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Будитель Русинів Александер Духновіч: „Я РУСИНЪ БЫЛЪ, ЕСЬМЪ, И БУДУ.”
(Портрет од Народного умелця Україны Василя Скакандія.)

• Будитель Русинів Александер Павловіч: „ЯК ЛЮДЕ СЛОБОДНО ЖЫТИ ХОЧЕМЕ З ВАМИ, РУСИНЫ ЖЕЛАЮТЬ БЫТИ 
РУСИНАМИ, СВОЮ ЦЕРЬКОВ, ЯЗЫК, ОБЫЧАЙ ХРАНИТИ, ЧІМ НАС БОГ СОТВОРИВ, ТЫМ ХОЧЕМЕ БЫТИ.”

(Портрет од Народного умелця Україны Василя Скакандія.)



1/2021 РУСИН

1

Не забудьте, же сьте русиньской 
народности і ваш материньскый  
язык є русиньскый! 1

Мґр. Петро МЕДВІДЬ: Русины в 
розлічных країнах ся споюють  
в кампанї з назвов Сьме Русины 2

Sme Rusíni/Сьме Русины – Spysovaňa 
žŷteľstva 2021 3

Мґр. Александра ТІХВОНЁВА: Андрій 
Бачіньскый: „Я оддав Богу жывот,  
церькви роботу а сердце народу.‟ 5                                          

о. ТгЛіц. Франтїшек КРАЙНЯК:  
�лово „Русин‟ часто резонує 6

Проф. ПгДр. Фердінанд УЛІЧНІ: 
Первістне заселїня і ідентіфікачны  
знакы Русинів на выходній Словакії 8

Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК:  
Возроджіня Русинів на Словакії і 
списованя жытелїв 12

Мґр. Михал ПАВЛІЧ, ПгД.: ПОЗДРАВЛЇНЯ 
РУСИНІВ на рік 2021 ч. 1 13

Александер ДУХНОВІЧ: Вручаніе, 
Подкарпатскіи Русины... 13

Александер ПАВЛОВІЧ: Отчізна 14

Юлій СТАВРОВСКЫЙ-ПОПРАДОВ:  
Я Русин 14

Штефан САМОЛЕЙ: Не ганьб ся,  
Русине!: Наша русинчіна, Не ганьб ся  
за своє!, Отворь свої очі 14

Осиф КУДЗЕЙ: Нашым людём 15

Марія ҐІРОВА: Русин хоче слободно 
дыхати 15

Євґеній ФЕНЦИК: Карпаты 16

Меланія ГЕРМАНОВА: Смутне і веселе:  
Із родного дому, Чії сьме дїти, Тримайте  
ся свого, дїти!, Молитвочка 17                     

Мілан ҐАЙ: Правдива выповідь: Русинам, 
Покушіня, Рїка Лаборець, Суків родный, 
Домовина, Родина, Родна долина 17

Юрко ХАРИТУН: Наш край – Наш рай: 
Мамкина співанка, Наш ерб, Будуть такы?, 
Стрїча родаків, Вітрику, заграй!, Моя 
адреса нова, Ехо, Я тому не вірю!, Часто 
роздумую 19

Петро КУЗМЯК: Співай, жаворонку... 20

Штефан СМОЛЕЙ: Кому дяковати? 20

Марія ҐІРОВА: І таке ся ставать 21

Проф. Др. Александер ДУЛІЧЕНКО, к. н.: 
80 років од народжіня русиньского 
лінґвісты і педаґоґа Юліана Рамача 22

Методічны інштрукції к закону  
ч. 184/1999 З. з. о вжываню языків 
народностных меншын у формулаціях 
пізнїшых приписів (4) 24

Прот. Мґр. Петро САВЧАК, ПгД.: 
Александер Павловіч – боёвник за 
духовну ідентічность карпатьскых 
Русинів 28

О Б С Я ГНе забутьте, же сьте 
русиньской народности  

і ваш материньскый язык  
є русиньскый!

Словакія, подобно як і векшына европскых 
держав, рихтує ся на Списованя жытелїв, домів 

і бітів 2021. Першыраз ся буде реалізовати 
електронічнов формов, а то на вебовій сторінцї  

www.scitanie.sk!

Електронічный формуларь, котрый треба выповнити, 
має лем 14 вопросів, што є в порівнаню з попереднї-
ма роками омного менше чісло, чім ся списованя стало 
ефектівным і комфортным. Поміг тому факт, же вшыткы 
остатнї даны собі Шатістічный уряд СР знає здобыти за 
помочі односных урядів і їх датабаз.

Про меншыны суть важныма вопросы  
чісло 11 і 12.

В них ся звідать на вашу народность і на материньскый 
язык. Вопрос чісло 11, котрый ся звідать на народность, 
має іщі підвопрос, ці ся голосите і ку іншій народности. 
Чоловік собі може выбрати, же ся голосить і ку іншій на-
родности, в тім припадї ся му одкрыють можности, з ко-
трых собі выбере другу народность. Но означіти мож і то, 
же ся не голосите ку далшій народности.

Вопрос чісло 13 ся звідать на ваше  
віросповіданя

Покля означіте, же сьте з віросповіданём, можете пак 
выбрати із вшыткых державов реґістрованых церьквей 
і реліґійных общін, припадно означіти можность „інше“.

Списованя жытелїв, домів і бітів 2021 буде на 
Словакії проходити од 15-го фебруара до 31-го  

марца 2021-го року.  Вшыткы даны, котры треба 
увести,  мусять ся односити з вырїшалному  

моменту списованя, котрым є північ із 31. 12. 2020 
на 1. 1. 2021.
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В тых днях на Словакії проходить інформатівно-презентачна кампань з назвов 
Сьме Русины. За кампанёв стоїть Округлый стіл Русинів Словеньска (ОСРС) і Ру-
синьска оброда на Словеньску. До той актівности ся зачнуть припоёвати і парт-
нерьскы орґанізації в далшых державах, де жыють Русины.

Як інформовав председа ОСРС Петро Ште-
фаняк, ку кампанї ся вже припоїла орґанізація 
Rusíni.cz і Общество приятелїв Підкарпатьской 
Руси, котры дїють в Чеській републіцї, орґаніза-
ція Руска Бурса в Ґорліцях з Польщі, Руска ліґа і 
Націоналный совіт Русинів із Сербії, Дружство 
Руснак із Хорватії. Далшы партнеры з далшых 
держав бы ся мали придати в найблизшых днях. 
Русины вказують свою єдноту.

Народ з богатов історіёв

Русины суть цїлы столїтя народом, котрый жыє 
в Карпатах. Днесь як автохтонне населїня найде-
ме Русинів на Українї, на Словакії, в Польщі, Ма-
дярьску і Румунії. Свої історічны діаспоры мають 
в Сербії, Хорватії, Северній Америцї, але главнї 
вдяка екзістенції Чехословакії днесь чісленна ко-
муніта жыє і в Чеській републіцї.

Свою еманціпацію як самобытный народ де-
мон штровали уж в половинї 19-го столїтя, коли 
подобный процес пережывали і іншы народы в 

тім середнёевропскім просторї. Якраз із того пе-
ріоду походять і найвекшы русиньскы будителї 
як Александер Духновіч, Александер Павловіч, 
Адолф Добряньскый, Осиф Ґаґанець, Анатолій 
Кралицькый, але і многы далшы. Но многы істо-
річны документы потверджують, же на тій тері-
торії, в Карпатах, жыли вєдно з далшыма сусїдь-
скыма народами уж дакілько столїть передтым. 

Уж в часах свого возроджіня жыли Русины роз-
дїлены – часть з них належала Угорьску, часть 
під Австрію (в днешнїй Польщі). І кедь Адолф 
Добряньскый просаджовав, жебы ся по револу-
ції (што проходила в роках 1848 – 1849) створив 
окремый русиньскый округ в рамках монархії, Ру-
сины тогды не были успішны.

Сітуація ся драматічно змінила на концю Пер-
шой світовой войны, кедь русиньска політічна 
репрезентація – домашня, і тота в америцькій 
еміґрації, вырїшила, же і Русины вєдно з Чехами і 
Словаками хотять быти частёв Чехословакії. Тото 
їх рїшіня было акцептоване презідентом Маса рi-
ком, але і державами, котры выграли войну і кот-

www.sme-rusini.sk

SME RUSÍNI
СЬМЕ РУСИНЫ

Мґр. Петро МЕДВІДЬ, говорця Округлого стола Русинів Словеньска

Русины в розлічных країнах ся споюють 
в кампанї з назвов Сьме Русины
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ры то потвердили мірныма договорами.
І кедь в граніцях новой републікы не были 

вшыт кы теріторії заселены Русинами, лем Під-
карпатьска Русь і Пряшівщіна, і так Русины мо-
жуть брати меджівойновый період за часы свого 
найвекшого културного, політічного, освітнёго, 
но і матеріалного розвитку. А быв то і період дру-
гого русиньского народного возроджіня.

Вшытко змінила Друга світова война і історіч-
ны дії по нїй. Підкарпатьска Русь была анекто-
вана Совєтьскым союзом і в окремых державах, 
окрем Югославії, на довгы десяткы років народ-
ность Русин одписала ся з мапы народів. Русины 
были насилно українізованы, што вело скоріше 
до асімілації з маёрітным населїнём, кедьже укра-
їньску оріентацію векшыново не прияли. 

Неприязны впливы мали на русиньску народ-
ностну меншыну і такы дїї, якыма были тзв. опта-
ції до Совєтьского союзу із Чехословакії або Акція 
Вісла в Польщі. Многым ся здало, же під тиском 
українізації і розлічных репресій тот народ заже-
нуть до минулости. Но не стало ся так.

Зміны пришли по 1989-ім роцї, коли вєдно із 
сполоченьскыма змінами в посткомуністічных 
державах, поступным здобыванём обчаньскых 
прав, было можне здобывати і права народност-
ны. В тім часї зачало тзв. третє русиньске народне 
возроджіня, кедь в окремых державах уж од 1989-
го року зачали выникати русиньскы орґанізації, 
котры у 1991-ім роцї створили і свою меджіна-
родну платформу – Світовый конґрес Русинів.

Одтогды Русины роблять на тім, жебы ся люде 
вертали ку свому походжіню. У 1995-ім роцї на 
Словакії быв кодіфікованый русиньскый язык, 
днесь в окремых країнах дїють многы орґаніза-
ції, котры ся старають о културно-общественный 
жывот, выдавають книгы, періодічну пресу, Ру-
сины мають і свої електронічны медії. На Словакії, 
але і в іншых країнах, мають і свої професіоналны 
културны, медіалны ці педаґоґічны інштітуції.

Кампань Сьме Русины

Наперек тому, же Русины зажыли понад 40 ро-
ків офіціалного „неєствованя“, не счезли з мапы 
світа. І днесь жыють і розвивають свою културу, 
язык, выдавають свої періодікы. Не счезли і вєдно 
із своїма сусїдами жыють в тых самых Карпатах, 
жыють в тых самых діаспорах як і в минулости. 
В дакотрых країнах веце, в іншых менше успішно 
будують своє школство, бо нова ґенерація є фун-
даментом русиньской будучности.

На Словакії ся їм доконця в трёх по собі слїдую-
чіх списованях жытелїв подарило нарости, і так ся 

в роцї 2011 стали третёв найвекшов народност-
нов меншынов. 

Назва іформачной кампанї Сьме Русины є од-
казом на русиньску гімну, прияту Світовым кон-
ґресом Русинів, котрой автором є Александер 
Духновіч. Тота зачінать словами Я Русинъ былъ, 
есмъ, и буду... Русиньскы орґанізації на Словакії 
і в далшых країнах хотять вказати на факт, же 
Русины суть вірны одказу Духновіча, словам, ко-
трыма зачінають свою гімну.

Русины відять, же сітуація є моментално най-
крітічнїша у молодой ґенерації, котра найбарзі 
підлїгать асімілачному впливу. Она є єднов з най-
важнїшых цїленых ґруп, котру хотять русиньскы 
орґанізації ословити, жебы не забывали на одказ 
своїх предків, на то, кым суть і жебы ся за то не 
ганьбили. Но кампань хоче цїлково ослови-
ти Русинів, жебы продовжовали в тім, што їм 
было передане од їх родічів, старых родічів, в 
чім были выхованы, навеце в часї, кедь за своє 
походжіня ся не мусять  ганьбити, ани ся бояти 
репресій про тото, кым суть.

Таксамо є кампань заміряна і на то, жебы звек-
шыти інформованость нелем меджі Русинами о 
своїм властнім народї, але і у маёріты. Тым, маме 
надїй, же кампань припоможе ай ку збівшіню то-
леранції меджі народностями на Словакії, але і в 
далшых країнах, котры ся до кампанї через ру-
синьскы орґанізації запоять.

В непослїднїм рядї треба спомянути про Русинів 
барз важный аспект. Тым, же до кампанї ідуть 
орґанізації з веце держав, Русины вказують, 
же суть наперек тому, же жыють в розлічных 
країнах, єден недїлительный народ.

В рамках каманї ся приготовило веце выступів. 
На популарній сїтї Facebook суть к діспозіції ра-
микы на профіловы фоткы з написом Сьме Ру-
сины, котры суть затля лем в русиньскім і сло-
вацькім языку. На фанпейджі Округлого стола 
Русинів Словеньска зачінають прибывати відеа 
вызначных особностей з розлічных областей 
жывота – културы, політікы, наукы, котры ся гор-
до голосять ку свому русиньскому походжіню. 
Приготовлены суть і розлічны банеры, білбор-
ды, на котрых таксамо знамы особности будуть 
презентовати гесло кампанї. Русины сягнуть і 
по історічных особностях, по цїлосвітово знамых 
особностях, котрых одказ будуть в рамках тых ак-
тівностей приносити сучасникам. То вшытко про 
векшу інформованость внутрї русиньской кому-
ніты, але і маёрітного населїня.
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SPYSOVAŇA ŽŶTELSTVA 2021

 ● Spysovaňa bude v dňach 15. 02. 2021 – 31. 03. 2021
 ● Spysovaňa bude peršŷj raz elektronično a lem zo 14-ma (13-ma)  

voprosamy
 ● Pro pomič ku vŷpovňiňu bude v každim seľi asistent
 ● Ciľe spysovaňa je anonimne

 ● nychto ne bude znaty danŷ, kotrŷ ste napysaly
 ● nŷchto s‘a ne bude smijaty 
 ● za vŷsľidkŷ s‘a ne treba any bojaty

ČOM RUSYŇSKA NARODNOSŤ I RUSYŇSKŶJ MATERYŇSKŶJ JAZŶK

 ● Bo je to pryrodne, žŷjeme v rusyňskim/rusnac‘kim regioňi
 ● Bo našŷ rodiči, starŷ rodiči, prarodiči bis‘іdovaly jak hovoryme „po našomu“ – po 

rusyňskŷ
 ● Podľa kiľkosty Rusyniv bude financovana naša kultura – spivankŷ, festivalŷ, poďiji, 

folklornŷ grupŷ, knyžkŷ, radio...
 ● Od kiľkosty Rusyniv bude zaležaty i to, kiľko budeme maty vŷsŷslaňa u 

verejnopravnŷch mediach – v radiju i v televiziji
 ● Bez Rusyniv na selach i v mistach ne bude naš jazŷk, naša spivanka ne bude 

zvučaty v radiju, any na festivaľi
 ● Rusyn i Rusnak je toto same – jedno je naša oficialna nazva, druhe – narodne 

označiňa
 ● Je potrebne znaty rozďil medži občanstvom i narodnosťov

 ● Žŷju na Slovakiji – vŷpovňu občanstvo slovac‘ke u vopros‘i xy
 ● Jem Rusyn, bo Rusyny bŷly i moji predkove – vŷpovňu narodnosť rusyňsku u 

vopros‘i xy
 ● Peršŷj raz v istoriji možete zadaty prynaležnosť i k inšij narodnosty

 ● Ne daly s‘te jak peršu narodnosť rusyňsku ale slovac‘ku? Možete sobi daty 
rusyňsku narodnosť cholem jak druhu u vopros‘i čislo xy

 ● Materyňskŷj jazŷk na našŷch rusyňskŷch selach pyšeme rusyňskŷj u vopros‘i xy
 ● Holosyme sa perevažno ku religiji vŷchodnoho obr‘adu – ku
 ● Grekokatolyc‘kij abo Pravoslavnij cer‘kvy
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Андрій Бачіньскый ся народив 14. новембра 1732 в селї Бенятина (теперїшня 
выходна Словакія, окрес Собранцї), в родинї священика Теодора Бачіньского. 

Хоць родина не мала много пінязей, Андрій 
зачав штудовати. По скончіню Ужгородьской 
ґімназії ся в роцї 1753 Андрій записує на бого-
словску факулту універзіты в Тырнаві. Ёго добре 
сердце але і фінанчна сітуація го довели до того, 
же зачав робити домашнёго учітеля дїтей у ґро-
фа Майлата. 

В 1756 роцї, єпіскоп Ольшавскый высвячує 
клерика Андрія на священика. По скончіню тео-
лоґічных штудій в роцї 1758 Бачіньскый прихо-
дить до міста Гайдудороґ (комітат Саболч - мі-
сто в теперїшнїм Мадярьску) як співпрацовник 
містного архідіакона о. Юрія Сабадоша. Кедь о. 
Сабадоша призвали до Мукачова, Бачіньскый ся 
став парохом Гайдудороґа, а за час і архідіаконом 
комітату Саболч.

Од року 1749 ся молодый Бачіньскый дома-
гать ослободжіня од духовной старостливости 
латиньского Еґеру і добивать ся в Римі автоном-
ного (канонічного) заложіня Мукачовской єпар-
хії - так започала ёго успішна путь за вытворїнём 
автономной  Мукачовской єпархії. 

В роцї 1768 ся Бачіньскый доконця стає членом 
першой капітулы, котра была зложена з штирёх 
особ і актівно ся запоює до боя за емансіпацію 
од Еґеру. Во фебруарї 1770-го року єпіскоп Бра-
дач го посылать до Відня, де 1. апріля отримав 
авдіенцію у самой Марії Терезії. Бачіньскый там 
детайлно высвітлив компетентным особам і ім-
ператорцї важность сітуації в церьковных во-
просах. Выслїдком того стрїтнутя было заложіня 
автономной (канонічной)  Мукачовской єпар-
хії. Наконець 19. септембра 1771 буллов Eximia 
regalium principum папа Клімент XIV. заложыв 
Мукачовску єпархію споєну з ґрецькым обрядом. 
23.  септембра быв Бачіньскый урченый за єпіс-
копа Мукачовской єпархії. 5. авґуста 1772 імпера-
торка Марія Терезія своїм правом iuris patronatus 
меновала Андрія Бачіньского мукачовскым єпіс-
копом, але аж в роцї 1773, конкретнї 20. мая быв 
Андрій Бачіньскый  высвяченый у Відню на Му-
качовского єпіскопа. Мітру, сакос, єпіскопскый 
перстінь і хрест Бачіньскому даровала самотна 
Марія Терезія. 

В роцї 1774 у Відню з ініціатівы Андрія Бачінь-
ского быв заложеный Кралёвскый ґенералный 
ґрекокатолицькый семінар при храмі св. Вар-
вары. Про каждоденну потребу а потім і офіціал-
но была прията назва  Барбареум (Barbareum). 
Дакілько абсолвентів ся стало дуже вызначныма 
дїятелями русиньского народного возроджіня, 
напр. Михайло Лучкай, Віктор Добряньскый, або 
єпіскоп і галічскый метрополіта Йосиф Сембра-
товіч.

В роцї 1777 ся єпіскоп Андрій Бачіньскый став 
леґітімным внуторным тайным радцём. Імпера-
торка і цїлый імператорьскый двір ся часто обер-
тав на нёго, жебы порадив з інтернов політіков 
Угорьского кралёвства. Не треба забыти ай на 
найінтереснїшу школьску реформу Марії Терезії 

Мґр. Александра ТІХВОНЁВА, Пряшівска універзіта в Пряшові – Інштітут русиньского языка і 
културы (Словакія)

Андрій Бачіньскый: 
„Я оддав Богу жывот, церькви роботу а сердце народу.“
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а то Ratio Educationis (1777). Основне школьске 
навчаня од 6 до 12 років ся стало на закладї Ratio 
Educationis повинным. Заведжінём школьской 
реформы Ratio Educationis на Підкарпатю быв 
повіреный Андрій Бачіньскый. На основі Бачінь-
ского рішіня было навчаня в ужгородьскых шко-
лах веджене в роднім русиньскім языку. Русинь-
скый язык ся тыж став языком єпіскопской кан-
целарії а мож повісти, же перша уцїленїша проба 
о кодіфікацію списовного карпато–русиньского 
языка є евідентна в документах канцеларії Ан-
дрія Бачінского.

Русиньскы комітаты Угорьского кралёвства 
(міста де жыли по русиньскы бісїдуючі люде) 
Унґ, Береґ, Уґоча і Марамуреш были зачленены 
до Ужгородьского обводу. Предностнї ся мала 
основати класічна школа (учітельскый семінар) 
в Ужгородї, котрой задачов была выхова учіте-
лїв. Бачіньскый реорґанізовав ай учітельскый 
семінар в Корытнянах коло Ужгорода на ліцей. 
Учітелїв про тоты школы таксамо выучовали ай 
в Краснім Бродї, де іґумен Арсеній Коцак (1737-
1800) приправив про Русинів першы учебникы. 
Можеме повісти, же Бачіньскый заложыв веце 
як 300 основных школ в рамках мукачовского 
єпіскопства а таксамо має заслугу ай на основа-
ню книжніцї, котра іщі за ёго жывота мала около 
9000 книжок. 

З ёго ініціатівы ся вытворив круг інтеліґенції 
(І. Пастелій, І. Базіловіч, І. Кутка, А. Коцак), ко-
тра писала учебникы про новозаложены шко-
лы і занимала ся історіёв русиньской церькви. 
Бачіньскый обдаровав вшыткы епархіалны 
церькви старославяньскыма книгами і актіві-
зовав духовенство, жебы їх інтензівно чітали. 
В архіпастырьскім окружнім листї - обіжнику 
напоминав духовенство, жебы ся научіло свій 
материньскый руськый (русиньскый) язык. В 
обіжнику із 11. 8. 1777, котрый быв адресованый 
духовенству і віруючім, ся Бачіньскый упрімнї 
тїшыв з того, же люде дотримують ґрецькый об-
ряд і называть їх ёго дїточками. Справодливо го 
можеме означіти за найвызнамнїшого архієрея 
мукачовской єпархії. Період років 1773 – 1809 ся 
зве ай золотым віком Андрія Бачіньского. Мука-
човску єпархію справовав 34 рокы, до вічности 
одышов 19. децембра 1809 у віцї 77 років. Похо-
ваный є в кріптї Катедралного храму Воздвиже-
нія святого хреста в Ужгородї. На честь єпіскопа 
є на містнім храмі в ёго роднім селї Бенятина 
осаджена меморіална таблічка, на якій є по укра-
їньскы написане: „Я свій шлях пройшов і закін-
чив  життєві битви. Я віддав Богу життя, 
церкві працю, а серце народу.“

(Выступ на громадї Общества св. Йоана Крестителя 14. мая 2011, здрой: На-
родны новинкы ч. 6-2011. Публікуєме перед списованём людей у 2021 роцї, бо 
тот выступ є і днесь актуалный. )

Тема списованя людей ґрадує в медіях Словень-
ска. Тїшить нас, же слово „Русин“ часто резо-
нує в інформаціях о списованю. Резонує і зато, 
бо кедь бы закон знижыв языкове кворум про на-
родностны меншыны з 20 на 15 процент, тогды, 
наприклад, назву села по русиньскы і в азбуцї бы 
не мало лем 68 нашых сел, як є в сучасности, но 
аж 113 – а то подля штатістікы списованя людей 
з р. 2001. То значіть, же по списованю людей того 
року бы то могло быти іщі высше чісло як 113. 
Добра робота русиньскых орґанізацій приносить 
свої плоды. Нелем Русинів, но і державу інтере-
сує, ці чісло Русинів буде того року высше, як в 
роцї 2001.

Не хочу о списованю людей говорити шта-

тістічно – в таблічках. Дану тему хочу описати 
радше популарнов формов. Зачну дакус з другого 
боку. Перед трёма тыжднями єм в телевізії відїв 
релацію о Словаках і словеньскых селах в Поль-
щі. Мають свою орґанізацію, котра ся намагать 
утримати і розвивати словеньску ідентіту. Пред-
седа орґанізації ся скаржив, же з 20 тісяч Слова-
ків жыючіх в Польщі лем коло 2 тісяч ся голосить 
к словеньскій народности. Дакус єм ся  зачудовав, 
тадь Словаци в Польщі ся мають о кого оперти! 
Мають Словеньску републіку, книгы каждой 
сорты, фінанчну поміч, можность жадати зо Сло-
веньска словеньскых учітелїв, священиків, мож-
ность штудовати на Словеньску... Але і так ся аж 
надмірно асімілують.

о. ТгЛіц. Франтїшек КРАЙНЯК, член выбору Общества св. Й. Крестителя         

Cлово „Русин“ часто резонує
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Є то універзалный проблем народностых мен-
шын?

Вызерать, же нас Русинів Господь Бог міцно лю-
бить. Не маме такы можности як іншы меншыны, 
а предсі – жыєме і зміцнюєме свою културну і на-
родну ідентіту. 

Кедь хочеме говорити о списованю людей, му-
симе мати ясно, што тота НАРОДНА ІДЕНТІТА 
є. Каждый научный словник характерізує тоты 
словка дакус інакше, но переважно ся учены схо-
дять в тім, же найголовнїшы знакы народной 
ідентіты суть: сполочный язык, земля, траді-
ції, віра...

Самособов, є то правда, но кедь ся над народнов 
ідентітов задумаме глубше, видиме, же над тыма 
спомянутыма знаками стоїть іщі дашто высше. 
Поясню то на воджатаёви ізраєльского народа – 
Мойсеёви. Ёго мати, жебы го сохранила перед за-
битём еґіптьскыма вояками, дала го до кошарика 
і пустила на рїку Ніл. Хлопчіка нашла фараонова 
дївка. Взяла собі го і выховала. Мойсей дістав 
еґіптьску выхову, бісїдовав по еґіптьскы, вірив в 
еґіптьскых богів, облїкав ся як Еґіптян, їв еґіпть-
скы їдла. Не знав, же є Жыд, не знав бісїдовати по 
єврейскы. А предсі, єдного дня зачув в сердцю ін-

клінацію к свому народу. Духовна пупочна шнура 
го все утримовала в звязку з народом. Кедь утїк 
до пустынї, нашов жыдівскых бедуінів, од котрых 
ся навчів свій язык, традіції, історію, віру. Приї-
мать наслїдство отцїв і розвивать го.

Про нас є то іншпірація ословлёвати і тых 
Русинів, котры мають русиньске корїня, но не 
знають уж ани язык, ани традіції, а може уж 
не утримують ани віру отцїв. Но, образно по-
віджено, духовна пупочна шнура їх веде к сво-
му народу. А каждый із нас знать, што є пупочна 
кров і як докаже обновити чоловікови здравя. 
Так подобно і тота духовна пупочна кров докаже 
в Русинови обновити ёго завмерту ідентіту. Каж-
дый Русин єй мать одложену в трезорї своёй на-
родной културы.

Народна ідентіта мусить быти оріґінална все і 
в каждім часї. Русины єй мають од початку сво-
го народного єствованя. Посмотьме до історії 
нашых русиньскых прапредків. Она зачінать в се-
мім сторочу Білыма Хорватами, переходить Вели-
ков Моравов, котра уж познала русиньску пісню о 
барвінковім вінцю в Дунаї, переходить першыма 
сторочами Угорьского кралёвства, котре познало 
русиньскы колядкы, молитвы, церьковны співы 
і деревяны церькви русиньского народа в Кар-
патах, переходить волоськов колонізаціёв... Тото 
вшытко зміцнёвало русиньске і церьковне усві-
домлїня домашнїх жытелїв. Отець Духновіч, До-
бряньскый, о. Павловіч, священомученици Ґойдіч 
і Гопко і много іншых сынів русиньского народа 
свідчать о праві того народа на жывот.

Русиньска ідентіта є оріґінална і днесь. Міцнїє 
в своїх модерных тогочасных співах, стишках, 
літературных творах і літурґічных перекладах в 
жывім русиньскім кодіфікованім языку.

Вірю, же тогорочне списованя людей на Сло-
веньску буде свідчіти і о тім, же народ собі цїнить 
свою ідентіту і културу і хоче єй розвивати дале.

Списованя людей належить к найстаршым 
штатістічным сондованям людства. Познали го 
уж 6 тісяч років дозаду. Списованя мало розмаїты 
подобы. Вавілончане, наприклад, уж в роцї 3 800 
перед нашов еров мали сформовану реґістрачну 
сістему на евіденцію жытельства про потребы 
воєньскых операцій. Так то было і в Еґіптї, Чінї, 
Палестинї, Ґрецьку, Римі. Ґрецкый історік Геро-
дот, котрый жыв у 5. ст. перед нашов еров, пише, 
же списованя людей в Еґіптї было уж в роцї 3 000 
перед нашов еров. Таксамо і чіньскый філозоф 
Конфуціус твердить, же списованя людей позна-
ли в Чінї уж в роцї 1 500 перед нашов еров. 

Угорьскы шляхтічі і властници земель не мали 
інтерес о плошне списованя людей у селах і мі-

• Новодобый будитель Русинів на Словакії – о. ТгЛіц. Фран
тї шек КРАЙНЯК, котрый є, окрем іншого, автором ці сполу
автором многых перекладів набоженьской літературы із 
церьковнославяньского языка до сучасного русиньского языка 
на Словакії.  Фотка: А. З.
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стах Угорьска, бо не хотїли, жебы краль подля 
того жадав од них поплаткы. 

Перша проба орґанізованого цїлокраїньского 
списованя людей в Угорьску была в роцї 1715. 
Была заміряна на ґаздівства, котры платили поп-
латкы-данї. В роках 1767 – 1771 было списованя 
підданых, то значіть ґаздів і безземельників (же-
лярїв). Рядне списованя вшыткых людей Угорь-
ска было в роках 1785 – 1787 за панованя цісаря 
Йозефа ІІ. У жытелїв ся евідовало мено, призві-
ско, вік, місце перебываня, родинный став, соці-
алный статус, робота. Од того часу ся кажде спи-
сованя здоконалёвало, доповняло і модернізова-
ло. Зо штатістічной документації мож вычітати 
інтересны інформації. Наприклад, в роцї 1780 
было Угорьско многонародностнов державов. Зо 
вшыткых жытелїв Угорьска было лем 28 % Ма-
дярів. Нїмецькы кронікарї означовали Угорьско 
за славяньску країну. Урядным языком в Угорь-
ску до року 1780 быв латиньскый (800 років). Од 
року 1780 до року 1868 – нїмецькый (100 років), 
од року 1868 до року 1918 мадярьскый (50 ро-
ків), а од року 1918 на Словеньску доднесь – сло-
веньскый.

В першій Чеськословеньскій републіцї быв 
главным знаком народности материньскый 
язык.То значіть, жытель державы быв такой на-
родности, якый быв ёго материньскый язык. В 
роцї 1930 уж завели окреме рубріку про народ-
ность і рубріку про материньскый язык. В роках 
1950 – 1960 собі міг каждый писати народность 
подля того, як быв внуторно спятый з даным на-
родом, наприклад, дахто жыв довго в Чехах, міг 
собі написати чеську народность. В роках 1950 – 
1989 была русиньска народность заказана. 

Од року 1989 каждый собі може слободно 

увести народность подля свого пересвідчі-
ня. Ту бы єм хотїв спомянути істый парадокс у 
жывотї русиньского народа. По многых нашых 
русиньскых селах ся реалізують русиньскы 
фестівалы. В многых з них ся люде при послїднім 
списованю в роцї 2001 барз слабо приголосили 
к русиньскій народности. Но фестівал, котрый 
мають, є переважно фінанчно підпореный із до-
тацій про русиньску народностну меншыну. Ніч 
проти того, бо і на тых селах є потребне робити 
освіту, но треба собі усвідомити, же лем вдяка 
тым людём, котры собі при списованю в роках 
1991 і 2001 написали русиньску народность є 
і штатна дотація про Русинів. Вшыткым тым 
людём, котры ся сміло голосять к русиньскій 
народности, належить честь і вдяка.

Свій приговор єм зачав прикладом а прикла-
дом бы єм го i закончів. Недавно телевізія Мар-
кіза в своїх справах высылала зазнам із высту-
плїня ПУЛС-у в Братїславі. Редакторка ся єдного 
молодого чоловіка попросила, ці зо своёв дїтин-
ков-дївочков бісїдує по русиньскы.

Одповів, же гей. Нато редакторка ословила 
дївчатко, жебы дашто повіло по русиньскы. Но 
дївчатко не хотїло. Тогды нянько дївочцї повів: 
„Повідж дашто – а куплю ті троїту змерзлину.“ 
Дївчатко по русиньскы одповіло: „Няньку, троїту 
не хочу, бо бы мі впала на землю. Хочу лем таку 
обычайну.“ Тогды єм собі подумав, же і русинь-
скый народ є як тота дїтинка. Тыж не хоче ніч 
надштандартне, нияку „троїту змерзлину“. Хоче 
лем тото обычайне: слободно розвивати свою 
културу, свій язык, свою церьков.

ТАК НАМ, БОЖЕ, ПОМАГАЙ І СОХРАНЯЙ СВІЙ 
НАРОД.

Тота статя приносить сумарны інформації о першых ґенераціях Русинів, їх заселїнях на 
выходній Словакії, о пастырьскій роботї, реліґії, соціалній штруктурї, самосправі сел, пра-
ві, стїгованю і ґеоґрафічнім розшырїню на выходній Словакії, як і о главных лініях розвоя 
Русинів до 17. стороча.

Першый документ о волохах в Ужскій жупі є з року 
1337.1 В юну того року шляхтічі з Михаловець про-
тестовали проти Віліамови Друґетови і справцёви ёго 
градного панства Невицьке, же на коромляньскім маєт-
ку, якый належав шляхтічови з Михаловець, прихылив 
волохів (пастырїв). Очівісно, справа взникла як часть 

протесту в рамках маєтково-правного спору шляхтічів. 
З того выходить, же тых волохів не мож поважовати за 
цалком першых на теріторії Ужской жупы, бо кедь стат-
карї поселили волохів на властных маєтках, не было 
прічіны на протесты і под. Зато треба предпокладати, 
же ся волохы в Ужскій жупі поселяли уж передтым, то 

Проф. ПгДр. Фердінанд УЛІЧНІ, др. н.

Первістне заселїня і ідентіфікачны знакы  
Русинів на выходній Словакії
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значіть в першій четвертинї 14. стороча.
Коло року 1320 ся снажив шляхтіч Томаш, властник 

Великых Тракан і сусїднїх сел, притягнути і поселити 
там новых жытелїв, респ. заложыти нове село. З доку-
менту з року 1387 ся дізнаєме, же новоосадниками у 
Великых Траканах і Бєлї были волоськы (пастырьскы) 
родины, котры стада овець пасли і в хотарях іншых сел, 
што природно вело к протестам пошкодженых жытел-
їв-рольників і їх статкарїв.2

З уведженых документів выходить, же з часового го-
різонту волоськы села в Ужскій жупі взникали в пер-
шій половинї 14. стороча. До Земпліньской жупы при-
ходили першы ґрупы волохів із выходнїше положеной 
Ужской жупы. Пізнїше приходили ґрупы у 15. – 17. сто-
рочу правдоподобно і з северовыходу, значіть з Галічі.

Назва країны Волохія, з котрой ся волохы попід южны 
схылы і горьскы масівы Карпат пересували на северо-
запад і запад, мотівовав і взник назвы про тых жытел-
їв. Назва „волохы“ (valasi) характерізовала їх основну 
роботу і жывот як хователїв, пастырїв стад овець. На 
Словакії ся вжывала тота назва безспорно од 14. сторо-
ча, але в документах написаных по словацькы єй мож 
доложыти од зачатку 17. стороча.3

Правдоподобно коло року 1340 на Чічавскім панстві 
шляхтічів із Розгановець взникали новы села в сусїд-
стві Стропківского панства, яке належало Роландови. Їх 
село Ломне дав Роланд в роцї 1347 спалити.4 Аж в до-
кументї з року 1357 ся уводить, же на тім злодїйстві 
свій подїл мали і Русины. Є то найстаршый прямый 
документ о волоськых Русинах у Земпліньскій 
жупі. З обидвох справ є ясне, же в северній части 
Земпліньской жупы ся волоськы Русины поселяли 
уж перед роком 1347.

Подля русиньско-волоського походжіня закладателїв 
і першых жытелїв дістало назву наприклад село Ка зі-
мір, котре в роцї 1363 характерізовали як Ру синь скый 
Казімір.5

Найвеце сел заложыли русиньскы волохы на север-
нім Земплінї, значіть в части градного панства Бреков, 
з ініціатівы або зо згодов Друґетовых, і в севернім 
Земплінї вообще. Найстаршый прямый документ і 
доказ о містных Русинах є аж з року 1379 і вяже ся ід 
православній деревяній церькви Русинів у Радвани 
над Лабірцём.6

Найстаршый документ о Русинах в Шарішскій 
жупі походить з року 1357 і вяже ся з тогдышнїм 
селом Русинець на северовыходї Шаріша, котре піз-
нїше заникло. Прямый документ о Русинах в Ужскій 
жупі ся заховав аж з року 1437.7

Словаци называли волохів назвами Русин або 
Руснак. Частїша і розшыренїша была назва Руснак. 
В документах написаных по словацькы ся появлять 
од другой половины 16. стороча.8

Закладаня волоськых сел проходило подобно як за-
кладаня сел на основі нїмецького права. Статкарь по-
нукнув вгодну теріторію а посередник подля догоды 
привів першых волоськых колоністів. По скончіню до-
говореных років, коли собі колоністы будовали обыстя 
і култівовали землю на пашенкы, платили властникови 
землї дань і одводили волоськы контіґенты.

Волохы ся переселили на словацьку теріторію з вы-

ход ной части Ужской жупы. Посередника взникнув-
шого волоського села в 14. сторочу традічно правил-
но называли кенєз і войвода, але пізнїше лем словом 
шолтыс. Шпеціфічну назву ці назывку тых людей в 
Ужскій жупі познаме од зачатку 15. стороча, рїдко із 16. 
стороча.9 Назва кенєз, розшырёвана од юговыходу, в 
тім краю є ґеоґрафічно западнов окраїнов єй вжываня. 
Назва шолтыс счасти застелять походжіня тых сел, бо 
шолтысы были у вшыткых селах заложеных на нїмець-
кім праві. Повинности шолтысів (кенєзїв) у волоськых 
селах к властникови землї мож скоро точно становити 
на період 16. і 17. стороча (вдяка захованым урбарям).

На Стропківскім панстві волоськы шолтысы, котры 
были властниками цїлого шолтыства, в половинї 16. 
стороча были повинны статкарёви каждый рік плати-
ти дань єден златый і 25 денарїв на святого Михаіла 
(церьковне свято), дати шість баранів, заяця і крагулця 
(ястряба). В другій половинї 16. стороча ся дань не змі-
нила, але давкы ся розшырили на сыр, респ. брындзу 
і ремінны попругы.10 Кедь допустиме, же повинности 
шолтысів у половинї 16. стороча были тыж выслїдком 
їх попереднёго підвышованя, то первістнов повиннос-
тёв кенєзїв (шолтысів) в 14. сторочу правдоподобно 
была лем дань. Подля урбаря Гуменьского панства з 
року 1623 каждый волоськый шолтыс, котрый быв 
властником цїлого шолтыства, быв повинный панови 
каждорочно выплатити дань три златы і вайдівскый 
поплаток 50 денарїв; дати шість овець (баранів), два 
сыры, шість ґбелів вівса, дві гускы, фунт масла, скору 
з лишкы, ремінный попруг, вовняный покровець, на-
конець намісто заяця шість денарїв а намісто ястряба 
єден златый.11

Безспорно, данї і розсяг давок шолтысів на Гу мень-
скім панстві коло року 1623 были выслїдком їх підвы-
шованя в 16. і зачатком 17. стороча. Подобный розвой 
наісто проходив і на іншых панствах, значіть повиннос-
ти волоськых шолтысів к панови ся поступно всягды 
підвышовали і поступно мали приближно тотожну цїну.

Волоськы шолтысы не были повинны в 14. аж 17. сто-
рочу платити кралёви країньску дань.

Волосько-шолтыськы родины в 14. – 15. сторочу 
были з погляду маєтку і соціалного статусу найста-
білнїшов ґрупов жытелїв у волоськых селах. Прінціп 
дїдїня функції шолтыства але пізнїше вів к упадку 
шолтыського жытельства. Дїдїня сыном вело к дїлї-
ню, значіть роздроблёваню шолстыстев, к маєтково-
му і соціалному упаданю многых шолтыськых родин.  
В роцї 1677, наприклад, єдно шолтыство в Габурї нале-
жало семом, друге девятём близкым родинам, в Збою 
на двох шолтыствах жыло аж 34 родин. Коло року 1690 
на Гуменьскім панстві шолтыство лем зрїдка нале-
жало єдній ці двом родинам.12 Переважна часть шол-
тыськых родин соціално упадала і сплынула з містным 
волоськым підданьскым жытельством. Повинности 
волоськых (підданьскых) домашнёстей к статкарёви 
мож становити лем з урбарїв, котры ся заховали од по-
ловины 16. стороча, але повинности ку кралёви лем з 
угорьскых законів і данёвых суписів.

В урбарї Стропківского панства з року 1557 было ста-
новлено, же кажда волоська домашнёсть, яка ґаздова-
ла на цїлім своїм господарьстві, є повинна статкарёви 
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выплатити дань єден златый і 25 денарїв; дати ягня, 
каждый двадцятый фалаток із череды овець, наймен-
ше але єдну вівцю, дале дати два сыры, удженый вівчій 
сыр, брындзу, два скоряны попругы, девяток із пацят 
або за кажде (девяткове) паця два денарї, зрубати, 
управити і довести на пилу до Стропкова два смерекы 
вгодны на трамы або шындлї. Урбарём з року 1569 мали 
підвышены давкы ягнят, значіть кажде десяте, при-
было і даваня двох вовірок (на Великдень), наконець і 
ручны роботы при утримованю каштеля у Стропкові.13

Порівнуючі повинности волохів є ясне, же їх розсяг 
наростав, што наісто не было призначне лем про третю 
четвертину 16. стороча. Кедь допустиме, же повиннос-
ти волоськых домашнёстей наростали і в 15. сторочу, 
то первістныма повинностями волохів у 14. сторочу 
была дань і двадцяток з овець або і десяток з пацят.

Повинности волоськых домашнёстей на Гуменьскім 
панстві мож добрї становити вдяка урбарю з року 1623. 
Тогды кажда волоська домашнёсть ґаздуюча на цїлім 
своїм господарьстві была повинна властникови землї 
рочнї заплатити дань три златы, тыж вайдівске 40 де-
нарїв; дати двадцятину з череды овець, найменше але 
єдну вівцю, ґбел вівса, дванадцять курок, десять яєць, 
девяток із пацят і меду, голбу масла, 500 шындлїв, на-
місто заяця шість денарїв, намісто яточной худобины 
40 денарїв.

Наростаня повинностей волоськых домашнёстей у 
другій половинї 16. і в першій половинї 17. стороча мож 
відїти і на Чічавско-воронівскім панстві вдяка урбарям 
з року 1585 і 1648.14 Статкарї в 17. сторочу выжадовали 
і іншы повинности а безспорно і діставали новы давкы, 
значіть мали прибыткы в порівнаню зо 16. сторочом. 
Унікатнов повинностёв тамтешнїх волоськых домаш-
нёстей была в 16. сторочу піняжна давка намісто уква-
ретелёваня і погощіня статкаря, одкуплёваня панами 
доданого вина, давкы конопель вгодных на пряджіня і 
давкы куріпок. В 17. сторочу наросли главно повиннос-
ти в роботах.

Волоськы підданьскы домашнёсти од 14. аж до 
другой половины 16. стороча не мали повинность пла-
тити дань кралёви, т. є. штатну дань. Аж сейм в роцї 
1557 вырїшыв о зданёваню і русиньскых волохів. Но аж 
сейм в роцї 1563 уточнив данї (бо волохы звычайно не 
мали класічны сільскы (рольницькы) домы – жыли на 
салашах і ховали великы стада звірят), же зданюють ся 
половиннов данёв.15 Од тогды і волоськы домашнёсти 
платили штатну дань.

Православна віра была єдиным набоженством ру-
синьского, волоського жытельства і єдным із тіпічных 
знаків тых жытелїв на выходній Словакії в 14. аж 16. 
сторочу. У волоськых селах стояли характерістічны 
деревяны храмы, в котрых одправляли Службу Божу 
православны попи, народом званы батюшкы. Прямы 
писмовы справы о православных попах в Ужскій жупі 
суть од року 1437.16 Хоць у волосько-русиньскых селах 
северного Земпліна жыли і дїяли од 14. стороча, прямы 
писмовы інформації о них ся заховали аж з конця 15. 
стороча.

Істо є то парадоксный яв, же найстаршый запис о 
земпліньскім батюшкови є з Бардеёва з року 1492, за-
писаный при выслуху хопленых збойників із збойниць-

кой ґрупы Федора Головатого, з котров сполупрацовав 
і краснобрідьскый батюшка зо своїма шістнадцятёма 
сполупрацовниками.17

Здроём обжывы батюшків было парохіалне госпо-
дарьство (дім, загорода і землї), котре їм выдїлив стат-
карь, але піп із родинов сам на них мусив ґаздовати. В 
14. – 15. сторочу піп не мав ниякы повинности к стат-
карёви ани ку кралёви, але в другій половинї поступно 
наставали зміны.

Властници земель Стропківского панства коло року 
1557 пожадовали од батюшкы доданя пятёх прутяных 
кошів, каждый в цїнї 62,5 денаря. 

Властници земель Чічавско-воронівского панства 
коло року 1585 пожадовали і діставали од батюшкы 
єден златый намісто погощіня, коло року 1648 і ремін-
ны попругы. Повинности батюшків к статкарям в 16. 
і 17. сторочу наростали. Батюшкы на Гуменьскім пан-
стві коло року 1623 давали окреме статкарёви каждый 
другый рік яточну худобу і каждый рік масло або мед. 

Концём 16. стороча і угорьскы прелаты і маґнаты 
підпорили снагы кралёвского двора зданити веце не-
рольницькых домашнёстей, также сейм у роцї 1596 
становив і зданїня священиків, в тім і православных 
батюшків. Наслїдно і православны попи в Земпліньскій 
жупі в роцї 1601 платили країньску дань.18

Хоць в церьковній історії є добрї знаме підписаня 
церьковной унії в Ужгородї 1646 року меджі яґерьскым 
єпіскопом і 63 батюшками з Ужской, Земпліньской і 
Шарішской жупы, но доднесь ся не подарило точно ста-
новити, в котрых селах тоты батюшкы дїяли. О договорї 
на унії ся не заховав запис, правдоподобно ани ниякый 
не быв. Але й так є безспорне, же часть батюшків дїяла і 
в земпліньскых селах, наісто але на Гуменьскім панстві, 
бо єдныма з ініціаторів створїня унії были Друґетовы, 
властници того панства.

Представителї яґерьского єпіскопа, єзуіты і римока-
толицькы шляхтічі батюшкам обіцяли, же по створї-
ню унії і батюшкы будуть мати подобно забезпеченый 
жывот і такый сполоченьскый статус, як мали римока-
толицькы священици. Тота лакава обіцянка ся але ни-
коли не сповнила. 

В родинах православных і уніатьскых батюшків было 
розшыреным, скоро реґуларным явом, же сынове ба-
тюшків ся тыж ставали священиками і вєдно служыли 
в тій самій церькви і парохії. Наприклад, у Габурї в роцї 
1657 сучасно дїяли двоми попи, а в Стащінї аж девять, 
котры жыли на попівскім маєтку. Лем дас в третинї хра-
мів одправляв літурґію лем єден піп.19

Подробне баданя розвоя набоженьской реформації 
на выходній Словакії в 16. – 17. сторочу принесло і по-
знаня, же думкы лютераньской реформації до жывота 
православных не проникли. Окрем іншых прічін і зато, 
же православны попи ся женили а в православній церь-
кви і парохіях не завели практіку одпустків. Зато ани 
рекатолизація не нашла своє місце в православній гро-
мадї. Коло року 1600 жыло але православне жытель-
ство нелем у первістных селах Русинів, але і на векшій 
теріторії в южнїшых селах меджі Словаками. Быв то на-
боженьскый наслїдок переселёваня ся части Русинів із 
первістных сел до старшых словацькых рольницькых 
сел і міст.20
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З погляду справованя сільскых дїл у русиньскых, во-
лоськых селах треба доповнити, же справованя села 
было правом шолтысів, але брали на нїм участь і пред-
ставителї підданых, значіть присяжны. Наприклад, в 
селї Валків коло року 1489 традічно дїяли двоме при-
сяжны.

На теріторії заселеній лем русиньскым, волоськым, 
респ. переважно волоськым жытельством єствова-
ли крайнї ці войводства і дїяли в них крайници, респ. 
войводове. Крайня была частёв теріторії феодалного 
панства, обсягуючов коло десять-двадцять сусїднїх 
волоськых або переважно волоськых сел. Крайню на 
основі повірїня або договору зо статкарём справовав 
чоловік званый крайник як справця верьхности, уряд-
ник. Крайнї были уж в 15. сторочу, але їх єствованя, 
теріторіалный розсяг, дїятельство і компетенції край-
ника в северных частях Ужской і Земпліньской жупы 
мож прямо бадати од конця 15. стороча.21 В северній 
части Стропківского панства екзістовала крайня наісто 
коло року 1557, коли крайник жыв у селї Велькроп.22 
Каждый волоськый шолтыс і кажда волоська домаш-
нёсть повинны му были в лїтї давати по єдній грудї 
сыра. Належала му і фінанчна частка волохами плаче-
ного девятку за паця, міг поужывати лукы опущеных 
господарьств. Крайник мав право судити шолтысів і 
волохів за дрібны провины, биткы, непідложены скар-
гы, скалїчіня, заятя дакого, а піняжны покуты винників 
належали крайникови.

Крайници были одповідны статкарёви за вчасне і 
дослїдне сповнїня повинностей шолтысами і волоха-
ми, як і за выплачіня країньской данї кралёви. Крайнї 
ся уяли і як теріторіално-адміністратівны цїлкы на се-
вернім Земплінї, котры заступили счасти, респ. дочасно 
служнівскы окресы.

В 15. – 17. сторочу єствовали і в северній части Гу-
меньского панства, але розсяглїшы документы о них 
суть із 16., но главно із 17. стороча.

Русинам главно зато, же на словацьку теріторію при-
ходили од 14. стороча, коли ся розвивало закладаня 
новых сел на основі нїмецького права, і їм краль і шлях-
тічі як властници істых теріторій становлёвали права і 
повинности одводжены од тзв. нїмецького права. Права 
і повинности угорьскых Русинів были формулованы 
угорьсков верьхностёв, але в істых модіфікаціях, на-
приклад на выходній Словакії або на Ораві. Русиньске 
право не было єднотне, але мало краёвы варіації.23 

Русины од 16. стороча ся поступно ставали рольника-
ми. Поступным переселёванём на юг і запад ся усаджо-
вали в дотеперь словацькых селах, чім ся розростав ґе-
оґрафічный простор, на котрім жыли зо стародавным 
словацькым жытельством. О притомности Русинів і 
ґеоґрафічнім розсягу теріторії, на котрій жыли, істотно 
свідчать сумарны тогочасны факты о центрах право-
славных парохій коло року 1600.

Хоць настали дакотры зміны в способі обжывы Ру-
синів, ани в 17. – 18. сторочу в основі ся не змінила їх со-
ціална штруктура. Переважна часть Русинів были під-
даны з пастырьско-рольницьков роботов. Скоро вшыт-
кы жыли в сільскых громадах. Поєдны з них, котры од 
18. стороча перешли жыти до містечок, без первістной 
громады етнічно і реліґійно барз скоро сплынули з там-

тешнїм жытельством. Русиньскій громадї хыбовали ре-
меселници, обходници, учітелї і шляхтічі. 

* * *
Як історік і жытель Словацькой републікы выслов-

люю слїдуючі знаня і погляды на історію Русинів і 
їх політічны і обчаньскы актівности на зачатку 21. 
стороча: 

Русины на Словакії жыють од 14. стороча, од коли 
в аспектї народностнім, заселїня, роботы, реліґії, 
културы і інакше вєдно творили історію Словакії. 
Аж почас другой половины 20. стороча внаслїдку 
політічного насилства стратили русиньску ідентіч-
ность, бо їх переменовали на Українцїв і змінили 
їм іх ґрекокатолицьку реліґійну приналежность на 
православіє. На основі уведженых кривд поважую 
політічны актівности русиньскых обчаньскых здру-
жінь за леґалны і желам Русинам успішне напов-
нёваня їх народностных, културных і соціалных по-
треб з цїлём підвышованя якости їх сполоченьского 
жывота.

Здрой: Русин ч. 2/2011.
Статю публікуєме зато, бо є актуална перед 
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Як у 1989 роцї настала ренесанція русиньского на-
рода і ґрекокатолицькой церькви, так настало і воз-
роджіня русиньского народностного културного і 
церьковного жывота на Словакії. 

На тім мають заслугу воджатаї і обычайны членове 
передовшыткым Русиньской оброды (нескорше: на 
Словеньску) і Світового конґресу Русинів, но поступ-
но і далшых русиньскых обчаньскых здружінь, такых 
як Руськый клуб – 1923, Русиньске културно-освітнє 
об щество А. Духновіча, Здружіня інтеліґенції Русинів 
Сло вень ска, Общество св. Йоана Крестителя, Русин 
і На род ны новинкы, Сполок русиньскых писателїв 
Словеньска, Словеньска асоціація русиньскых орґа-
нізацій, Молоды Русины, Академія русиньской кул-
туры в СР, Колысочка – Kolíska і іншы. 

За їх благородну роботу про русиньскый народ 
треба высловити щіре подякованя, а думам же то го-
ворю нелем за себе, але і за многых іншых Русинів.

Мы, котры робиме з писаным русиньскым словом, 
в першім рядї высоко оцїнюєме выдавательске дїя-
тельство векшыны з тых орґанізацій. Но ці не на 
найвысшый піедестал треба поставити переклада-
тельску і выдавательску роботу ґрупы священиків і 
лаіків коло о. ТгЛіц. Франтїшка Крайняка з Общества 
св. Йоана Крестителя. За рокы по револуції они зро-
били много, о чім свідчіть выданя по русиньскы ряду 
важных церьковных книжок, котры переложыли зо 
старославяньского до сучасного кодіфікованого ру-
синьского языка. 

Меджі Русинами-ґрекокатоликами їх заслугов жыє 
і розвивать ся нелем реліґійный жывот, але і народ-
ностный. Они все попри вызві любити і сохраняти 
свою церьков і традіції русиньскых віруючіх николи 
не забывають проговорити до сердець русиньскых 
віруючіх, жебы не забывали на своє походжіня, але 
были на нёго горды і декларовали то в каждоденнім 
жывотї. 

А теперь, перед списованям людей, то треба тым 
веце. В нашых руках є, ці наш народ і наша віра буде 
жыти і дале ся розвивати, або помалы буде заникати. 
Зато вас прошу і вызывам, жебы сьте при списова-
ню людей у 2021 роцї сміло проявили одказ сво-
їх предків, своє пересвідчіня, же сьте Русины, же 
ваша материньска реч є русиньска, же ваша віра є 
ґрекокатолицька або православна. 

А ту не можу не спомянути, же многы, главно тоты 
молодшы, не познають азбуку, зато ся про них пише 
латиніков, што є велика шкода, бо русиньска азбука 
– то є наслїдство нашых предків, то є цїнность, кот-
ру нам вшыткым треба сохраняти і дале розвивати. 

Зато зась мушу апеловати на вшыткых Русинів, 
главно але на родічів, котры мають дїти, жебы їх 
посылали на навчаня русиньского языка і кул-
туры, бо то їм не пошкодить, наспак, збогатить їх 
і будуть тыма, котры можуть гордо повісти нелем, 
же єм Русин і мій материньскый язык є русинь-
скый, але будуть знати і чітати, і писати в сучас-
нім русиньскім літературнім языку, котрый на 
Словеньску быв кодіфікованый в роцї 1995. 

То поважую за найбівшый успіх Русинів, але 
жебы тото дїло ся передавало і успішно розвива-
ло з помочов молодой ґенерації – то є наша вели-
ка сполочна задача. 

То є в послїднїх роках задача і успішного колектіву 
педаґоґів з Інштітуту русиньского языка і културы на 
Пряшівскій універзітї в Пряшові, котры уж выховали 
і вышколовали ряд кваліфікованых педаґоґів-карпа-
торусиністів, своїх і нашых наслїдників. 

То є сполочна задача і учітелїв русиньского языка і 
літературы в основных школах нашого реґіону. 

Думам, же ани єден Русин бы з уст не мав выпу-
стити такы слова, якы часто чуєме: „ Моя дїтина ся 
научіть по русиньскы дома, бо мы бісїдуме по русинь
скы, нашто ся єй учіти русиньскый язык і што з того 
буде мати в жывотї ...“ Але ведь сохраняти, вжыва-
ти і дале розвивати свій русиньскый язык не є о тім, 
„што з того“, але то бы мало быти про вшыткых 
Русинів дїлом сердця, проявом културности і пови-
нностёв к одказу нашых предків. О тім бы ся не мало 
шпекуловати, то бы мало быти самособов про каж-
дого, хто мать русиньске корїня. 

А вірьте, же вашы потомкы, хоць теперь іщі не зна-
ють оцїнити вызнам того, чом ся треба учіти язык 
предків, же в дорослім віцї вам за тоту можность лем 
подякують, кедь собі найдуть путь к властній іден-
тітї, усвідомлять собі хто суть. Вірю, же многы ся за-
думають над моїма словами і самы собі усвідомлять, 
же мають быти горды нато, же суть Русины, же зна-
ють по русиньскы нелем бісїдовати, але і чітати, і пи-
сати азбуков по русиньскы. 

Наконець іщі раз хочу подяковати вшыткым, 
котры суть горды Русины, же знають по русинь-
скы говорити, чітати і писати, же суть русиньскы-
ма віруючіма ґрекокатолицькой або православ-
ной віры на Словеньску. Нелем моя, але і вшыткых 
нас вдяка буде належати і далшым, котры прозрїли 
і будуть твердыма у своїм пересвідчіню, што нако-
нець запрезентують і при списованю людей. 

Няй Бог благословить наше і ваше хосенне дїло 
на благо Русинів.

Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК, шефредактор Русина і председа Академії русиньской културы в 
Словацькій републіцї

Возроджіня Русинів  на Словакії 
 і списованя жытелїв
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ПОЗДРАВЛЇНЯ РУСИНІВ на рік 2021 ч. 1
Дорогы чітателї,
витам Вас на сторінках першого Поздравлїня Русинів в новім роцї. Хочу Вам зажелати вшытко 
добре до нового рока, в сучасности главнї міцне здоровя і ангельску охрану, але і щастя, любов і 
спокійность в родинї. Няй тот рік буде о сто процент лїпшый як минулый!
З прічіны списованя жытелїв Словеньской републікы в роцї 2021 продовжуєме в заміряню ся 
на патріотічну літературу. В минулім чіслї сьте собі могли прочітати творчость сучасных 
писателїв, на початку той рубрікы сьме дали слово великанам русиньского народного обдроджіня. 
Прочітайте собі слова писаны од сердця – од Александра Духновіча, Александра Павловіча, 
Юлія Ставровского-Попрадова, Євґенія Фенцика і Петра Кузмяка. Далшыма стишками 
презентуєме сучасну русиньску літературу, можете ту найти укажкы з творчости Штефана 
Смолея, Осифа Кудзея, Марії Ґіровой, Меланії Германовой і Юрка Харитуна. А наконець 
можете попозерати до писательской кухнї Мілана Ґая і прочітати собі куртый урывок з ёго 
приправлёваного зборника поезії Правдива выповідь.
Мілы чітателї, в першім Поздравлїню Русинів на рік 2021 ся стрїчать минулость, сучасность 
і будучность русиньской літературы на Словакії в єдній вічній темі – вызнаня любви к народу, 
природї і домовинї, вызваня ку підпорї русиньского народа. Зато в добі списованя людей на слова 
своїх народных будителїв не забывайте, майте в чести своїх предків і думайте на будучность 
своїх дїтей. Няй русиньскый народ жыє і цвине навсе!

Мґр. Михал ПАВЛІЧ, ПгД., Центер языків і култур 
народностных меншын – Інштітуту русиньского языка і културы ПУ

Александер Духновіч
Вручаніе
Я Русинъ былъ, єсмь и буду,
 Я родился Русиномъ,
Честный мой родъ не забуду,
 Останусь его сыномъ;

Русинъ былъ мой отецъ, мати,
 Русская вся родина,
Русины сестры, и браты
 И широка дружина;

Великій мой родъ и главный,
 Міру есть современній,
Духомъ и силою славный
 Всѣмъ народамъ пріемный.

Я свѣт узрѣлъ подъ 
Бескидомъ,
 Первый воздухъ русскимъ  
 ссалъ,
И кормился руським хлібом,
 Русин мене колисал.

Коль первый раз отворил рот,
 Руськоє слово прорек

На азбуці первый мой рот
 З молодого чела тек.

Руським потом я питан был,
 Руським іду росходом
В широкий світ; но не забыл
 З своїм знатися родом.

І тепер кто питаєт мя,
 Кто любит, кто мя держит?
Самоe руськоe племя
 Годность мою содержит.

Прото тебі, о роде мой,
 Кленуся живым Богом,
За печальний труд і любов
 Повинуюся долгом.

По всей жизні почесть праву
 Мой дух тебі принесет,
От всей душі, сили славу
 Дух мой твою вознесет.

О, я тебе не забуду!
 От всіх сердечних утроб
Возлюблю тя, твоїм буду
 Сином, другом аж по гроб.

Подкарпатскіи 
Русины...
Подкарпатскіи Русины
 Оставьте глубокій сон!
Народный голос зовет вас:
 Не забудьте о своем!
Наш народ любимый
 Да будет свободный.
От него да отдалится
 Непріятелей буря,
Да посѣтит справедливость
 Уж и руское племя!
Желаніе руских вождь:
 Рускій да живет народ!
Всѣ просим Всевышняго,
 Да подержит рускаго,
И дасть вѣка лучшаго!

(Александер Духновіч: Іn: 
Хома, Василь: Русиньска 

література про 1. класу 
середнїх школ із навчанём 
русиньского языка, Пряшів: 
Русиньска оброда, 2002, ІSBN 

9788088769345)
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Александер Павловіч

Отчізна
Я нещастный в чуджім краю
Як сирота жыю я,
Все лем о тобі думаю,
Родна ты землё моя.

Там, де Бескіды, Карпаты,
Там, там моя Отчізна,
Там, жыє мій отець – мати,
Сестры, братя, родина.

Они о мі ся старають,
Як жыю я в чуджінї.
Я за нима возбыхаю
І по стораз в годинї.

О родна ты землё міла!
Я розмышлям о тобі,
Твоя маґнетова сила
Тягне мене ку собі.

Не тїшать ня чуджі краї,
Їх розкошы, выгоды,
Мі на мысли горы, гаї,
Студенковы свіжы воды.

Мілы мі, мілы Бескіды,
Де жыє моє племя,
Де жыли мої предкы,
Там жыти хочу і я.

Боже, дай скоре урзїти
Село, храм, святу церьков,
Там тобі ся помолити
За душы руськых предков.

(Стишок А. Павловіча  
перетлумачів: Ян Гриб;  

In: Гриб, Ян  Гиряк, Михайло: 
Літературна выхова про 7. класу 

основных школ, Пряшів: Русин  
і Народны новинкы, 2011, ISBN 97880

89441143, c. 2425)

Юлій Ставровскый-
Попрадов

Я Русин
Быв то час немілостивый
 Затемненый прах – дух мій
Намісто землї русиньской
 Залїтав все ку чуджій.

Сердце моє зимно било
 За русиньскый наш народ,
Слово Руське барз неміло
 Выгваряв тогды мій рот.

Я ганьбив ся, кедь то Славы
 Сыном ословляли ня,
В чести-м тримав чуджі нравы,
 Но без спокойного дня.

Неприятельскы знамена
 Тримав єм гордо горї;
Протів своёго племена
 Ненавістёв я горїв.

Та встигла ня озарити
 Зоря самоспознаня
Й можу сміло огласити:
 Русином ся чую я!

Сердце мі бє предків жаром
 За святый народ і кров,
Рот мій обслужать ся даром
 Говору русиньскых слов!

Сыном Славы ся все звати
 Буде щастём про мене.
К чуджім звыкам ся вертати
 Нихто ня уж не зведе!

Веде ня русиньскый прапор
 Протів неприятелїв
Своёй кырве вірный народ
 Своїм дати бы-м хотїв!!

(Юлій СтавровскійПопрадов, 
In: Хома, Василь: Русиньска 

література про 2. класу середнїх 
школ із навчанём русиньского 

языка, Пряшів: Русиньска оброда, 
2003, ІSBN 9788088769493, с. 86)

Штефан Смолей

Не ганьб ся, Русине!

Наша русинчіна
Як прекрасно звучіть
Наша русинчіна,
Міла і прекрасна
Русиньска бісїда.

Вшыткы нашы предкы
Єй знали, любили,
Од давна, до днешнїх
Днїв єй сохранили.

Учте ся, дїточкы,
Наш русиньскый язык,
Няй ся нам розвивать,
Бы нїґда не заник.

Не ганьб ся за своє!

Не каждый чоловік
За своє ся ганьбить,
Зіставать до смерти
Тым, кым ся він родить.
Цтить своїх родічів,
Прадїдів і дїдів,
Не ганьбить ся за то,
Што він по них здїдив.

Жаль, найдуть ся такы
Што ся червенають,
Ганьблять ся за своє,
Свого ся зрїкають.
Блудять самы, з дїтми,
Од дому ку дому,
Втїкають чім дале
Од свого народу.
Ганьблять ся із дїтми
Уж і говорити
Русиньсков бісїдов
Богу ся молити,
Книжочкы чітати,
Співанкы співати,
Так, як їх учіла
Колись властна мати.
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Што з дїтей выросте?
Кым же они будуть?
Кедь они од мала
Нашу реч не чують.
Забудуть на вшытко
Што іщі мы маме.
Што їм по родічох
Їх властне зістане?

Тым людём ся треба
Скорше спамятати,
І свої дїточкы
к собі навертати
Ку своїй матери,
Ку свому поводу,
Няй з них ростуть люде
Русиньского роду.
Русиньского роду,
Без чуджого тїня,
Жебы вшыткы знали,
Де є їх корїня.
Няй ся од маленька
За своє не ганьблять,
Же они Русины,
Няй ся за то гордять.

Лем так ся наш народ
Може розвивати,
Про далшых потомків
Своє сохраняти.

Отворь свої очі

Ты, што щі ся може ганьбиш
Русином признати,
Роздумуєш де одвагу
І смілость набрати.

Слухай своє властне сердце
Котре в грудях носиш,
Шепне тобі, же ты справный
Крок в жывотї зробиш.

Ганьбиш ся, же з русиньской
Родины походиш?
Ганьбов собі і своёму
Народу лем шкодиш.

Русины ту давно жыли,
Землю обрабляли,

Жыли бідно, но народность
Свою утримали.

Не ганьбили ся за своє,
Своїм ся годили,
Іншак бы сьме як Русины
Ту давно не были.

Ту дыхаш русиньскый воздух
Як водне, так в ночі,
Ты быв Русин, і ним зістань,
Отворь свої очі.

(Штефан Смолей: Не ганьб ся, 
Русине, Пряшів: Русин і Народны 

новинкы, 2005, ISBN 8088769582)

Осиф Кудзей

Нашым людём
Люде мiлы, люде нашы,
не дайте ся звести,
родны слова суть найкрасшы,
тримайте їх в чести.

Тадь Русином є вам нянё,
дїдо і прадїдо,
чом бы вы на списованя
не ішли їх слїдом?

Русиньску народность мають
вашы бабка, мати,
не ганьбте ся і вы в марцу
ку нїй ся признати.

Дїточкы, внукы, правнукы,
вы родина наша,
не збывайте ся азбукы,
она вас окрашать.

Любте, стійте за свій народ,
то не політіка,
лем тот, хто на розум ˮмародˮ
своёго ся зрїкать.

Русин є в каждій епосї
все тверда натура,
знать, же од мамы к мачосї
утїкать лем дурак.

Марія Ґірова

Русин хоче слободно 
дыхати

Іване, Іване,
родный мій краяне,
кедь тебе не буде
хто ся нас застане?

Рокы сьме чекали
на свою слободу,
многы з нас стратили
русиньску подобу...

І Мадярів із нас
хотїли зробити,
Українцями таксамо
мусили сьме быти.

В їх Культурнім союзї
лем україньскый „трудящій“ 
фіґуровав,
а русиньскый чоловік
у них місця не мав.

Днесь, кeдь Русин хоче
слободно дыхати,
ёго крегке щастя
ідуть нарушати.

Маєме свій язык
і свої выданя,
не треба нам з никым
фалшывы їднаня.

Свою дїдовизну
самы охраниме,
богатство Русинів
никому не даме!

Людей як Бандуріч
много бы нам треба,
бы назмар не вышла
русиньска слобода!
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Євґеній Фенцик

КАРПАТЫ
Малёваны Карпаты, як сьте ся сприятелили з 

душов русиньского чоловіка! Угрорус без вас, здасть 
ся, і жыти бы не міг. Вшыткы вершкы, вшыткы 
полонины вашы суть знамы нашым пастырям; нїт 
долины в лонї вашім, котра бы не чула свіщаня і 
брязчаня русиньской косы, котрой тихота в часї 
сїнокосів не нарушовала бы ся сердечнов співанков 
русиньскых дївчат. А вашы таїмственны дебрї 
кілько раз были свідками блаженства русиньскых 
дїтей? Кілько бы міг набісїдовати хоцькотрый 
крячок о невинных бісїдах, котры ся вели у тїни 
вашых скрытых потаёмных дубрoв? Вшытко є ту 
міле русиньскому сердцю: і ярь, кедь снїг ся топить, 
коли многы потічкы, граючі біжать із вершків 
по звивистых вымолях1, кедь лїс ся заглушує 
трілкованём птахів, кедь по ораніцях розлїгать 
ся єднозвучный добросердечный голос орача; 
– і лїто, кедь в часї незнічітелной горячавы тїнь 
лїсів і гаїв вашых аж манить здушеного путника 
до своёй прохолодной тїни, кедь крішталёвы 
струменї прозрачных потічків і рїк вашых силують 
ся змыти з вас подорожнїй порох і знойный пот, – 
кедь крішталёвы студникы, лїсны малины і ягоды 
на каждім кроцї стоять на послугу чоловікови, абы 
освіжыти ёго страплене тїло; – і осїнь, кедь гущавы 
вашы у ранїшнїй час за розсвиваня уже ся озывають 
зберачами грибів і орїшків, кедь поострїтый осїнній 
вітор смутновато завивать і пригынать вершкы 
стромів, – кедь пожовкнутый стромовый лист, 
уношаный вітром, крутить ся у воздусї і пак наглї 
безжывотно падать на землю, кедь полёвницькый 
ріг громоголосно розходить ся по дебрях; – і зима, 
кедь є вшытко мертве, кедь стромы покрыты ініём, 
а земля білым покровцём, кедь гаї і перелїскы суть 
занїміты, кедь рїкы і потічкы закованы суть ледом, 
і санкы, як стрїла, женуть ся по выблисканій дразї, 
кедь у ясный день міліоны сонць одражають ся у 
снїговім пиловіню... Вшытко, вшытко... нам є міле 
у Карпатах, мы ся сприятелили з нима, сердця 
нашы прикованы суть ід ним, і нїт меджі нами ани 
єдиной русиньской душы, котра бы собі желала 
одты одыйти на плодоносны, медом і молоком 
заповнены рівнины. У нашых горах – недостаткы, 
нивоч; но вєдно з тым і поезія а тота поезія нас 
нутить забыти на своє горе2, она піднимать душы 
нашы і тым вынагороджать ся нам за вшыткы біды. 
Нїт у світї народа, котрый бы быв так привязаный 
ку своїм Карпатам, ку своїй отцёвщінї.

Мы любиме нашы Карпаты, любиме свій бідный 
край, упочливлюєме свою отцёвщіну! Веце є, як 
тісяч років, што захыляєме грудёв тоты малёваны 
дебрї. Так, так, веце як тісяч лїт. Ведь іщі до приходу 

Мадяр ту жыли нашы добродушны предкове.
Были бурї, были непогоды, a Карпаты все зістали 

нашыма: все зістали быванём угроруського народа. 
Кедь Мадяры завоёвали днешню Мадярщіну, русь-
кый народ і надале зістав у своїх Карпатах. Настали 
меджіособіцї3 серед князїв арпадьского роду, – 
меджіособіцї поминули ся, а наш народ зістав у 
Карпатах; – надышов татарьскый навал: Угорьско 
заникло, Бела ІV. утїк на юг із краю; но і Батый 
ізчез, Татары пропали, а Карпаты і цїла дїдовизна 
ожыла зaсь, а лем память „псоглавцїв‟ зістала в 
ізцілившім4 руськім народї; перешли і Половцї, і 
Печенїгы, Куманы, Туркы5 і далша дичіна, а мы 
усе жыєме, ай розмножуєме ся; а в ХІV. сторочу 
збівшыв множество наше князь Корятовіч із своёв 
дружынов.

Правда, днесь є молжаво над нашыма ма лё ва-
ны ма Карпатами: тискать нас нивіч, суть люде, 
што нас підозрівають, доконця переслїдують нас; 
но каждый правдолюбивый і ненапасный чо-
ло вік охотнї признать, же народ, што єсть так 
привязаный ку свому краёви, котрый так любить 
свій простор, свою отцёвщіну, котрый сердечнї ся 
прилаплять ку свому языку, вірї і обычаям; то народ 
мірный, послушный і робітный, а не хвальковитый, 
не кріклюн, но котрый подля властных сил все 
усиловав ся і ся усилує выговити повинностям 
своїм, – достойный лїпшой долї. Кедь ся о тій істинї 
вшыткы пересвідчать, тогды чей на нашы Карпаты 
знова засвітить сонце i розжене ся молга, яку 
подаєдны недоброжелателї загущують над нашым 
небосклоном. О, тогды іщі малёванїшыма будуть ся 
указовати нам нашы Карпаты; тогды воздух у них 
буде благовольнїшый, джурчаня потічка веселїше, 
трілкованя соловея притяжливіше – і цїлый жывот 
солодшый. Тогды то буде потїхов жыти у лонї 
Карпат.

Позначкы

(In: Штефан Сухый: Русиньска література про 
3. класу середнїх школ із навчанём русиньского 

языка, 2004, Пряшів: Русин і Народны новинкы, 
ISBN 9788088769566,  

c. 7576)

1 вымолї – водов перемыты польны драгы
2 горе – нещастя
3 меджіособіцї – незгоды і войны меджі князївскыма 
родами у середнёвічу
4 ізцілївшый – якый ся выгоїв і уцїлив по войновій добі
5 Половцї, Печенїгы, Куманы – степны народы, котры ся 
к нам пересували з выходу істина - правда
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Меланія Германова

Смутне і веселе

Із родного дому
Велё мі, превелё
в памняти зістало,
Жебы ся то нїґда
не повытрачало.

Знайте о тім, дїти,
внуци, правнучата:
Што з родного дому – 
то памнятка свята.

Із родного дому
міла памняточка
веде нас жывотом,
світить як звіздочка, 

Ці лем звізды ясны? 
А де сонечкова сила?
Веде нас жывотом,
бы сьме не зблудили!

А жывот – кривулї,
было і до плачу.
Слызы погоїли,
і драгу колячу. 

Мамка притулила,
та ся розъяснило,
Нянько як погласкав
сонце засвітило.

Што з родного дому, 
є памятка свята.
Поблагословена
од нынї до віка.

Не буде кончіна
споминаня того,
Бо то найкрасша часть
жывота моёго.

Із родного дому, 
де-м ся народила,
де єм першы крокы 
по земли зробила,

Де єм перше слово
„мама‟ выповіла ,
то не мож забыти,
То все моя сила.

Чії сьме дїти

Повідж, Земелько, чії сьме 
дїти?
Хто нам, сиротам, порадить?
Хто нас притулить в тім 
тяжкім світї?
Хто нас безрадных не 
зрадить?

Повідж, Земелько, кілько маш 
дїтей?
Ты, грудо чорна, признай ся,
Ці ті, Земліцё, мож вірити?
Повідж нам, дїтём – не тай ся.

Повім вам, повім, чії сьте дїти
І де ваш корїнь – слухайте:
Такых дїточок нїт в цїлім світї.
Вы сьте Русины – то знайте!

Вы сьте Русины з віків 
вічістых,
Міцный ваш корїнь, глубокый.
Нелем вітцёвскый,  ай 
прадїдівскый,
Мір вам, дїточкы і спокій.

Тримайте ся  
свого, дїти!

Трим ся, сыну, на тім світї
Вітцёвского дому,
А не дай ся одгварити,
Вести ся никому.

Запамнятай, дївче, міцно
На мамины рады –
Не забудь на своє гнїздо –
Не допусть ся зрады.

Памятайте твердо, дїти,
З якого сьте роду –

Легко буде посмотрити
Вам до оч народу.

Молитвочка

Ангелику – мій стражнику,
Стій при мі до рана,
Так, як кажду тоту нічку
Сторожить ня мама.

Ангелику-ангеле,
Ці то ся мі снило?
Штось до мене у постели
Таке прогварило:

Із ангелом-архангелом
Будеш вночі спати,
Материньске родне слово
буде охраняти.

Красна тота молитвочка,
Мать силу велику,
Молить ся зо мнов мамочка
На роднім языку.

(Меланія Германова: Смутне 
і веселе, Пряшів: Академія 

русиньской културы в СР, 2020, 
ІSBN 9788089798209)

Мілан ҐАЙ

Правдива выповідь

Русинам

Співам співаночкы 
Русинам до світа, 
жебы они жыли 
на могая лїта.

Няй не буде ганьбов
русиньскы співати,
так як вас учіла
ваша родна мати.

Няй співанка летить
з горы на долину,
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і тїшить Русинів
як єдну родину.

Прошто нашы предкы
мусили вмерати?
Жебы мы в покою
могли нажывати.

Зрада то велика 
у сердцї каждого,
хто своє охабить
тримле ся другого.

Прийде списованя
на тото думайте,
русиньску народность
собі задавайте.

Коло списованя
бы сьте так думали,
з русиньской родины 
боком не зістали.

Бо на світї добра
є кажда родина,
котра выховала
вірного Русина.

Покушіня
Коли прийде у жывотї
таке покушіня,
хто ты, одкады походиш,
де твоє корїня?

Не ганьб ся признати 
з котрого ты села,
де тя твоя родна мамка
на тот світ привела.

Гордо повідж, же походиш
з русиньского роду,
і николи ся не зречеш
своёго поводу.

Село родне, то про тебе
наймілше в жывотї,
не забудь ту приходити,
тримай ся в чеснотї!

Рїка Лаборець

Коли выйдеш меджі Верьхы
на берег высокый,
увидиш Лаборець – воду,
якый він глубокый.
У Чертіжняньскім хотарї
з-під землї вытїкать,
а по ˮдразї„ до далека
вшыткы воды зберать.

А в Гуменнім уж є з нёго
дость велика плоха,
бо злїва до нёго тече
щі вода Ціроха.

При Стретавцї коло Воян
смерує до Угу,
котрый тече  з Україны 
з  северу до югу.

Над електрарнёв Вояны
воды згромаждює
бо цїлый великый завод 
із нёв засобує.

Латоріцю стрїтить тиху
барз лїнивый єй „крок,ˮ
і вєдно течуть корытом 
уж як рїка Бодроґ.

Суків родный

Суків родный – 
моє село
было ту добрї, 
весело, 
там я узрїв 
світло світа
пережыв 
молоды лїта.
Ой прекрасны
Были, Боже, 
лїта молоденькы,
кедь мы дома
выростали,
як дїти маленькы.
Мамка з няньком
што лем могли,

зо світа бы дали
лем, жебы мы 
як дїточкы,
біды не зазнали.
Хоць не было
дома з чого,
їдла наварити
то пішли і
до сусїдів
дашто пожычіти.
Співав я там 
співаночкы,
то моя пасія
співала їх
мамка моя
тай співам їх 
і я.
Научів я 
дїти мої
співанкы 
співати,
Суків, моє
родне село,
з нима
прославляти.

Домовина

Зацвила у полю
червена калина,
привітала мене
родна домовина.

Родна домовина
то лукы і поля,
родина і близкы
нянько, мамка моя.

Бо жыю далеко 
од родного дому,
не є мі там легко 
не жычу никому.

Родина

Што значіть родина 
про нас про каждого?
То твоє корїня, 
ты выросташ з нёго!
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Што значіть родина?
Радoсть ті єй мати
то близкы з родины
то нянько і мати.

Што значіть родина? 
То сестры і братя,
близкы із родины
вірны камаратя.

Што значіть родина 
про тебе Русине?
Твій язык – звычаї, 
хрань, няй не загыне!

Родна долина 
 
Приходжам до дому
на родну долину,
жебы єм навщівив
близкых і родину.

Ту ня тягать моя 
родна домовина,
де жыли родічі
близкы і родина.

Ту і мої знамы
лежать на цінтерю,
прийду, оддам чести
нянькови, матери.
 
Зайду коло гробів 
на їх родну груду,
в сердцю і у мысли
вєдно з нима буду.

(З приправлёваной книжкы 
Правдива выповідь.)

Юрко Харитун

Наш край – наш рай

Мамкина співанка
Як добрї менї
коли падать доджік

Нихто не збачіть, же плачу
Рукавами утерам очі
сорочка высхне на плотї
Два днї
два місяцї
і рокы два
коли мати до вічности 
одышла
Утерам і тварь
же плачу, нихто не знає
коли співанку мамкы
на гусельках граю

Наш ерб
Такым як вы

Мы не „гілкы‟ чогось
мы не „гілкы‟ когось
мы тверды
як нашых бучків конарї
Чути і їх скрипіня
але не жалї
лем співы Русинів
Із вас не буде нїґда страх
коли карпатьскый медвідь 
коло нас

Будуть такы?

Пришов час
розвязати сердця дзвонів
і бити на поплах
Бо прийде час
і буде нескоро
як хтось запре перед нами
Духновічів букварь
Якы будуть нашы школы
і духовны отцї
Якы родічі і дїточкы такы
такы і мы Русины

Стрїча родаків

Не маю страх
но трясу ся
як струны на гуслях
Над преградов
на стрїчі родаків
коли чую бісїду нашу

молитвы нашы
і співы нашых Русинів
Выберам гуслї
хочу заграти
хочу співати і я
Тогды як на крылах
лїтать душа моя

Вітрику, заграй!

Очами слухай
сердцём позерай
Я колись з дїдом
сиджу під Бескідом
Перед нами
наша долина
наш рай
наш край
Теперь я сам
Вітрику
нашу співанку менї заграй
яку співали мы там нераз
і пили воду як коняк

Моя адреса нова

Юрко ХАРИТУН
Місто ГРУН
Країна РУСИНІЯ
Лем оріентачне чісло не маю
Напиште пять нул
Ту мене каждый добрї знає
Чує де гуселькы грають і без 
струн

Ехо
Із Полонин
до нашых долин
Озывають ся ехом
слова Духновіча
Я Р-у-с-и-н...
Тополя
колыска ёго была
До церьковцї святой
ходжу помолити ся і я
Де потїху найду
де тїшить ся сердце
і душа моя
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Я тому вірю!
Хто забыв дорогу до села
 забыв на поріг де сидїв
 забыв на слово 
материньске
 забыв на співы Русинів
З А Б Л У Д И В
Де найти свою дорогу
де найти слїды
по якых іти і не блудити?
Я РУСИН БЫВ...
Слова будителя
цітаты ёго прочітати
і будеш знати хто ты

Часто роздумую...
Часто роздумую
чом наш хотарь такый 
горбатый
як тїсто што в корытку кысне
берегы, верьхы,
долины, ямы
З душов мягков у серединї
як свіжый хлїб
пахне руками мамы
Наш хотарь
вінець невісты
прекрасной дамы
Рїка солодкый ротик

студникы – очі
лукы мягоньке клоча
Таку красу
аж жаль менї
до стишків толочу

(Юрко Харитун: Наш край – 
наш рай, Пряшів: Академія 

русиньской културы в СР, 2020, 
ІSBN 9788089798247)

Петро Кузмяк

Співай, жаворонку...
Співай, жаворонку, весело по полю,
Бо уж Русинови слобода на волю;
І мі єсть по волї, кедь ня ніч не болить,
Кедь слободнї ходжу по шырокім полю.
Теперь мої рукы на роботу стачать,
Кедь їх уж урбарьскы мозолї не траплять.
Уж теперь частїше навщівлю родину,
Бо ня не выжене гайдук на панщіну.
Уж свою народность можу підперати,
А передтым панам требало давати;
Теперь Русинови на лїпшый час світло,
Дай, Боже, бы му вно навсе так то квітло!
Теперь уж і Русин є рівный Нїмцёви,
Рівный в каждім праві, як є брат братови.
Співай, жаворонку, весело на полю,
Бо уж Русинови слобода на волю.

(In: Штефан Сухый: Русиньска  
література про 3. класу середнїх школ 

із навчанём русиньского языка, Пряшів: 
Русиньска оброда, 2004, 

ІSBN 9788088769566, с.  9293)

Штефан Смолей

Кому дяковати?
Кому маме за то вшыткы дяковати,
Же русиньсков речов можеме чітати.
Же русиньсков речов вєдно говориме,
Співанкы співаме, Богу ся молиме.

Не тым філозофам, што не знають одкы суть,
Што їм не міла їх властна материньска грудь.
Не тым, што за пінязї і про свою славу
Зрадили свою реч, свою властну маму.

Подякуйме обычайным людём в селї,
Што серьпом в полю зерно косили.
Мотыков бандуркы копали,
Своїх дїтей в полёвых колысках колысали.

Тым, што млинцёвый хлїб їли,
А за ним чісту воду із Бескіда пили.
Тым, што бідный жывот в нашых селах жыли,
Но родну бісїду про потомків сохранили.

Подякуйме вшыткым, котры в новім світї
Хранять нашу реч і про нашы дїти.
Котры велё труду про то жертвовали,
Наш русиньскый язык – кодіфіковали. 
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Марія ҐІРОВА, Снина (Словакія)

І ТАКЕ СЯ СТАВАТЬ
Пришла єм по першый раз до амбуланції орто-

педа, бо єм мала якысь проблемы із хырбтіцёв. 
Уже у чекарни єм ся дізнала, же молодый ортопед 
є РУСИН із Рунины, Сниньского окресу. А менї, як 
твердій Русинцї і особі, котра з Русином не до-
каже бісїдовати по словеньскы, не дало покоя і 
вырїшыла єм, же буду із доктором бісїдовати по 
русиньскы.

Правдаже, на самый перед, як єм вошла до ам-
буланції, попросила єм го о пребачіня з тым, же 
єм ся дізнала, же є НАШ чоловік, а же з ним не 
буду бісїдовати по словеньскы.

Доктор ся кущенько заразив, попозерав на мене 
і так, як кебы дакус зо злостёв мі по словеньскы 
поставив вопрос: „Aký váš? Čo za váš...?“

Кус єм дістала страх, але перемогла єм ся і гварю 
му: „Но, чула єм, же сьте НАШ чоловік – РУСИН, 
котрый походить із Рунины а я єм русиньска 
актівістка, родачка з бывшого Руського. Із 
НАШЫМ чоловіком не докажу бісїдовати по 
словеньскы... Одпустьте мі, прошу!“

Выбрала єм із ташкы русиньскый календарик 
на рік 2011 з фотоґрафіёв Марії Мачошковой і по-
дала єм му го зо словами: „Приймийте од мене 
на памятку холем тот малый календарик.“

Доктор попозерав на фотоґрафію нашой спі-
вачкы і гварить іщі фурт по словеньскы: „А toto 
je kto na fotografii?“

„Ёй, гварю. Тото є наша найзнаміша русинь-
ска співачка, знама і за граніцёв Словеньска, 
Марія Мачошкова.“

„Nepoznám“, гварить мі.
Обертав календарик у руках, обертав. Позерав 

раз на мене, раз на монітор почітача, до котрого 
вложыв діскету із снимками моёй хырбтіцї, а я 
в тім моментї  не знала, хто із нас двох ся чув 
трапнїше – ці я, зато, же єм ся за своє русинь-
ске не ганьбила, або доктор, котрый ся ку сво-
му родному якось тяжко признавав..?

Минутку было меджі нами тихо і нараз, як кедь 
выстрікне фонтана, молоденькый ортопед мі 
красным русиньскым языком зачав высвітлёва-
ти, што мам робити і як ся мам о себе старати. 
Словом, предсі лем ся указав, як НАШ МІЛЫЙ, 
ЩІРЫЙ І ДОБРЫЙ ЧОЛОВІК-РУСИН.

Дорогы нашы русиньскы молоды люде, не 
дусьте в собі і не ганьбийте ся за своє русинь-
ске походжіня! У своїх робочіх просторах, 
фірмах, амбуланціях, школах і інде, із своїма 
людми бісїдуйте своїм родным материньскым 
языком!!! Жебы сьме своє русиньске богат-
ство, історію і културу захранили про далшы 
ґенерації, не стачіть нам по русиньскы лем 
співати, але треба меджі собов і по русиньскы 
бісїдовати, главно, кедь за вами прийдуть і 
пригваряють ся ку вам своїм красным русинь-
скым языком нашы старенькы матери, нянь-
кове, бабкы і дїдове! Не бісїдуйте з нима по 
словеньскы і не нутьте їх своїма способами, 
жебы в бісїдї з вами ламали і комолили свій 
красный родный язык!!!

Здрой: Народны новинкы ч. 3/2011. 
Статю публікуєме зато, бо є все актуална і 

добрї собі ю прочітати перед списованём лю-
дей у 2021 роцї.

Порадкыня презіденткы 
Словацькой републікы за 
Русинів Анна ПЛЇШКОВА: 

„Мілы Русины, будьте 
горды, же сьте Русины 
і ваш материньскый 
язык є русиньскый, 
але укажте то і при 
списованю людей.‟
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Юліан Рамач (Юлиян Рамач, Julijan Ramač) нар. ся 12. 12. 1940 у Руськім Ке-
рестурї, в тогдышнїй Югославії,  теперь на теріторії Сербії. Він є лінґвістом і 
высокошкольскым педаґоґом меджі войводиньскыма Русинами. 

По скoнчіню ґімназії у Новім Садї (1959) 
учів выходно- і западнославяньскы языкы на 
Белеградьскій універзітї (1959 – 1963). Ёго 
маґістерьска дізертрація (1981) ся стала ос-
новов учебника „Руска лексика‟  (1983). Быв 
першым сполупрацовником проґраму штудій 
языка войводиньскых Русинів на універзітї в 
Новім Садї, пізнїше учів на новозаложеній 
катедрї русиньского языка і літературы (Др. 
філозофії, 1988; професор , 1999).

Ю. Рамач є одборником із лексіколоґії, лек-
сікоґрафії, сінтаксу, штілістікы і історії языка 
войводиньскых Русинів. Із робот на даны темы 
треба спомянути „Применовнїцки конструк-
циї у руским литературним язику‟ (1998). Є 

автором дакількох першых робот із лексікоґра-
фії того языка: фразеолоґічного сербско-хор-
ватьско-русиньского словника (у сполуавтор-
стві, 1987), словника шпеціфічной лексікы тво-
рів Гавриіла Костельника (1991). Є главным 
редактором фундаменталного двойтомного 
сербско-русиньского словника (1995 – 1997). 
Тыж  зоставителём серії русиньскых учебни-
ків, в тім чіслї „Читанкы‟ про І., ІІ., ІІІ. класы 
ґімназії (у сполуавторстві, 1971 – 1973), учеб-
ника з русиньского языка і културы речі (у спо-
луавторстві, 1987), практічного приручника із 
штілістікы тексту (1996) і учебника про шти-
ри рокы ґімназії „Ґраматика руского язика‟ 
(2002). 

Ю. Рамач є тыж перекладателём умелецькой 
літературы, главно з російского языка (Пуш-
кін, Єршов) до языка войводиньскых Русинів. 
Ю. Рамач ся став тыж вызначным верейным 
дїятелём і охранцём русиньской народной 
оріентації.  У роках 2002 – 2004 быв председом 
Руськой маткы, членом Світовой рады Русинів 
Світового конґресу Русинів і быв зволеный 
главов новоствореной Русиньской народной 
рады (Национальни совит Руснацох) у Вой-
водинї.

Литература: Юлиян Надь, „Нашо нашлїд-
нїки буду выучовац руски язик‟, Шветлосц, 
XXVI, 1 (Нови Сад, 1988), с. 105-111; В. Фейса, 
„Награда „Искри култури‟ за Словнїк: интер-
вю зоз професором Юлияном Рамачом‟, Швет
лосц, XXXVI, 1-2 (Нови Сад, 1998), с. 55-62.

Здрой: „Енциклопедія історії та культури 
карпатських русинів‟ зоставителїв  

П. Р. Маґочія і І. Попа. Ужгород: „Видавництво В. 
Падяка‟, 2010, с. 627, 

переклад з україньского языка і 
фотоґрафія: А. З.

Проф. Др. Александер ДУЛІЧЕНКО, к. н., Універзіта в Тарту, Естонія

80 років од народжіня русиньского лінґвісты 
і педаґоґа Юліана Рамача
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Методічны інштрукції к закону ч. 184/1999 
З. з. о вжываню языків народностных меншын 

у формулаціях пізнїшых приписів (4)

Уряд влады Словацькой републікы (дале лем „уряд влады‟) подля § 7а абз. 1 закона ч. 184/1999 З. з. о вжываню 
языків народностных меншын у формулаціях пізнїшых приписів (дале лем „закон ч. 184/1999 З. з.‟) в сполупраці 
з одборнов комісіёв на аплікацію закона о языках народностных меншын выдає слї дуючі методічны інштрукції к 
закону ч. 184/1999 З. з. о вжываню языків народностных меншын у формулаціях пізнїшых приписів (дале лем „ме-
тодічны інштрукції‟):

Ст. XV
Общо обовязны правны приписы в языку 

народностной меншыны
В згодї з першым речінём § 4 абз. 8 закона ч. 184/1999 З. з. в 
селї/містї, котре ся находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з., 
орґан верейной справы в рамках своёй компетенції забез-
печує на выжаданя інформації о общо обовязных правных 
приписах попри штатнім языку і в языку народностной 
меншыны. Дане установлїня одказує на закон о штатнім 
языку, котрый в § 3 абз. 2 буква а) становлює, же в штатнім 
языку ся выдають законы, наряджіня влады і другы общо 
обовязны правны приписы враховано приписів орґанів 
теріторіалной самосправы, рїшіня і іншы верейны доку-
менты; тым ся не порушує право на вжываня языків народ-
ностных меншын і вжываня чуджіх языків подля закона ч. 
184/1999 З. з. і школьского закона.
Форма пожаданя інформацій о общо обовязных правных 
приписах в языку народностной меншыны може быти уст-
на або писомна. Таксамо одповідь на таке пожаданя може 
быти устна або писомна в залежности од конкретной жадо-
сти обчана СР. Інформаціёв може быти выданя самого тек-
сту общо обовязного правного припису або обяснїня посту-
пу в рамках общо обовязного правного припису. 
В згодї з другым речінём § 4 абз. 8 закона ч. 184/1999 З. з. 
село/місто, котре ся находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з., 
може выдавати общо обовязны наряджіня в рамках своёй 
компетенції попри формулації в штатнім языку і в языку 
народностной меншыны; в такім припадї першоряда є фор-
мулація в штатнім языку.

Ст. XVI
Містный референдум о змінї означіня села/міста

В згодї з § 4а абз. 1 і 2 закона ч. 184/1999 З. з. може село/
місто, котре ся находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з., фор-
мов голосованя своїх жытелїв вырїшыти о змінї означіня 
села/міста в языку народностной меншыны уведженых в 
наряджіню влады СР. К містному референдуму о змінї оз-
начіня села/міста ся односить § 11а абз. 1 буква д) закона о 
зряджіню села/міста, подля котрого заступительство села/
міста выголосить містный референдум, кедь іде о зміну оз-
начіня села/міста. Точнїше о містнім референфумі о змінї 
означіня села/міста попозерай ст. ІV пункт 19 і 20 тых мето-
дічных інштрукцій.

43  Закон ч. 99/1963 Зб. Обчаньскый судный порядок быв зрушеный законом ч. 160/2015 З. з. Цівілный споровый порядок.
44  Кедь жытелї СР, котры суть особами, якы належать ід народностній меншынї і мають в данім селї/містї стале бываня, творять подля двох 
по собі наслїдуючіх списованях жытелїв у селї/містї найменше 15 % жытелїв, мають право в тім селї/містї вжывати в уряднім контактї язык 
народностной меншыны.

Ст. XVIІ
Вжываня языка народностной меншыны перед судами 

і в іншых сферах
В згодї з § 5 абз. 1 закона ч. 184/1999 З. з. право вжывати 
язык народностной меншыны в судных процесах і в іншых 
сферах реґулують і окремы законы. Уведжене установлїня 
в одказї на тоты окремы законы уводить наприклад Рам-
ковый договор на охрану народностных меншын (ознамлї-
ня Міністерства загранічных дїл СР ч. 160/1998 З. з.), Европ-
ска харта реґіоналных або меншыновых языків (ознамлїня 
Міністерства загарнічных дїл СР ч. 588/2001 З. з.), § 18 
Обчаньского судного порядку43, § 2 Трестного порядку, § 5 
абз. 1 буква е) закона ч. 308/1991 Зб. о слободї віросповіда-
ня і статусї церьквей і набоженьскых общін, § 23 закона ч. 
38/1993 З. з. о орґанізації Уставного суду СР, о процесї перед 
ним і о статусї ёго судцїв, § 2 абз. 1 закона ч. 300/1993 З. з. 
о менї і призвіску у формулації закона ч. 13/2006 З. з., § 16 
і § 19 абз. 3 і 4 закона ч. 154/1994 З. з. о матриках у форму-
лації пізнїшых приписів, § 2 абз. 8 закона ч. 212/1997 З. з. 
о повинных екземпларях періодічных публікацій, неперіо-
дічных публікацій і копій авдіовізуалных творів, § 6 абз. 5 
закона ч. 211/2000 З. з. о слободнім приступі к інформаціям 
і о змінї і доповнїню дакотрых законів (закон о слободї ін-
формацій), § 5 абз. 1 буква ґ) закона ч. 532/2010 З. з. о Радію 
і телевізії Словакії і о змінї і доповнїню дакотрых законів. 
У звязи з вжыванём языка народностной меншыны пе-
ред судами є важне підкреслити, же закон ч. 99/1963 Зб. 
Обчаньскый судный порядок быв зрушеный законом ч. 
160/2015 З. з. Цівілный споровый порядок. Новый цівілный 
споровый порядок в § 155 абз. 1 і 2 установлює, же каждый 
має право вести процес перед судом в материньскім языку 
або в языку, котрому розумить. Суд є повинный участникам 
забезпечіти єднакы можности аплікації їх прав. Призераючі 
на характер і став дїла, суд прикліче тлумачника. Наклады 
звязаны з тым, же участник веде процес в материньскім 
языку або в языку котрому розумить, заплатить штат.

Ст. XVIІІ
Сфера передшкольской выховы, основных школ,  

середнїх школ і културы
В згодї з § 5 абз. 2 закона ч. 184/1999 З. з. ся установлїня 
§ 2 абз. 144 не односить на сферу передшкольской выховы, 
основных школ, середнїх школ і културы. Вжываня языка 
народностной меншыны в тых сферах реґулують окремы 
законы. Уведжене установлїня в одказї на тоты окремы за-
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коны уводить наприклад закон ч. 596/2003 З. з. о штатній 
справі в школстві і школьскій самосправі і о змінї і допов-
нїню дакотрых законів у формулації пізнїшых приписів і 
школьскый закон. 

Ст. XIХ
Здравотництво і соціална сфера

В згодї з § 5 абз. 3 закона ч. 184/1999 З. з. обчан СР, котрый 
є особов яка належить ід народностній меншынї, може в 
комунікації з персоналом здравотницькых інштітуцій і ін-
штітуцій соціалных служеб або інштітуцій соціалноправ-
ной охраны дїтей і соціалной курателы в селї/містї, котре 
ся находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з., вжывати язык 
народностной меншыны. Здравотницька інштітуція або 
інштітуція соціалных служеб або інштітуція соціалноправ-
ной охраны дїтей і соціалной курателы подля попереднёго 
речіня доволить вжываня языка народностной меншыны 
подля того закона і окремых законів, кедь то условія даной 
інштітуції доволюють.
Вжываня языків у сферї забезпечованя здравотной ста-
ростливости і соціалной старостливости реґулує і § 8 абз. 
4 закона о штатнім языку, в котрім ся уводить, же аґенда 
здравотницькых інштітуцій і інштітуцій соціалных служеб 
ся веде в штатнім языку. Комунікація персоналу такых ін-
штітуцій з паціентами або кліентами, ся звычайно веде в 
штанім языку; кедь іде о паціента або кліента, котрого ма-
териньскый язык є іншый як штатный язык, комунікація 
ся може вести в языку, в котрім ся мож з паціентом або клі-
ентом добісїдовати. Членове персоналу не суть повинны 
знати чуджій язык ани язык народностной меншыны. Па-
ціент або кліент, котрый є особов, яка належить ід народ-
ностній меншынї, може в такых інштітуціях в селах/містах, 
котры ся находять в наряджіню ч. 221/1999 З. з., вжывати в 
комунікації з персоналом свій материньскый язык.
В припадї інформованой згоды перед реалізаціёв стеріліза-
ції особы подля § 40 абз. 6 буквы а) і б) закона ч. 576/2004 
З. з. о здравотній старостливости, службах повязаных зо 
забезпечінём здравотной старостливости і о змінї і допов-
нїню дакотрых законів Міністерство здравотництва СР ста-
новить общо обовязным правным приписом подробности 
о поучіню, котре ся реалізує перед самым актом підпису 
інформованой згоды перед реалізаціёв стерілізації особы, 
і взоры інформованой згоды в штатнім языку і в языках 
народностных меншын. В згодї з уведженым выдало Мініс-
терство здравотництва СР з платностёв од 1. апріля 2014 
выголошіня ч. 56/2014 З. з., котрым ся установлюють по-
дробности о поучіню, котре ся реалізує перед самым актом 
підпису інформованой згоды перед реалізаціёв стерілізації 
особы, в штатнім языку і в языку народностных меншын.

Ст. XХ
Інформованя шырокой громады в языку  

народностной меншыны
Сферу інформованя шырокой громады в языку народно-
стной меншыны подробно реґулує § 5а закона ч. 184/1999  
З. з. посередництвом:

- містного рогласу або іншых технічных апаратів:
в згодї з § 5а абз. 1 закона ч. 184/1999 З. з. інформації ад-

45  § 2 абз. 1 закона ч. 167/2008 З. з. о періодічній пресї і аґентурных інформаціях і о змінї і доповнїню дакотрых законів (пресовый закон).
46  Закон Народной рады Словацькой републікы ч. 145/1995 З. з. о справных поплатках у формулаціях пізнїшых приписів.

ресованы шырокій громадї посередництвом містного роз-
гласу або посередництвом іншых технічных апаратів ся в 
селї/містї, котре ся находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з., 
можуть публіковати попри штатнім языку і в языку народ-
ностной меншыны. Подля § 5 абз. 4 закона о штатнім языку 
тоты інформації мож публіковати і в іншім языку по їх опу-
блікованю в штатнім языку. То значіть, же тота інформація 
ся опублікує все найперше в штатнім языку а потім може 
быти опублікована і в языку народностной меншыны;

- публікованя важных інформацій уведженых на 
урядній таблї, вебовій сторінцї і в періодічній пресї 
села/міста:

подля § 5а абз. 2 закона ч. 184/1999 З. з. село/місто, котре ся 
находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з., публікує важны ін-
формації уведжены на урядній таблї села/міста, на вебовій 
сторіцнї села/міста і в періодічній пресї45, попри штатнім 
языку і в языку народностной меншыны, а то такы:
а) інформації о зложіню і компетенціях самосправных орґа-
нів села/міста; 
б) перегляд правных норем, наряджінь, інштрукцій, выяс-
нюючіх позіцій, подля котрых село/місто робить і вырїшує 
або котры реґулують права і повинности фізічных особ і 
юрідічных особ в одношіню к селу/місту; 
ц) місто, час і способ, якым мож здобывати інформації, і ін-
формації о тім, де можуть фізічны або юрідічны особы по-
дати жадость, пропозіцію, імпулз, скаргу або інше поданя; 
д) поступ, котрый мусить село/місто дотримовати при 
выбавлёваню вшыткых жадостей, пропозіцій і іншых по-
дань, враховано термінів, котры треба дотримати; 
e) таріфы справных поплатків46, котры село/місто выбе-
рать за урядны акты і операції урядных орґанів, і таріфы 
поплатків за приступ к інформаціям;
ф) інформації о господарїню з верейныма фінанціями і о на-
рабляню з маєтком села/міста;

- обчасны друкованы матеріалы в языку народност-
ной меншыны адресованы шырокій громадї:

подля § 5а абз. 3 закона ч. 184/1999 З. з. обчасны друкованы 
матеріалы адресованы шырокій громадї на културны цїлї, 
каталоґы ґалерій, музеїв, бібліотек, проґрамы кін, театрів, 
концертів і іншых културных подїй ся в селї/містї, котре ся 
находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з., можуть выдавати в 
языку меншыны, причім основны інформації мусять быти 
уведжены і в штатнім языку. В згодї з тым установлїнём ся 
під основныма інформаціями розумлять інформації о на-
зві акцї, о часї і місцї реалізації акції і основны інформації 
о обсягу акції. Тоты інформації мусять быти уведжены і в 
штанім языку, причім ся не становлює, в якім розсягу має 
быти уведженый текст в штатнім языку і якый великый 
має быти шріфт тексту в штатнім языку ці в языку народ-
ностной меншыны. 

Ст. XХІ
Розшырёваня і приїманя інформацій посередництвом 

высыланя телевізії і радія в языку народностной 
меншыны

В згодї з § 5б закона ч. 184/1999 З. з. жытелї СР, котры суть 
особами, якы належать ід народностній меншынї, мають 
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право розшырёвати і приїмати інформації в языку народ-
ностной меншыны посередництвом Радія і телевізії Сло-
вакії. Реґіоналне і локалне высыланя телевізії або радія в 
языках народностных меншын ся реалізує за условій реґу-
лованых окремыма законами47.
Главны актівіты Радія і телевізії Словакії в сферї высыланя 
в языках народностных меншын подля § 5 абз. 1 буквы б) і 
ґ) закона ч. 532/2010 З. з. о Радію і телевізії Словакії і о змінї 
і доповнїню дакотрых законів суть:
- высыланя найменше чотырёх розгласовых проґра-

мовых служеб, з котрых єдна є призначена на высыла-
ня з погляду обсягу і реґіонів вываженых проґрамів в 
языках народностных меншын і етнічных ґруп жыючіх 
на теріторії СР; кедь Радіо і телевізія Словакії высылать 
веце як штири розгласовы проґрамовы службы, хо-
лем штири з них ся реалізують формов цїлоплошного 
высыланя, а кедь высылать лем штири розгласовы про-
ґрамовы службы, холем три з них ся реалізують формов 
цїлоплошного высыланя;

- высыланя з погляду обсягу і реґіонів вываженых про-
ґрамів в языках народностных меншын і етнічных ґруп 
жыючіх на теріторії СР в часовім розсягу одповідаючім 
народностному і етнічному зложіню жытельства СР; 
на забезпечіня выробы і высыланя проґрамів про на-
родностны меншыны і етнічны ґрупы створює Радіо і 
телевізія Словакії окремы орґанізачны штруктуры Сло-
вацького радіа і Словацькой телевізії.

Ст. XХІІ
Створёваня условій на вжываня языка народностной 

меншыны
В згодї з § 7 абз. 1 закона ч. 184/1999 З. з. орґан верейной 
справы і ёго заместнанцї суть повинны вжывати в уряднім 
контактї штатный язык а за условій становленых даным 
законом і окремыма законами вжывають і язык народност-
ной меншыны. Орґан верейной справы і ёго заместнанцї не 
суть повинны знати язык народностной меншыны. 
У звязи з тым треба увести, же подля § 38 абз. 1 буквы е) 
закона ч. 55/2017 З. з. о штатній службі і о змінї і доповнїню 
дакотрых законів (дале лем „закон о штатній службі“) єд-
ным з условій приятя до штатной службы є знати штатный 
язык. Установлїня § 38 абз. 2 буквы б) і ц) цітованого закона 
становлює, же далшыма условіями на приятя до штатной 
службы є тыж знати чуджій язык, кедь собі то выжадує слу-
жобный уряд, респ. сповнїня далшых пожадавок станов-
леных окремым приписом або становленых служобным 
урядом потребных на компетентну реалізацію штатной 
службы подля крітерій кладженых на місце роботы в штат-
ній службі. Подля § 4 абз. 2, выголошіня уряду ч. 126/2017 З. 
з., котрым ся становлюють подробности о едукації штатных 
заместнанцїв, котрый дефінує тіпы компетенчной едукації, 
є языкова компетенчна едукація заміряна на утримованя 
і злїпшованя уровни знаня а) штатного языка і б) чуджо-
го языка главно про ґрупу штатных заместнанцїв, котрым 
знаня чуджого языка выпливать з опису місця роботы в 
штатній службі або языка народностной меншыны про ґру
пу штатных заместнанцїв реалізуючіх штатну службу в 

47  Наприклад закон ч. 532/2010 З. з. о Радію і телевізії Словакії і о змінї і доповнїню дакотрых законів, закон ч. 220/2007 З. з. о діґіталнім 
высыланю проґрамовых служеб і передаваню іншых обсяговых служеб посередництвом діґіталной транслації і о змінї і доповнїню дакотрых 
законів (закон о діґіталнім высыланю) у формулації пізнїшых приписів. 
48  Подробнїше під терміном кодіфікованый і штандардізованый язык побзерай в ст. IV пункт 4 і 5 даного методічного усмернїня.
49  http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/odborne-terminologicke-slovniky-v-jazykoch-narodnostnych-mensin/ 

селах/містах дефінованых в наряджіню ч. 221/1999 З. з. 
Подля абз. 2 уведженого параґрафу орґан верейной справы 
в селї/містї, котре ся находить в наряджіню ч. 221/1999 З. 
з., є повинный створити условії на вжываня языка народ-
ностной меншыны подля того закона і окремых законів. 
Тото установлїня є тїсно повязане з далшыма установлї-
нями того закона, главно з третїм речінём установлїня § 2 
абз. 3, подля котрого орґан верейной справы створить ус-
ловії на аплікацію права подля першого речіня установлї-
ня адекватным способом, причім собі може становити ча-
совый простор на выбавлёваня дїл в языку народностной 
меншыны.
Заместнаваня одборных заместнанцїв, якы знають язык 
народностной меншыны, не є єдиным способом забезпечі-
ня вжываня языка народностной меншыны в комунікації 
з компетентным орґаном верейной справы. Покы орґан 
верейной справы з обєктівных прічін не може заместнати 
одборных заместнанцїв, якы знають конкретный язык на-
родностной меншыны, орґан верейной справы забезпечіть 
можность вжываня языка народностной меншыны іншым 
способом. Выгодов заместнанця є знаня языка народност-
ной меншын. Подробнїше попозерай часть VIII. пункт 2 тых 
методічных інштрукцій.
В згодї з § 1 абз. 2 закона ч. 184/1999 З. з., кедь комунікація 
проходить в языку народностной меншыны, заместнанцї 
орґану верейной справы мають вжывати в комунікації з 
обчанами СР, котры належать ід народностній меншынї, ко-
діфіковану або штандардізовану форму конкретного языка 
народностной меншыны48. Вжываючі одборну терміноло-
ґію в языку народностной меншыны, ся рекомендує выхо-
дити з одборных термінолоґічных словників, котры суть 
опублікованы на вебовім порталї уповномоченого влады 
СР про народностны меншыны49.

Ст. XХІІІ
Вжываня языка народностной меншыны в служобнім 

контактї сельской/містьской поліції
В згодї з § 7 абз. 3 закона ч. 184/1999 З. з. в селї/містї, котре 
ся находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з., ся може в сель-
скій/містьскій поліції вжывати в служобнім контактї окрем 
штатного языка і язык народностной меншыны, кедь з тым 
притомны суть згодны. Подробнїше о служобнім контактї 
попозерай ст. IV пункт 25 тых методічных інштрукцій.

Ст. XХІV
Вжываня языка народностной меншыны в комунікації 
з озброєныма силами СР, озброєныма безпечностныма 

зборами, іншыма озброєныма зборами, Гасічскым і 
захранным збором і сельсков/містьсков поліціёв

В згодї з § 7 абз. 4 закона ч. 184/1999 З. з. кедь членове оз-
броєных сил СР, озброєных безпечностных зборів, іншых 
озброєных зборів, Гасічского і захранного збору і сельской/
містьской поліції знають язык народностной меншыны, 
в селї котре ся находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з. мо-
жуть вжывати язык народностной меншыны в комунікації 
з обчанами СР, котры належать ід народностній меншынї. 
Подробнїше о озброєных силиах СР, озброєных безпечност-
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ных зборах, іншых озброєных зборах, Гасічскім і захраннім 
зборї і сельскій/містьскій поліції попозерай ст. ІV пункт 25 
тых методічных інштрукцій. 

Ст. XХV
Компетенція Уряду влады СР в сферї вжываня языків 

народностных меншын
Компетенція уряду влады50 в сферї вжываня языків народ-
ностных меншын є реґулована в § 7а закона ч. 184/1999 З. 
з. В згодї з абз. 1 того параґрафу уряд влады дає одборну і 
методічну поміч орґанам верейной справы і орґанізачным 
частям безпечностных і захранных зборів при імплемен-
тації того закона. Уряд влады подля абз. 2 того параґрафу 
предкладує владї СР раз за два рокы справу о ставі вжыва-
ня языків народностных меншын на теріторії СР. К справі 
перед єй предложінём дасть свою позіцію Рада влады про 
людьскы права, народностны меншыны і родову рівно-
правность51. З цїлём приготовлїня справы може подля абз. 
3 того параґрафу уряд влады выжадовати од орґанів ве-
рейной справы інформації і писомны матеріалы о вжыва-
ню языка народностных меншын у сферї їх компетенцій. 
Справа о ставі вжываня языків народностных меншын на 
теріторії СР за рік 2012, як і за період років 2013 – 2014 і 
2015 – 2016 є в словацькім і анґліцькім языку доступна на 
вебовій сторінцї: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/
jazyky-narodnostnych-mensin/.

Ст. XХVІ
Справны делікты

Подля § 7б абз. 1 закона ч. 184/1999 З. з. ся справного де-
лікту у сферї вжываня языків народностных меншын допу-
стить орґан верейной справы, котрый в селї/містї, котре ся 
находить в наряджіню ч. 221/1999 З. з.:
а) не дасть можность обчанови СР, котрый є особов, яка на-
лежить ід народностній меншынї, комуніковати в устнім і 
писомнім контактї в языку народностной меншыны або го 
о такій можности не інформує (§ 2 абз. 3)52; 
б) на пожаданя обчана СР, котрый є особов, яка належить ід 
народностній меншынї, не выдасть рівнопис рїшіня і род-
ный лист, вінчалный лист або смертный лист і в языку на-
родностной меншыны (§ 2 абз. 4 і 5)53; 
ц) не забезпечіть своє означіня на будові, в якій ся находить 

50  Подля ст. 5 абз. 2 буква е) пункт 4 Орґанізачного порядку Уряду влады СР ґенералный таёмник служобного уряду окрем іншого забезпечує 
выповнёваня задач подля закона ч. 184/1999 З. з. о вжываню языків народностных меншын.
Подля ст. 23 абз. 2 буква е) Орґанізачного порядку Уряду влады СР Канцеларія ґенералного таёмника служобного уряду реалізуючі свою робо-
ту, главно выбавлює поданя подля закона о вжываню языків народностных меншын в сполупраці з Урядом уповномоченого влады Словацькой 
републікы про народностны меншыны.
Подлая ст. 23 абз. 2 буква ф) Орґанізачного порядку Уряду влады СР Канцеларія ґенералного таёмника служобного уряду реалізуючі свою робо-
ту, забезпечує главно одборну і методічну поміч про орґаны верейной справы і орґанізачны штруктуры безпечностных і захранных зборів при 
аплікації закона о вжываню языків народностных меншын в сполупраці з Урядом уповномоченого влады Словацькой републікы про народно-
стны меншыны.
Подля ст. 23 абз. 2 буква ґ) Орґанізачного порядку Уряду влады СР Канцеларія ґенералного таёмника служобного уряду реалізуючі свою робо-
ту, забезпечує главно выготовлїня раз за два рокы справы о ставі вжываня языків народностных меншын на теріторії СР в сполупраці з Урядом 
уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны і єй предложіня на засїданя влады посередництвом ведучого уряду 
влады.
51  Рада влады СР про людьскы права, народностны меншыны і родову ровноправность є подля § 2 абз. 3 закона ч. 575/2001 З. з. о орґанізації 
дїятельства влады і орґанізації централной штатной справы єдным із сталых порадных орґанів влады СР.
52  Подробнїше попозерай статю VIII. пункт 1 аж 3 тых методічных інштрукцій.
53  Подробнїше попозерай статю VIII. пункт 4 аж 5 тых методічных інштрукцій.
54  Подробнїше попозерай статю ХI. пункт 1 тых методічных інштрукцій. 
55  Подробнїше попозерай статю VIII. тых методічных інштрукцій. 
56  Подробнїше попозерай статю ХI. пункт 1 тых методічных інштрукцій. .
57  Подробнїше попозерай статю ХІI. тых методічных інштрукцій.
58  Подробнїше попозерай статю ХV. тых методічных інштрукцій.
59  Подробнїше попозерай статю ХХIII. тых методічных інштрукцій.
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ёго центер, і в языку народностной меншыны (§ 2 абз. 6)54; 
д) не дасть на пожаданя урядный формуларь выданый в 
розсягу ёго компетенцій і в языку народностной меншыны 
(§ 2 абз. 7)55; 
е) не забезпечіть на теріторії в своїй компетенції означіня 
села/міста в языку народностной меншыны в припадах 
становленых в § 4 абз. 156; 
ф) не забезпечіть уведжіня інформацій, написів і ознамлїнь 
у своїй компетенції подля § 4 абз. 6 першого речіня57; 
ґ) не забезпечіть на пожаданя інформації о общо обовязных 
правных приписах і в языку народностной меншыны (§ 4 
абз. 8)58; 
г) не дасть уряду влады інформації і писомны матеріалы 
подля § 7а абз. 359.
Подля § 7б абз. 2 закона ч. 184/1999 З. з. ся справного делік-
ту в области вжываня языків народностных меншын допу-
стить юрідічна особа або фізічна особа подникатель, котра 
не уведе напис або ознамлїня подля § 4 абз. 6 і в языку на-
родностной меншыны, кедь іде о напис або ознамлїня, яке 
обсягує інформацію о огрожіню жывота, здоровя, маєтку 
або безпечности обчанів СР. 
В згодї з абз. 3 аж 5 даного параґрафу справны делікты 
подля абзаців 1 і 2 посуджує уряд влады, причім кедь уряд 
влады прийде на порушіня повинности, котре є справным 
деліктом подля абзаців 1 і 2 і ани по писомнім напомянутю 
не буде в становленім термінї проблем вырїшеный, може 
уряд влады такый орґан покутовати сумов од 50 до 2 500 
евр. Процес покутованя реґулує общій припис о справнім 
процесї60. При покутованю ся бере до увагы важность справ-
ного делікту, ёго наслїдкы, обставины, за котрых быв зро-
бленый, час тырваня і повторёваня протиправного дїяня. 
Покутовати мож до єдного рока од дня, коли ся уряд влады 
дізнав о справнім деліктї, найпізнїше але до двох років од 
дня, коли быв зробленый. Покуты скасованы на основі того 
закона суть прибытком до штатного розрахунку.
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Abstract
The article deals with the essence of spiritual identity of Carpathian Rusins and talks about the struggle of Alex-
ander Pavlovich, a Rusin national movement representative, for its preservation. It points out to what Pavlovich, 
as a Rusin nationalist, advocated for in Church life, but also what he disagreed with, in spite of losing certain 
personal priviligies. The article analyzes his view towards intellectuals, and also speaks about the issues that 
plagued the nation, and steers the reader´s attention towards preserving azbuka, as well. The article also deals 
with his personal life, in social, political, and Church context. 

„Кедь хочеш скуточні прильнути к народу (=сво-
їм людём), можеш то зробити лем через Бога, 
котрый є Творцём і Ґосподарём народа. Кедь не 
войдеш через тоту брану, потім будеш переска-
ковати ограду і прийдеш к народу як вовк, а не 
як пастырь – подля слова Хрістового. Бо народ 
Божый є Божов нивов, Божым властництвом. На-
род то знать, тым познанём і жыє а через тото 
познаня і оцїнює приятеля і неприятеля,‟1 – тото 
суть слова великого сербского народовця і вызнач-
ноґо хрістіаньского святого – св. Николая Веліміро-
віча – єпіскопа жічского, котры подля мого нагляду в 
повности выстигують і нашого народного будителя 
Александра Павловіча. Кедь ся будеме снажити поси-
лнёвати і скрашлёвати лем „народне тїло‟, кедь лем 
тото будеме одївати до красного кроя нашых старых 
традіцій, кедь лем оно буде оздоблене вшыткым тым 
красным, што наша народна прошлость мала і кедь 
лем оно буде смотрити к будучім вызвам, без того, 
жебы сьме ожывлёвали, пробуджали і старали ся ай о 
душу народа, може ся стати, же будеме лем при крас-
ній, выздобленій макетї. Но кедь ожывиме, повзбу-
диме і зміцниме душу народа, жебы душа мала дяку 
жыти, потім легко за собов потягне і народне тїло. 
Найкрасшый Русин не є тот, котрый стоїть во вітрінї 
музея, але тот, котрый дыхать, думать і жыє „покойный 
і богабойный во своїх Карпатах.‟2 А што было, є і буде 
душов каждого народа, а передушыткым нас Славян? 
Є то наша віра, котра Славян а главнї нас – Карпато-
русинів формовала; наш візантійско-славяньскый 
обряд, котрый тоту віру выядрёвав; старе славяньске 
писмо і язык, котрым ся тота віра звістовала і записо-
вала; календарь в котрім была надчасова віра споєна 
з нашым поземскым часом; іконоґрафія; архітектура і 
много, много далшого, што ся в нашых краях „под го-
рами, под лісами‟ заховало од час богабойных князїв 
Растїслава, Владїміра, Лаборця, Корятовіча і другых, 
аж до нашых часів. А праві тото вшытко плекала і 
охранёвала Церьков, котра была заєдно наднародна і 
народна, котра учіла любити „всяке племя‟ і язык, але 
при тiм была „наша‟ де:

Бородаты попы нашы
По русски дыхают,
знают русскы Отченаши
свой народ кохают.3

Тота Церьков на роздїл „од той на Западї‟ свої дїти 
охранёвала, выховлёвала, кормила ай проливала за 
них свою кров. Не было в нїй міста про інквізіцію ани 
одпущаня грїхів за пінязї, не было ту клеру, котрый бы 
ся заобышов без Божого народа, не было ту ани насил-
ности над слободным рїшінём священиків ці ся жени-
ти або нї, не было ділемы, ці давати святе Причащеніє 
під „обоїм‟ способом, так як то встановив Хрістос, або 
го огранічіти лем про елітну ґрупу посвященых. Пра-
ві наспак, і тот найбіднїшый ту нашов своє богатство, 
найгрїшнїшый своє одпущіня без пінязей, найпрост-
їшый найвекшу ученость а найбогатшый скромну про-
стоту. Про нас – Русинів была Церьков іщі овелё веце. 
Ай кедь як народ сьме не мали свій штат, ани своїх па-
новників, Церьков ту зогравала свою незаступну роль. 
Зато Карпаторусины зо своёв Церьковлёв так зросли, 
же єдно од другого не мож было оддїлити. Народный 
жывот, жывот каждого села і міста, але і жывот каж-
дого Русина ся рядив церьковным календарём, народ-
ный язык быв во великій мірї овпливненый языком 
церьковным, а церьковне усвідомлїня было спяте з 
усвідомлїнём і совістёв своїх вірникіх. Зато каждый, 
хто хотїв нарушити, або собі підманити ідентіту лю-
дей під Карпатами, ці управити, або здеформовати ю 
на „свій‟ образ, в першім рядї сягав, нарушовав, дефор-
мовав і підманёвав собі ідентіту ёго Церькви, котра 
была все – в часах добрых ай злых зо своїм народом. 
Знали то не лем нашы неприятелї, але і нашы наро-
довцї, прото за тоту духовну ідентіту нашого народа 
твердо боёвали. А праві єдным з такых боёвників быв 
ай отець Александер Павловіч, котрый як ученый і сві-
та скушеный чоловік барз добрї знав выходну і запад-
ну духовну ідентіту, а може ай зато ся так одгодланї, 
одважнї і за цїну властных жертв поставив на охрану 
той першой.
Кедь ся позорнї зачітаме до ёго жывотопису і до ёго 
творів, такой збачіме, як ся ставляв протів чуджім ел-
ментам в духовнім і церьковнім жывотї Славян. Обяс-

Прот. Мґр. Петро САВЧАК, ПгД., Пряшівска універзіта в Пряшові, Православна богословска 
факулта, Катедра практічной і сістематічной теолоґії, Словакія
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ню то на прикладї богослужеб, котры ся в западній 
церькви зачали допроваджати музичныма інштру-
ментами. Выходный візантійско-славяньскый обряд 
тото нїґда не прияв. На каждій святій Літуґїі священик 
– в нашім припадї ай Александер Павловіч в єй цен-
тралній части высловлёвав слова: „Твоя от Твойіх, Тебі 
пріносяще...‟4 просто повіджено то значіть, же на Служ-
бі Божій Богу приносиме то, чім нас Він сам обдаровав, 
в першім рядї хлїбом і вином, котре Він зародив; через 
воду, воск і квіты, котры суть тыж ёго вытвором; аж по 
жывый людьскый голос, котрый є таксамо Ёго даром 
чоловіку. Выходна Церьков ся так снажила выядрёва-
ти вдячность за тоты дары а выгнути ся при служ-
бі Жывому Богу вшыткому умелому. Найкрасшым і 
найвзацнїшым інштрументом про нашого Господа 
є самотный людьскый голос, котрый выядрює тото 
взнешене, чім є наповнене сердце чоловіка, што є іс-
тым способом таксамо выядрене во выходній Літурґїі 
словами – „Єдинымі усты і єдиным сердцем... славіти 
і воспівати... 5 ‟ Павловіч тото як священик барз добрї 
знав, зато на єднім боцї крітізовав обычай римской 
церькви, котру єзуїты протискали і меджі Славян, а на 
другім боцї выздвиговав стародавну традіцїю Церь-
кви на Выходї. Єднозначнї то описовав і во своїх тво-
рах, де ся можеме дочітати же:

„Русь козацка свою Церков
Свой язык любила,
Мертвыма звуками Рима 
Польша костел наполнила.
Русь искони молилася 
Народа звуками,
Польскый костел Рим одарил 
Трубами, бубнами.
В нашей церкви мы нашими
Людми управлялись
А до польскоґо костела
Єзуиты вкрались.

При єзуїтох іщі кус зістанеме. Павловіч в них ві дїв не-
безпеченство не лем про свою „Русску церков‟ але і 
прічіну нещастя Поляків, а таксамо не прия тель ства 
меджі славяньскыма народами. А пра вом! Їх реакчна 
„римска політіка‟ і страшне гесло –„účel svätí prostried-
ky“ – суть в історії добрї знамы. За то і „маковіцькый 
соловей‟ во своїх творах з терьпкостёв конштатує:

Єзуитскими мечтами
Польшу Рим питает
А два братнии народы
Мечта розрывает.

Або:
Вот ожесточили Польшу 
Отцы єзуиты,
Ты мотыли осквернили 
Польской жизни цвиты

Овелё лїпшый погляд не мав ани на підписаня самот-
нёй церьковной унії з Римом. Хоць і сам быв членом 
ґреко-католицького духовенства, в часописї „Слово‟ в 

року 1862 конштатує, же „угрорусскый люд, коли прі
нял унію, стратил свою народну слободу, упал до ярма 
католицізму.‟6 Ай при публічній оцїнцї своїх церьков-
ных представителїв быв крітічный. В тым істім часо-
писї Слово в року 1871 называть єпіскопа-мадярона 
Стефана Панковіча „отвореным неприятелём нашой 
народности.‟7 Так істо неґатівный погляд мав к замі-
рам Николая Товта, з котрым ся дістав аж до отворе-
ного конфлікту. Было то через наоко неважну прічіну, 
конкретно за наряджіня про священство, жебы собі 
обрытвили бороды. Тот замір котрый собі клав за цїль 
веце приближыти містне священство к латиньскому 
клеру і одлишыти го i по вонкашнїй сторонї од русь-
кых батюшків і другых выходных „схізматіків‟, быв 
уж выголошеный в часах єпіскопа Тарковіча. Но тот і 
сам носив бороду, а ани по повторїню того наряджіня 
в роцї 1862 єпіскоп Іосиф Ґаґанець ёго выконаня не 
вымагав.
Но цалком інша сітуація настала почас єпіскопской 
службы Николая Товта. Выядрїнём народа на тот латі-
нізуючій приказ были жартовны стишкы: „а то труд
но, а то чудно: полюбити попа – хлопа без бороды.‟ Но 
патріотічно настроєне духовенство реаґовало овелё 
серьёзнїше, а із помочов Адолфа Добряньского адресо-
вали – „Ответ уґрорусского духовенства Пряшевской 
епархии своему епископу‟, під котрый ся підписали бо-
родаты і безбородаты священици, а на першім місцї 
быв підпис Александра Павловіча. Ай кедь сам бороду 
не носив (мусив ю обрытвити при наступі на Теоло-
ґічну академію в Тырнаві, хоць до того часу ю гордо 
носив), принціпіално ся заставав того стародавного 
знаку мужности і священства. А быв прото охотный 
жертвовати і свою функцію благочінного (декана). 
Добовы свідкове твердять, же ся меджі ним і єпіско-
пом, котрый Павловіча называв „панславом‟ одограла 
острїша бісїда, при котрій го єпіскоп нутив, жебы собі 
встриг довгы волосы. Павловіч му одповів, же кедь му 
в Тырнаві оголили бороду, зохабили му холем довгы 
волосы, прото они не будуть прекажков в ёго службі; 
„а кидь ся волосы Єґо Екселенції нелюбят, та най му 
іх Єґо Екселенція отстриже, бо він сам то незробіт, 
нашто біскуп лем рукамі замахал.‟8 Павловіча потім 
окрем позбавлїня функції довгый час не кликали ани 
на засїданя консісторії. А быв бы може допав і овелё 
гірше, кебы єпіскоп не быв обознамленый, же за ним 
„цалый Свіднік стоїт.‟9 Лемже в стишках Павловіча ся 
ай на тот вопрос заховав ясный погляд:

У славян в чести бороды,
У них виры много,
Ненавидят чуджи моды,
Держатся старого.
В наших церквах с бородами
Малюваны святы, 
Прото между Русинами 
Попы бородаты.

Но отець Александер ся знав не лем поставити і вытк-
нути, але і похвалити, повзбудити а оцїнити, ці уж 
то быв церьковный годностарь, або державный чі-
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новник. Свідчать о тім многы ёго поезії, котрыма ся 
обертав к духовеству і к „просвищеным‟ або і к „то
варищу поэту.‟ Усвідомлёвав сі, же праві інтеліґенія є 
гыбнов силов народного духа, а так ся єй пригваряв ай 
у своїй поезії. Знамы суть в тім контестї ёго стишкы „К 
вождям народа‟:

За вашим прикладомъ иде тотъ людъ 
А подлы приклады ведутъ го въ блудъ.
Тотъ бидный неукій людъ проситъ васъ:
„Вы мудры панове научте насъ!‟
Дайте му приклад побожности:
Во вири, надіи милости,
жебы сме статочно; мудро жыли,
Розпустовъ, пиянства ся хранили.

В них са обертать і к своїм престолным братам слова-
ми повзбуджіня:

Ноже-но до дила отцы священицы
Народныи врачи, вожды, началницы!
Провадьте русскую дружиноньку милу
на путь святой правды, Господь дастъ вам силу.

В іншій поезії їх і упозорнює і просить:

Вы народа наставницы,
отцы первосвященицы,
русску думу думайте,
за горы непозерайте, 
одкуда ненависть к Руси,
православных трапитъ, дуситъ.

Но іщі веце настойчівый є, кедь такзваных просві-
щеных ай інтеліґенцію упозорнює, жебы їм їх уче-
ность не была на гордость, або не зістала без плодів. 
При їх чітаню мать чоловік чутя, якбы патрили і на-
шій ґенерації і тій добі, котра жене многых за тітула-
ми і знанями. Зачінать їх словами: „Негордися брате 
ученый, безплодною наукою‟ а окрім іншого припоми-
нать вшыткым ученым, жебы не забыли на простых 
робітных людей, котрых рукы їх жывили:

Непрезирай тебя кормящихъ,
Трудолюбивыхъ людей,
Молящихся,работающих, 
Рукою, сердцемъ и душей.

Братецъ! Коґда ты просвищался, 
Тебя кормили ихъ руки,
Ихъ трудомъ, потомъ ты питался, 
Ты не принесъ плодъ науки.

На конець каждого фалошного просвіщеного вы зы-
вать: 

Не гордись ты лжепросвищеный, 
Но прилагай къ дилу руки, 
Оплодородняй умъ витренный,
Плодомъ полезной науки!

Про Павловіча была наука обовязком, предпокладом 

ку роботї на благо народа. Такых, котры так не роби-
ли поважовав лем за притяж про свій народ, а їх речі 
лем за пусты слова. Одказовав їм то нераз твердо, але 
правдиво, як напр.:

Не мучте насъ филозофы, неробы,
пустословнымъ духомъ вашей утробы;
вира, любовъ и надежда у насъ честь,
наше знамя – православний русский крестъ.

Но вернийме ся од інтеліґенції назад ку душі народа 
– ёго Церькви. Тота зродила а охороняла про Славян 
єден дорогоцїнный поклад, котрый быв записаный 
в єй святых книгах і іконах – ним было славяньске 
писмо. Александер Павловіч на то нераз упозорнёвав 
а призвуковав:

Церков велитъ Русинамъ по русскы спивати,
азбукою Господа Бога прославляти.

Чом? Одповідь є проста так з церьковной, як і з народ-
ной стороны. Зачнийме тым другым. Каждый язык і 
писмо в істім слова змыслї суть выядрїнём даного на-
рода, про котрый, або котрым было зоставлене. Так як 
мають своє писмо Чіняне (Китайцї), Японцї, Жыдове, 
або стары Сумеры, так го мають і Славяне. Оно є про 
них найлїпше, найблизше, найхарактернїше а найве-
це одповідать їх народным даностям. Не треба ани 
припоминати, же праві посередництвом свого писма 
ся Славяне за час Кіріла і Мефодія зачленили меджі 
выспілы културны народы. Є лем смутне, же праві 
впливом історічных скуточностей і реакчных посту-
пів наслїдників Віхінґа і векшыны западного латинь-
ского клеру, было тото писмо з країв Чех, Моравы і 
Словеньска насилу вытиснуте. Зато мушу з жалём 
конштатовати, же Чехы, Мораване, Словаци так як і 
Поляци, Словінцї і Хорваты уж не мають своє властне 
писмо, але поужывають, чудже – латиньске, котрому 
одповідать ёго назва „латинка.‟ Остатнї славяньскы 
народы, котры собі заховали поводну Кіріло-мефодій-
ску віру і обряд, собі через тоту віру і обряд утрима-
ли і своє славяньске писмо, котре є прямым покрачо-
ванём того, што меджі Славян святы вірозвістователї 
принесли. Є аж іронічне, же Словакія, котра мать в 
штатнім знаку кіріло-мефодьскый двойкрест, пише 
латиньскым писмом, рахує арабскыма чіслами а при-
тім кіріліцю, або азбуку поважує за дашто чудже. Праві 
проти такому змышляню о. Павловіч твердо боёвав і 
вытыкав таксамо перебераня чуджіх несловяньскых 
слов. Знамы суть ёго стишкы „Васіль роду изминіл, 
русскый букварь оскверніл‟ в котрых описує терьпкый 
приклад єдного ученца, котрый забыв свій родный 
„Отче наш‟ а притім:

Ученым себя считал,
Русскую реч портить стал,
Чужие слова собрал,
Букварь теми забабрал.

Ёму давать одпоручаня:
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Знаєшъ ты, Василий брат,
Что русский язык богат:
Не требует чужих слов,
От иноплемеников.

А вшыткым ёму подобным дає выстрагу, жебы ся по-
учіли з ёго неславного конця:

Отец букварь в руки взял,
Бросил в землю приплювал.
Да, изменника проклял:
– О, Василий, ты пропал!

Подьме ся на тот проблем посмотрити і з духовно-
го аспекту. Написали ся уж о тім цїлы статї, доконця 
і книгы, но я, жебы єм ся довго не розписовав, уведу 
бодай лем цітат нового славяньского Златоустого – 
владыку Николая Велиміровіча, котрый на увод свого 
слова о кіріліцї гварить: „Святе є то, што святы люде 
вытворили а кіріліку вытворили святы братя Кіріл 
і Мефодій.‟10 Далше тыж конштатує, же: „хоць даколи 
вшыткы Славяне поужывали кіріліку, Римска церь
ков, через довгый і кроваваый бой нанутила латиніку 
покатолічтеным славянам, жебы їх веце одлучіла од 
православных.‟11 Смутнї додає, же то, што не зробили 
ани комуністы в Росії, роблять дакотры панове, до-
конця ай попи – т.є. пишуть і выдавають книжкы ла-
тиніков. А одшмарити кіріліцю (або азбуку) значіть 
одлучіти ся од вшыткого нашого писомництва і ура-
зити святых славяньскых апостолов Кіріла і Мефодія. 
Прото, як додавать - „кедь сьме учены, будьме ай розум
ны.‟12 Я зо своёй стороны выужыю таксамо можность і 
хочу попросити началства в нашых містах і селах, няй 
зроблять вшытко про то, жебы ся „священая азбука‟ з 
нашых країв не вытратила а няй назвы тых міст і сел 
будуть на їх зачатку і концю ай в нашім славяньскім 
писмі. Таксамо прошу вшыткых духовных нашых міст 
і сел, жебы ся з нашых церьквей тот язык, в котрім 
служыв отець Александер Павловіч а писмо, котре так 
обгаёвав, нїґда не вытратило. Дало бы ся іщі велё пи-
сати о Павловічовім бою протів вшеліякым новотам 
в духовнім жывотї карпатьскых Русинів. Ёго здравый 
духовный конзерватівізм є выядреный конштато-
ванём: 

Бо славянске племя старе,
Мы вси старовирци,
Не змадярчат нас Мадяре, 
Не знимчат нас Нимци.
або новорочным желанём:
Старой правди будьме вирны, 
И в том новом годи,
Православность задержуйме,
В нашем русском роди.

Но він ся не обмеджовав лем на оборону дачого ста-
робылого, протів новотам. Кедь маме говорити о Пав-
ловічови як о духовнім боёвникови, є потребне під-
креслити, же быв веце боёвником „за‟ як боёвником 
„протів.‟ Барз добрї познав слова псалму: „уклонися од 

зла и сотвори благо‟13 а так подля тых слов ся нелем 
одвертав од вшыткого, што бы могло шкодити нашій 
духовній ідентітї, але заєдно робив вшытко то добре 
і красне, што тоту ідентіту підпоровало. Як духовный 
мав на то скуточнї много можностей. Суть знамы мно-
гы доїмавы приклады ёго соціалной і духовной служ-
бы, котру робив меджі своїма віруючіма. Дакотры опи-
сує І. Шлепецькый во своїй статї – „А. І. Павловіч – по 
трудом и воспомінаніям,‟ де окрем іншого уваджать і 
епізоду, як му з далекого Руська од незнамого дарцю 
принесли дарунок – дві іконы і книжку з венованём: 
„Тоту книгу з уцтов посылам тому священикови, ко
трый так любить свій народ.‟
Слызы ся тиснуть до очей ай при споминанях пряшівс-
кого священика Варфоломея Шашу – котрый сповідав 
єдного умераючого. Тот ся му на смертелній постели 
здовірив зо своїм зармутком, же не стиг зготовити 
труну про свого добродителя. На удивленый вопрос 
о якій трунї говорить, му дотычный чоловік выбісїдо-
вав, же быв одхованцём Павловіча, котрый го ай по-
слав выучіти ся тесарьскому ремеслу. Кедь уж сам за-
рабляв, хотїв ай він сам холем даякы грошы веновати 
своёму священикови за превказану старостливость, 
поміч і любов; но Павловіч ся од того катеґорічно одка-
зав, а лем жартовнї додав: „Кедь умру, так ты мі труну 
зробиш.‟ А благодарный одхованець іщі на смертелній 
постели чув обовязок ку „панотцёви свидницькому.‟
Педаґоґічній дїятельности ся не буду веновати, прото, 
же є то тема на самостатну штудію або і книжку. Но 
холем єдно мушу підкреслити. Вшытка дїятельность 
Павловіча была фурт споєна і з духовным жывотом, 
так як духовный жывот не быв одорваный од особно-
го і родинного жывота о. Павловіча і ёго віруючіх. Вы-
няток не творили ани політічны погляды, але і ту Пав-
ловіч знав, де є чому місце. Знав, же церьков є святым 
містом на молитву, де: 

...людїе часто ходятъ
І Богу ся щиро молят,
Там побожно спиваюът,
Богу себе вручаютъ.14

О остатнїх темах – народных, културных, політічных 
і практічных, од котрых ся Церьков не діштанцовала, 
кедьже скуточнї жыла зо своїм народом, ся бісїдовало 
аж за дверями церькви в тзв. церьковній огородї. Зато 
ай сам Павловіч на слова вшеліякых донашачів „же в 
церькви бунтує людей‟ спокійно одповів, же він в церь-
кви учіть віруючіх „как Богу угодить‟ а в церьковной 
огородї „как по человічески жить.‟ Было бы потребне 
спомянути ай ёго бой проти пиянству, довгам і на-
родностній незнашанливости, але і ёго бої за выхову 
і освіту дїтей і молодежі, за технічный проґрес, гіґіе-
ну, моралны властности і за розвой духовных годнот. 
Поужывав при тім благе слово, але і тверду реч, фіґлї і 
выстрагы, упозорнїня і варованя. Дакотры недугы на-
шого народа выкреслив аж з драстічнов годновірно-
стёв, жебы перед нима вываровав остатнїх. За вшыт-
кы приклады холем тот найзнамішый:



РУСИН 1/2021

32

Піячка баба,
Брытша якъ жаба,
Такы як жаберины,
Єй с пыска слины.

Інтересный бы быв погляд на жыдівскый, ці іншы во-
просы, на котры в нашій статї не є простор. Но треба 
конштатовати холем то, же о. Александер Павловіч 
вшытку свою роботу звязовав з Церьквов і духовным 
жывотом, так як быв з нима споєный цїлый ёго жывот. 
Уж при высвячіню приобіцяв, же буде такым священи-
ком як ёго отець, котрого ай кедь не міг сам ходити, 
віруючі приносили самы на руках, жебы быв на Службі 
Божій. Выповнив і обіцяня мамцї, же буде вірным своё-
му народу.
За час своёй душпастырьской роботы похрестив 1356 
людей, повінчав 279 парів і похоронив 1086 віруючіх 
(ціфры суть подля зазнамів в матриках, но правдопо-
добнї будуть в скуточности векшы). При тім вшыткім 
ся снажив, жебы Русины зістали самы собов і были 
притім фурт з Богом, котрый є Створителём вшыткых 
людей і народів. Не любив клерікалне повышенецтво, 
а образ доброго духовного і ёго одношіня ку віруючім є 
тыж барз гардо описаный в ёго творчости. Думам собі, 
же дакотры ёго стишкы з тов тематіков бы мали быти 
повинным штудійным матеріалом на богословскых 
факултах. 
А што додати на конець? Може лем то, якый быв „наці-
оналізм‟ або выстижнїше повіджено „родолюбіє‟ отця 
Александра Павловіча. Ёго народовецьтво:

...было рамом, в котрім є ікона Хрістова,
было домом, в котрім є Хрістос ґаздом,
было школов, в котрій є Хрістос учітелём,
было Церьквов, в котрій є Хрістос первосвяще-
ником,
было боём, в котрім є Хрістос велителём,
было утерпінём, в котрім Хрістос терпить
через невлнных дїтей і бідняків,
было піснёв, котров ся імя Хрістово ославлює,
было радостёв, в котрій ся ангелы і люде раду-
ють,
было то тов снїгобілов передманжельсков 
чістотов
нашых „русскых дівіц‟ а ангельсков вірностёв в 
манжелстві,
было щастём, кедь є щастный народ, а не-
щастём,
кедь він терпить,
было то ёго присловечне: „Розвівайся,
 пріносі плод, 
любі Бога і свой народ.‟ 
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Будитель Русинів Александер Духновіч: „Я РУСИНЪ БЫЛЪ, ЕСЬМЪ, И БУДУ.”
(Портрет од Народного умелця Україны Василя Скакандія.)

• Будитель Русинів Александер Павловіч: „ЯК ЛЮДЕ СЛОБОДНО ЖЫТИ ХОЧЕМЕ З ВАМИ, РУСИНЫ ЖЕЛАЮТЬ БЫТИ 
РУСИНАМИ, СВОЮ ЦЕРЬКОВ, ЯЗЫК, ОБЫЧАЙ ХРАНИТИ, ЧІМ НАС БОГ СОТВОРИВ, ТЫМ ХОЧЕМЕ БЫТИ.”

(Портрет од Народного умелця Україны Василя Скакандія.)
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Павел Петро Ґойдіч:Павел Петро Ґойдіч:

„НЕ ЄМ РУС, НЕ ЄМ„НЕ ЄМ РУС, НЕ ЄМ
УКРАЇНЕЦЬ, ЄМУКРАЇНЕЦЬ, ЄМ

РУСИН, КОТРЫЙРУСИН, КОТРЫЙ
ТУ ХОЧЕ ЖЫТИТУ ХОЧЕ ЖЫТИ

І УМЕРТИ!”І УМЕРТИ!”

• Будитель Русинів Адолф Добряньскый быв посланцём угорьского парламенту, де выступав за Русинів і Словаків: 
„КАЖДЫЙ НАРОД МАЄ МАТИ ПРАВО СЛОБОДНО ВПЛИВАТИ НА ВЛАСТНЫЙ ДУХОВНЫЙ І МАТЕРІАЛНЫЙ РОЗВИТОК.”

(Портрет од Народного умелця Україны Василя Скакандія.)


