуючой актівности і спознаня 
історїї через розлічны актівіты, 
котрых плановательом і коорді-
натором є учітель. А вшыткым чі-
тателям і Русинам хочу одказати, 
жебы не страчали „народностну 
іскру” і гордость, бо кедь єй не 
найдеме і не заскіпиме до сердец 
нашой молодой ґенерації, буде 
плано. Най русиньска молодеж є 
про вас пріорітов.

За розговор дякує 
Сілвія Лисінова

Чабинчане мали через Рождество о прічіну 
веце славити тоты найкрасшы свята в році. 
Чом? Зато, же преповнена ґалерія Дому народ-
ной творчости у Чабинах, была того доказом. 
26.12.2006 о 18. 00 год. ся там одбыла онеско-
рена премєра документарного філму Іншы сві-
ты. Може повісте, же уж ся вельо бісідовало і 
писало о тім філмі, але хто видів тот філм, може 
в ним фурт штось нового найти. Так было і по 
закончіню філму. Жытелі села прямо в ґалерії 
нашли і виділи єдного з главных представителів 
філму, знамого русиньского карікатурісту, герця 
і половічного родака з Чабин – Федора Віца. На 
премєру філму пришов і молодый сімпатізант 
Русинів, знамый словеньскый режісер і доку-
ментаріста – Марко Шкоп, котрый не стигав од-
повідати зведавым Чабинчанам на їх вопросы. 
Орґанізатором акції быв Сельскый уряд у Чаби-
нах на челі з його старостом Маріяном Шковра-
ном, котрый повів: з презентаційов філму єм 

барз спокійный і єм рад, же до нашого села 
завитали такы дорогы гості. Люде ся ня уж 
перед місяцьом просили, же ці досправды 
приде до нас такый вызнамный карікатуріс-
та? З паном Віцом хочеме до будучна спо-
лупрацовати, зато, же в нашій ґалерїі суть 
прекрасны выставны просторы. Думам, же 
не выставити його цінности, як наприклад, 
кресбы зо сериалу Ілько Сова з Баюсова, бы 
было гріхом. Конфронтація ґлобалного світа 
ся стала главнов темов філму, але і смыслом 
про традічны годноты, зато заінтересовав і того 
обычайного конзумента. А яке чутя мать з пре-
мєры філму і з русиньского реґіону сам режісер 
Марко Шкоп?

Cítim sa tu veľmi dobre a som prekvapený 
tak veľkou účasťou v takej malej dedinke. 
Severovýchodné Slovensko je špecifické tým, 

že je to jedno z posledných kútov Európskej 
únie, kde sa ešte žije naozaj inak. Myslím tým, 
že je hranicou medzi individualizmom a racion-
alizmom západu a expresivitou východu. Možno 
tu ľudia majú silnejšie predsudky, ale zároveň 
sú aj otvorenejší, prístupnejší a čistejší. Mám tu 
veľa skutočných priateľov a Fedor Vico je jeden 
z nich. Nesmierne si vážim jeho zmysel pre hu-
mor a veľkú silu rusínskej hrdosti. V súčasnej 
dobe pripravujeme ďalší dokumentárny film, 
kde si pán Vico zahrá tiež jednu z hlavných 
rolí. Natáčanie prebieha v severovýchodnej 
obcí Osadné striedavo s Bruselom. Je to 
konfrontácia veľkej politiky s malou. A už teraz 
sme napätí z blížiacej sa premiéry, ktorú pripra-
vujeme na budúci rok.

А мы хочеме вірити, же буде холем така 
успішна як тота днешня.

Сілвія Лисінова

На словічко 

з Мґр. Мареком Ґайом
Гордый Русин, учітель русиньского языка на ОШ у Радвани 
на Лабірці, член Рады міністра про народностне школство за 
русиньске народностне школство, член секції про школство при 
РОС, тото вшытко а іщі о вельо вецей є в єдній особі так важеного 
молодого чоловіка, зато сьме ся го опросили:

З освіты і културы Z osvety a kultúry
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Жыєме з приповідков Žijeme s rozprávkou

Жыв колись в карпатьскій країні добрый 
краль Мірослав зо свойов кральовнов Ол-
ґов. Їх кральовство было в горах. Замкы і 
каштелі ся выпинали на высокых непри-
ступных скалах. Кральовскый щастный 
жывот іщі веце зміцнів, кедь ся їм наро-
дило прекрасне дівчатко Мірабела. Росло 
як з воды. Краль з кральовнов были бла-
жены і Мірабелі выбрали служку Карчу. 
Она была слухняча, хоць была о сім років 
старша, добрі собі розумила з прінцез-
нов Мірабелов. Но пришли смутны часы. 
Кедь Мірабела мала 12 років, кральовна 
захворіла і умерла. Довго смутив краль, 
Мірабела і ціла родина. В тім нещастю 
ся Карча веце зближыла з кральом і за-
чала сновати свої темны планы. Частіше 
ся скормученому кральови пригваряла, 
одважыла ся зайти і до його хыжкы, при 
обіді му веце послуговала і во вшыткім 
му улагоджувала. І ку Мірабелі была ми-
ліша, довірливіша. Што робити, як здо-
быти сердце краля? Раз в ночі ся Карча 
роспамятала, же мати-небіжка єй перед 
смертьов дала образ, котрый єй може 
порадити. Зашла до свого старого дому, 
выбрала запорошеный образ з касты і ся 
опросила. – Прозрадь мі, милый, што ня 
в найближшых днях чекать? Образ такой 
одповідать: Чекать тя велике щастя. Так 
ся Карча утвердила, же ся побрала до-
бров стежков. Час плынув і поміг єй, 
бо кральови загоїв раны і наконець 
вышло то так, же краль полюбив 
Карчу і взяв ю за жену. Мірабела 
была рада, бо Карча ку ній была 
добра. Тыжні і місяці весело 
минали, Мірабела росла до 
красы і до мудрости. Щастна 
нова кральовна ся уж о свою 
невластну дівку не старала. 
Раз в літі, кедь кральов-
на Карча лем так си-
діла в загороді, зась 
собі спомянула на 
мамин образ. – Як він 
мій теперішній жывот оці-
нить? Вертіло єй в голові. За-
шла до маминой хыжы ку об-
разу і опросила ся: Одповіч мі 
честно, котра кральовна 
на світі є найбогатша? 
– Ніт богатшой од тебе. 
Усмяла ся Карча, радость наповнила єй 
сердце. – Любить ня мій краль? -Тобі на-
лежыть його сердце, одповідав образ. Пе-
реповнена щастьом уж образ одкрыла, но 
іщі єдна зведавость єй пришла на мысель. 
– Образе, а хто є на світі найкрасшыый?

– Дотеперь была ты, од той минуты є 
то твоя навластна дівка Мірабела. –Што? 
Закричала назлощена кральовна. З того 

моменту єй зачала Мірабела быти тер-
ньом в оку. Не могла спати, стратила смак 
до їдла. Рано дала закликати свого най-
вірнішого слугу і під грозбов смерти му 
приказала запрягнути до коча, же она з 
Мірабелов ся підуть повозити до ліса. – 
При польовницкій хыжці я выступлю а ты 
з Мірабелов ся повезеш дале. В глубокім 
лісі без єдного свідка Мірабелу звяжеш, 
одрубаш єй обідві рукы і вылупиш очі. Не 
протестуй! Кедь тото выконаш, Мірабелу 
там охабиш. Дика звірина єй поможе до-
жыти. А ты мі до хыжкы принесеш єй од-
тяты рукы і выдлабаны очі. То жебы єм 
мала істоту, же она веце не буде. Інакше 
тя дам заперти до темной вежы, де од го-
лоду... Стало ся так, як мачоха наказала. 
Лем єдно слуга не выконав. Кедь звязаній 
Мірабелі одтяв рукы і готовив ся ю осліпи-
ти, она перемогла болести і ся го звідує. 
–Чом ты мене?.. – То росказ кральовны. 
Прошу тя, слуго, змилуй ся. Кедь она не 
мать сердце, та холем ты... Як же я без 
рук і сліпа буду дале?.. Ту ся в слугови 
штось людьске зобудило, змиловав ся 
над ньов. Абы кральовній приніс доказы, 
застрілив заяця і вылупив му очі. Потім 
ся вернув до польовницкой хыжкы. Перед 
кральовну положыв руколапны факты, 
она їх сконтролювала і розказала шма-
рити їх до ліса звірям. Вечур, як ся краль 
звідовав, де є прінцезна а кральовна пові-
ла, же остала в лісі ся попереходжати, же 

може заблудила, або дикы... Краль Мі-
рослав гнедь выслав людей до ліса, 
сам ся выдав Мірабелу глядати, але 

нихто не обявив по ній ани єден 
слід. Не перестали ани другый 

день, ани тыждень. І запано-
вав в кральовстві смуток. 

Кральовна зо страху, абы 
слуга дашто не вызра-

див, дала го тайні 
замордовати.
Скарана прін-

цезна Мірабела 
затяла зубы, пере-

могла болести, понижіня 
і выкрочіла до ліса. Гна-
ло ю штось зрадне гет 

од фалошной мачохы. 
Ішла помеджі стромы, 
крякы, конарі єй пере-

тинали стежку, тернина 
ся загрызала до тіла, 
сонце гріло, мучіла ю 
спрага, трапив голод. Ку 

тому ся придав і дождь. В голові єй гучало, 
земля ся крутила но страх ю гнав од про-
клятого місця. Наконець высилена узріла 
перед собов прекрасный сад а серед ньо-
го высокый білый замок. Перекрочіла пліт, 
вошла до загороды, никого не виділа, лем 
яблочка єй запахли і спробовала кыпти-
ком рукы пригнути конарь. Подарило ся. 
І уж обгрызать єдно ябко за ним друге... 

– Де ся обернути, де одпочінути? Очі ся 
єй сперли на смутній старій верьбі, здну-
ка была згнита а діра в ній така як велика 
бочка. Мірабела ногами одгорнула сперед 
діры пруты, траву і вошла днука. Ногами 
нагорнула до верьбы сіно, листя і зморе-
на твердо заспала. Кедь ся перебрала, 
зачула бреханя пса. Посмотріла до саду 
і збачіла, як пес брехав під тыма яблоня-
ми, з котрых она пообкусовала ябка. Аж 
затаїла дых, коли увиділа, же їх обзерать 
молодый чоловік. Пес нараз зогнув голо-
ву ку землі, розбіг ся ку верьбі перед ньов 
заставив ся і бреше. Молодому панови ся 
здало чудным і побрав ся за своїм псиком. 
Мірабела ани не дыхала. Молодый, шумні 
облеченый пан ся заставив коло верьбы і 
просить ся, ці є там дахто. Мірабела ся бо-
яла і не озвала ся. Одкопнув сперед діры 
конарі, зробив крок до переду і увидів сту-
лену і престрашену Мірабелу. – Подь вон, 
не бій ся, пес ті нич не зробить. Мірабелу 
тот милый голос кус успокоїв і вышла з 
верьбы. Молодый чоловік не хотів вірити 
своїм очам: прекрасна дівка стоїть перед 
ним. Ани дошкрябана тварь, ани дотор-
гане облечіня, ани докровавлены і забо-
лочены ногы не доказали перекрыти єй 
красу. Молодый незнамый пан одвів єй 
до замку і приказав служці выстрашену 
Мірабелу окупати, раны ошетрити, облечі 
і накормити. Вечур вошов до єй комнаты. 
–Я краль Дімітрій, прошу тя красно, повіч, 
хто єсь, што ся ті пригодило. Мірабелу 
опустив страх і выявила му цілу правду 
о отцови, о фалошній Карчі, о одтятых 
руках... Мірабелу прихылили на замку. 
Сердце Дімітрія і Мірабелы ся поступно 
розозвучали єднаков мелодійов, розквітла 
чіста любов і онедовго была з того богата 
свадьба. Їх жывот плинув в порозуміню і 
щастю і тішыли ся на першу дітину. Але на 
чістім небі ся обявила чорна хмара. Краль 
Дімітрій мав з третього коліна сестерніцю. 
Шыковну, молоду, котра тайно вірила, 
же Дімітрій собі ю возме за жену. Вірила 
до того часу, покы до замку не вступила 
Мірабела. Од єй приходу сплітала тайны 
планы, як ся збавити безрукой прінцезны. 
Тот момент настав, кедь раз задыхчаный 
вояк прибіг ку кральови з планов справов, 
же неприятель напав на їх країну, палить 
замкы, села, уроду. Дімітрій змобілізовав 
своє войско, абы одогнати неприятеля. 
Перед одходом на войну ся розлучів з 
родинов, з Мірабелов і просив, абы дава-
ла на себе великый позір, бо о пару днів 
мала прити на світ їх дітина. Сестерніцю 
попросив, абы ся старала о кральовну, 
помагала єй. Тота присягала, же буде при 
ній цілы дні і ночі а о народжіню дітины, же 
му дасть знати по послови. Мірабела іщі 
стигла Дімітрійови пошепнути, же го обда-
рує красным сыном зо звіздочков на челі, 
котра про вшыткых буде невидима, же 
лем они двоє суть обдарованы тым щас-

Прінц зо звіздочков 
на челі
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тьом, тоту звіздочку узріти. Одышов краль 
Дімітрій з армадов. О пару днів кральовна 
породила здравого красного хлопця, но на 
третій день Мірабелу розболіла голова. 
Кедь то учула кральова сестерніця, поті-
шыла ся і охотно єй якусь медовину на-
мішала і дала выпити. Як тото Мірабела 
выпила, такой упала до глубокого спаня. 
Сестерніця гнедь приказала слугови 
дати Мірабелу до труны зо сыном і од-
везти на берег великой рікы, най тота 
єй однесе... В тот істый день по посло-
ви кральови написала, же Мірабела є 
босорка і намісто сына му породила 
щура, зато од ганьбы вєдно зо своїм 
нетвором пішла до ліса і ніт по ній 
ани сліду, ани слыху. Іщі кра-
льови письмо не дописала, 
каламутна быстра вода уж 
несе труну з кральовнов і 
єй сыном. Силна вода наби-
вать з трунов аж єй верьх 
одлетів і отворену выш-
марив на берег. Такой ся 
з ньой озвав дітьскый 
плач, котрый быв чім 
довше, тым веце го-
лоснішый і пробато-
рив оморочену Мі-
рабелу. Не могла ся 
Мірабела спамятати, 
де є. Но такой немоторныма 
руками бере дітинча і прикладать ку гру-
дям, цілує му звіздочку на челі... Мірабела 
ся з дітинков незнамым лісом пробивала 
допереду. Слаба, голова єй тріщала, ногы 
палили а голод высавав послідні силы. Ту 
нараз збачіла медвідя. Уж ся хотіла назад 
вертати, як медвідь стоячі на задніх лабах 
на ню закывав, як бы хотів повісти, жебы 
ішла ку ньому, а він єй поможе. Мірабела 
ся посмотріла на медвідя а він стояв на 
місці і передніма ногами указовав на сту-
денку. Цалком ся приближыла ку студен-
ці, вложыла до воды свій правый кыптик 
рукы. Вода моментално зашуміла і якесь 
тепло пробігло єй руков. То Мірабелу вы-
страшыло і стало ся нечуте-невиджене: 
кус одтятой рукы єй доріс. Не было ани 
сліду, де была пясть одрубана. Пальцями 
ся доткла дітины, такой переложыла сына 
на здраву руку і без мешканя понурила 
другу до студенкы. Вода знова приємно 
зашуміла і ліва рука тыж доросла. Поті-
шена кральовна посмотріла на медвідя, 
жебы му подяковала, але того уж не было. 
Закричала слова подякы в тот бік, де іщі 
недавно стояв. Потім ся і она зо сынком 
побрала в тот бік. Їла лісны плоды, спала 
зо сыном під стромами, в яскыні ся кры-
ла перед вовками. Стежка ся скінчіла на 
березі рікы, через котру вів мостик. Поті-
шыла ся кральовна мостику, бо думала, 
же хтось там жыє і то буде спаса про них 
обоє. Збачіла коло потока покошену траву, 
оплочену загороду а кус дале стояв млин. 

– Сынку ту є мука, хліб! – закричала од 
радости. Умыла ся, сына накормила, поці-
ловала му звіздочку і высилена ся побра-
ла ку млину. На дворі ся обявив молодый 
млинарь і млинарька і обоє ся просять, 
одкы ся ту бере. Попросила їх прияти єй 
до дому лем за кост і стріху над головов. 
Они так зробили, бо виділи, же ся не боїть 

роботы. Носила на хырбеті зерно 
горі сходами до сыпкы, укладала 

міхы з муков в коморі, мыла в 
кухні танірикы, ложкы, воду зо 
студні тягала і о свого сыноч-
ка ся шумні старала, люби-
ла... Так жыли в млині пять 

років. Хлопець роснув як 
з воды. Быв смілый, 

здогадливый. Уж з 
прутиком в руці пас 

гусята при потоку, абы 
їх ворона не однесла.

За тот час краль 
Дімітрій зо свойов 

армадов розбив 
страшного непри-

ятеля, выгнав го 
з го з країны. Но 
бойовы успіхы 
му затінило 
письмо од 

сестерніці. Але 
написаному він не вірив 

і такой ся выбрав глядати Мірабелу з діти-
нов. Перешов ціле кральовство, обышов 
горы, берегы, рікы. Послав своїх послів до 
сусідніх кральовств, но ниґде нич не зна-
ли, ани не чули о Мірабелі. Довго-пред-
овго глядав, быв уж вычерпаный, але і так 
ся не вздавав дале глядати свою кральов-
ну. Раз го привела лісна стежка ку річці, на 
березі котрой стояв млин і з котрой праві 
наберала воду до ведра якась жена, котра 
ся страшно подобала на його Мірабелу. 
Гнедь собі подумав, же то буде она. Але 
ся опамятав, бо тота мать обидві рукы і 
несе в них ведра. Недалеко на паствиску 
збачів краль пастуха і гускы. Побрав ся ку 
ньому і ся му пригварив:
– Пасеш гускы?
– Мушу, інакше бы гускы злодійка лиш-

ка...
– А ты чій парібче?
– Мамин – одповів і опер ся о паліцю.
– Як зовуть твою маму?
– Служков.
– То вітця не маш?
– Мам, але він далеко, боює, бо він є ве-

литель над вшыткыма велителями.
При тых словах задув сильный вітер, 

підняв пастухови з чела волосы а там му 
засвітила звіздочка. Дімітрій ся влапив за 
голову, закрутила ся з ним земля і упав. 
Дімітрій собі ани не усвідомив, коли підняв 
пастуха, міцно обняв і поціловав. Тот кри-
чіть і ногами копе, ручками бє по голові і 
нараты кличе маму, же незнамый пан го 

ціловав а же шаблю і коня мать. Мірабела 
выбігла на двір, заставила ся, обзерать 
приходжого...і спознала свойого мужа. 
Такой влапила за руку сына, розбігла ся 
опроти кральови. Обняла го, ціловала, од 
щастя вшыткы троє плакали...

Перед одходом одмінили доброго мли-
наря і його скромну жену. Як ся ближыли 
ку свому замку, фалошна сестерніця ся од 
своїх донашачів дізнала, яка є правда. Од 
ганьбы утекла до глубокого ліса. Там ся єй 
сліды стратили. О пару тыжднів ся краль 
з цілов родинов выбрав на навщіву ку Мі-
рабелиному няньови-кральови, бо она го 
довгы рокы не виділа. Кедь ся ближыли ку 
замку, акурат кральовна Карча сиділа пе-
ред маминым образом і видячі Мірабелу з 
родинов ся од страху і злости зосыпала на 
землю. Добрый старый краль Мірослав од 
радости, же ся навернула Мірабела з ро-
динов, аж омолодів. Гнедь выстроїв вели-
ку гостину. Своє кральовство подаровав 
Дімітрійови з Мірабелов і прінцови-внукови 
зо звіздочков на челі. А свою зрадну Карчу 
дав звязати і до темниці зарештовати. Ді-
мітрій, Мірабела і їх прінц взяли старого 
краля до свого замку і там може до днесь 
щастно кралюють, кедь не вмерли.

Миколай Ксеняк,
Позн. автора: Приповідка была на-

писана з підпоров літературного 
фонду.

Милы діточкы, віриме, же надрукова-
на приповідка з добрым кінцьом ся вам 
полюбила і же вам штось поучного до 
вашого дітьского світа принесла. Жебы 
сьме знали, ці уважні сьте припоповідку 
чітали, одповічте нам на ниже надрукова-
ны вопросы а мы вас за справны одповіді 
обдаруєме шумныма цінами.
1. Кілько років мала прінцезна Мірабе-

ла, кедь єй умерла мати?
2. Якы першы плоды їла прінцезна Мі-

рабела, кедь пришла до нового кра-
льовства?

3. Хто написав кральови Дімітрійови 
фалошне письмо о Мірабелі і малім 
прінцови?

4. Хто быв молодый пастух гусят , ко-
трого увидів Дімітрій недалеко мли-
на?

5. Якый трест чекав Карчу, кідь ся 
краль дознав правду о прінцезні Мі-
рабелі?

Výhercovia súťaže z predošlého čísla sú: 
Stanislav Vaganský z Medzilaboriec a Ma-
ria Pribulová z Kapušian pri Prešove. Vý-
hercom blahoželáme, prajeme všetko dobré 
do Nového roku a posielame vecné ceny. 

Жыєме з приповідков Žijeme s rozprávkou
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Меджі Русинами є вельо такых, котры 
славлять свята за старым юліянскым ка-
лендарьом. Так то было і в Пряшові на 
русиньского сілвестра. Вдяка шыковному 
русиньскому карікатурістови Федорови 
Віцові і Петрови Крайнякови, мол., могли 
пряшівскы Русины в скромности слави-
ти тот свій нефалшованый русиньскый 
сілвестер 13. януара т. р. в просторах 
Вікрорії. Акція была зоорґанізована нас-
коро, але і так подля многых участників 
наповнила очекованя. Цільом не были го-
носны їдла, парадне облечіня, але утрима-
ня стародавных традіцій і того нашого ру-

синьского „Я”. За гармонікового допроводу 
ПаедДр. М. Ґарберы сьме собі заспівали 
знамы русиньскы співанкы, побісідовали о 
русиньскім діятельстві, пострічали знамых 
людей і в прятельскій атмосфері сьме ся 
по привитаню Нового року в покою розыш-
ли до своїх домовів. Преквапліньом вечера 
было выступліня молодых талентів зо ЗУШ 
в Пряшові, котры участникам посиджіня 
представили репертуар говореного сло-
ва, танця і співу по русиньскы. Акцію 
фінанчні підпорила РОС і молодый подни-
катель зо Сабінова Маріо-Роберт Новотный 
(походжіньом Голандян), котрым належыть 
од орґанізаторів сердечна вдяка.

Сілвія Лисінова

Дорогы нашы чітателі,
До редакції сьме од вас достали много 
шумных рождественных поздравів і вінчів 
до Нового року, за котры вам як РОС, так 
редакція Інфо Русина од щірого сердця вы-
словує шумне подякованя. Не сьме в силі 
каждому одповісти і вшыткых ту назвати. 
Но холем дакотры з них друкуєме на знак 
того, же і мы вам вінчуєме тото саме.
Мы вам вінчуєме выдареный а люб-
вов наповненый новый рік 2007. Жебы 
плоды нашых отців не пропали, жебы 
гробы нашых предків не плакали.

Taktiež srdečne ďakujeme za Novoročné 
želanie Ministerstvu Kultúry SR, Sekcii 
menšinových kultúr.

Ваша редакція
■ ■ ■
Milí přátele,
Na konci cesty není cesta, ale cíl.
Na konci zimy není zima, ale jaro.
Na konci nocí není noc, ale svítaní.
Na konci adventu není advent, ale narození 
Láně.
Na konci smrti není smrt, ale život.
Každý rok nám slávnost Narození Ježiše 
Krista ukazuje a připomína, že naše cesta 
životem má svuj Boží cíl, ke kterému jsme 
se letos opět přiblížili. A budeme se blížit 
i v roce 2007...
Všechny čitatele Info Rusína v Novim roce 
zdravím, vzpomínam a v přátelskem díku 
tisknu.
Dr. Jan Bárta, kňaz z Havl. Brodu, ČR
■ ■ ■
Я Русином народив ся і Русином хочу 
умерти!
Вшыткым Русинам без розділу в новім 
року 2007 желам много доброго здравіч-
ка, вельо успіхів і Божского пожегнаня.
Вірный чітатель Інфо Русина з Чабин, 
Андрій Данчік, 88 річный
■ ■ ■
С нами Бог, разумийте языку і покланяй-
те ся, яко с нами Бог.
Красны свята Рождества Ісуса Хріста 
жычіть в мені вшыткых Руснаків зо 
Шаріша, цілій редакції Інфо Русина і 
Русиньскій оброді ваш чітатель, дописо-
ватель.
Петро Крайняк, мол. Пряшів

▲ ФК Шаріш з ОУШ М. Мойзеса в Пряшові быв приємным преквапліньом Русиньского сілвестра зо своїм 
учітельом ПаедДр. М. Ґарбером.

Русиньскый язык можете штудовати в 
комбінації з 12 предметами. По успішнім 
процесі акредітації штудійного проґраму 
Русиньскый язык і література, ґестором 
котрого є Інштітут реґіоналных і народ-
ностных штудій Пряшівской універзіты, 
28. юна 2005 Міністерство школства 
СР признало Пряшівскій універзіті пра-
во удільовати академічный тітул „ба-
каларь” абсолвентам денной формы 
штудія 3–річного бакаларьского шту-
дійного проґраму в рамках штудійного 
одбору 1.1.1. Учітельство академічных 
предметів. Вдяка тому, од школьского 
року 2006/2007 на Пряшівскій універзіті 
мож штудовати штудійный проґрам Ру-
синьскый язык і література в 12 акре-
дітованых комбінаціях на 5 факултах: 
на Філозофічній факулті з: РУСЬКЫМ 
ЯЗЫКОМ І ЛІТЕРАТУРОВ, ІСТОРІЙОВ, 
НІМЕЦЬКЫМ ЯЗЫКОМ І ЛІТЕРАТУРОВ, 
на факулті гуманітных і природных наук 
з: АНҐЛІЦЬКЫМ ЯЗЫКОМ І ЛІТЕРАТУ-
РОВ, БІОЛОҐІЙОВ, ҐЕОҐРАФІЙОВ, СЛО-

ВЕНЬСКЫМ ЯЗЫКОМ І ЛІТЕРАТУРОВ, 
ВЫТВАРНОВ ВЫХОВОВ, МУЗИЧНОВ 
ВЫХОВОВ, на Факулті шпорту з: ТІЛЕС-
НОВ ВЫХОВОВ, на Ґрекокатолицькій 
теолоґічній факулті з: НАБОЖЕНЬСКОВ 
ВЫХОВОВ, на Православній богосло-
вецькій факулті з: НАБОЖЕНЬСКОВ 
ВЫХОВОВ.

Тоту інформацію даєме до увагы глав-
но будучім высокошколакам у Словень-
скій републіці, котры будуть вырішовати 
над далшым штудійом. Высше уведже-
ный проґрам є отвореный про каждого, 
кого русиністіка інтересує і хто перспек-
тівно уважує ся ньов занимати на про-
фесіоналній уровни. Віриме, же міджі 
будучіма высокошколаками ся найдуть 
і такы.

Матеріал з НН ч. 50–52 перебрано зо 
сугласом авторкы тексту ПгДр. А. Пліш-
ковой, ПгД, Інштітут реґіоналных і на-
родностных штудій ПУ.

БУДУЧІМ  ВЫСОКОШКОЛАКАМ

InfoРусин. Vydáva Rusínska obroda na Slovensku za finančnej podpory MK SR. Poverená funkciou šéfredaktorky: Anna 
Kuzmiaková, redaktorka Silvia Lysinová. Grafická úprava: Róbert Vico. Adresa redakcie: Rusínska obroda, InfoRusín, Levočská 
9, 080 01, Prešov. Tel.: 051/772 28 89, 051/748 27 75, 051/748 27 76, 0904 412 449, e-mail: rusinska.obroda@kryha.sk, toto číslo 
nájdete i na www.rusyn.sk. Predplatné na rok: 150,- Sk, do európskych štátov: 300,- Sk, do mimoeurópskych štátov 30 $, číslo 
účtu: 2660718084/1100. Výroba: ADIN, s. r. o., Prešov. Registračné číslo: MK SR 3158/2004. Neobjednané rukopisy a fotografie 
nevraciame. Publikujeme i názory, s ktorými nie vždy súhlasíme. Inzeráty, reklamy, sponzoring preberáme v redakcii Info Rusín, 
Prešov (budova Daňového úradu). Toto číslo vyšlo v náklade 2000 kusov.

Оправа
В минулім ІР ч.12/2006 сьме хыбні увели 

підпис під фото на 4. с. Мало быти написане 
молоды Ястрабчане... Редакція ІР просить 
пробачіня автора статі і ФК Ястрабчанкы. 

Дякуєме за порозуміня.
Редакція ІР 


