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Агойтє, мiлы дїточкы і школярикы! 
Мілы нашы дїточкы, зась ся ід Вам обертаме із нашым часописом 

Колысочка, жебы сьте собі в нїм могли листовати, чітати, рїшыти за-
дачі, дописати зачаты шорикы. В Русиньскій літературній рубріцї Вам 
і надале представлюєме поезію панї Меланії Германовой, теперь Вам 
наша поетка із Габуры повість, што дїти люблять їсти..., но і Іветкы 
Мелнічаковой з Борова, днесь части Меджілабoрець. В тогорочній 
рубріцї Русиньскы леґенды і стары пригоды Вам розповіме далшу рущаньску скуточну при-
году з минулости, з назвов, котрій може дакотры із Вас і не будуть розуміти. Но Вашы панї 
учітелькы, або Вашы дїдко з бабков, Вам пояснять, што значіть старе русиньске слово ВО-
БОРОГ. Пригоду з воборога розповів Іванови Боднарови із Руського розповідач - Михайло 
Габушта з того самого валала.

В рубріцї Вызначны русиньскы роды Вам теперь представиме род Бескидовых. 
Продовжуєме далшы пригоды Колысайка і Наталкы і приносиме гры Юрка Харитуна, задачі 
і ребусы Зденкы Цітряковой і в рубріцї  Зробте собі самы про Вас Зденка выдумала штось ін-
тересне про розвиток Вашой зручности і вынаходливости.                                                                                            -люк-

Русиньска літературна рубріка – проза, поезія
Меланія Германова
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Люблю мнясо вшеліяке,
Ґуляш сеґединьскый,
Хоць то і не цалком здраве,
Ани не дїтиньске. 

Мій дїдочко Лемко.
Лем все їв замішку,
І левеш підбитый  
Зато є горбатый. 

У тій нашій школцї
Добры кухарочкы,
Жебы были здравы
Школковы дїточкы. 

Любы мої дїти, 
мушу вам повісти, 
Суть і такы штаты, 
де не є што їсти. 

Од голоду умерають 
поміч нияку не мають. 
А вы, сыты, приодїты
важте сі то, любы дїти. 

Мы кнедликы маме, 
І бухты на парї,
Так посмакуєме,
А щі нам придали. 

Смачну поливочку
Варять нам кухаркы, 
Пирогы з лекваром, 
А даколи стряскы.

І шалаты вшеліякы, 
А таксамо рыбы.
Здравы будьте, вы, школчата, 
Майте шувны зубы.

Барз люблю бандуркы 
і квасну капусту,
Підбивану дыню, 
тай і ґуляш густый. 

І фасоля із сливками
вни мі барз смакують,
І лапшаник, закручаник
я вшытко зладую.

Люблю їсти грибы, 
щі веце зберати,
А із няньком рыбы 
на рїнёх їмати. 

Бо печены рыбкы
доброта велика, 
Але єдна мі раз 
втекла з танїрика. 

А з рыбы мам кістя тверде,
І за штирёх силы.
Понесу і воды ведро  
Ці бы сьте вірили? 

Гварять мі: Биткарю!
То лем выдумане.
Лем тому я єдну шмарю,
Хто слабшый од мене. 

Мій нянько є биткарь
ани му нїт пары,
Штирёми бетяры, 
бы го не здолали.

Я таксамо биткарь
мам силу велику, 
Але про биткарьство
стою у кутику. 

Стою, роздумую, 
же што мам робити,
Цї уж перестати, 
ці ся дати бити. 

Впала муха 
до молока 

Впала муха до молока,
зачала крічати:
- Рата, рата, хто сьте, де сьте,
подьте помагати!

Уж ся здало, же єй конець...
Летить але комар,
посмотрить ся долов, 
а на столї горнець.

У горнцю молоко, 
а в молоцї муха...
Комара пропала
недобра предтуха...

Як лем муху выловити,
як єй жывот захранити?

Закликав сі комар
на поміч овада,
овад осу, оса пчолку.

Притягли ку горнцю 
довже-е-е-е-зну соломку
і силы докопы дали...

-Ге-е-е-е-й руп, -
силно закрічали
і ледва ю якось
до горнця вопхали,
абы бідній мусї 
жывот зратовали.

Ід соломцї приплавала,
горї нёв ся вышкрябала
і з выконом най - атлета
з горнця ся з бідов дістала.

Од тогды уж веце
в кухни не лїтала,
а горнцї з молоком
навсе обходжала.

Што люблю їсти

Заключіня учітелькы: 
Дїточкы, не треба 
биткариском быти,
Ани битку выхваляти
Бо ся може таке стати 
Можеш і ты раз дістати. 

Но а зъїсти треба вшытко, 
Што на танїрику мате.
А за тото ся кухарочкам 
Барз краснї подяковати. 

Дїти сполочнї: 
Панї кухарочко, 
мы вшытко поїме, 
Ани слово не повіме,
За страву вам дякуєме,
Добры, послушны будеме. 

Учітелька: 
Такых добрых дїтей, 
як у нашій школцї,
Нїт у цїлім світї
вдяка їх мамочцї.
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Воборог то є простый шти-
рикутный притулок на сїно, де на 
штирёх стовпах є завішена пере-
сувна, соломов крыта стрїха, котра 
ся може піднимати, або спущати по 
стовпах. Правилом было підняти 
стрішку перед укладованём сїна до 
воборога а коли ся сїно уложыло, 
то стрїху спустили на сїно. Так сїно 
хоронили проти вогкости і против 
бурям і тучам. 

Єден з такых воборогів колись 
давно стояв на самім бескідьскім 
верьху. Місто тото звали Шалник. В 
часї сїнокосів селяне лукы покоси-
ли, но сїно было лїпше уложыти до 
воборога і почекати на пригодный 
час – до зимы. А в зимі звести сїно на 
санках домів. В тых часох ґаздове іщі 
не мали придатны возы, котры бы 
могли поужыти на горьскых драгах. 

Пришла восїнь. Выбрав ся чо-
ловік, Ціцка го звали, із села Смерек 
на севернім боцї Бескіда, та ішов 
до села Руське на юг. Та іщі  не стиг 
выйти на Шалник, коли ся озвав 
шум лїса. Ба хребтї уже гучали горы 
і розпадав ся густый додж. Ціцку 
кус померзила зміна хвілї, но пот-
їшыв ся, як збачів воборог. Даякый 
час стояв притуленый коло воборо-
га, котрый го сполягливо крыв пе-
ред доджом. Но з доджом зачінала 
на край залїгати молга і так Ціцка 
рїшыв вылїзти горї на воборог. 
Додж не переставав падати, зачало 

ся змерькати. Чоловікови не зістало 
лем загребсти ся глубше до сїна, тай 
переночовати. 

Докы Ціцка солодко спав, не-
далеко воборога ся одогравала тра-
ґедія. Медвідь напав череду дикых 
свиней і єдно їх пацятко своїма 
лабами і зубисками роздер. Череда 
тото медвідёви не даровала і вергла 
ся на нёго. Медвідь як увідїв пере-
силу, та зачав перед  пренаслїдова-
телями втїкати. Прибіг до воборога, 
тай по стовпі вылїз на воборог. Коли 
медвідь быв уже в безпечу, зачав ся із 
свинями „забавляти“.

Ціцку збудив якыйсь квик, тай 
якыйсь тягарь давив ёго ногы. ´Што 
ся ту дїє? Де ся находжу?´. Розду-
мовав чоловік під сїном. Не міг ся 
гнути з міста. Хтось змітує сїно з во-
борога, подумав собі. ´А чом  тілько 
квику навколо воборога?´ Нараз 
хтось набрав таку велику наруч сїна, 
же Ціцка зістав одкрытый. Позерать 
на медвідячій хырбет і видить з яков 
розкошов мацко „кормить‟ свинї 
сїном. Свинї сїно такой розносили 
около воборога...

  Перестрашеный Ціцка так 
прудко штухнув до медвідёвого 
хребта, аж ся тот зосунув з воборога 
меджі свинї, котры в ту минуту вер-
гли ся на нёго і роздерли го. 

Ціцка сі захранив жывот, но а 
свинї помстили члена своёй родины. 

 (Розповів Михайло Гапушта)

Рущаньскы  стары  пригоды, 
котры записав Іван Боднар старшый 

із Руського
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Воборог

-Татку, татку, хочу псика
 і малого медведика,
 бо я люблю барз звірятка,
 буду з ними камаратка!

-Чекай, чекай...
 Хочеш псика
 і малого медведика?
-Гей, псика хочу жывого,
 медведика плішового!

Юлка перевертать очка
і здувать ґамблята,
но тото не платить
на прісного тата.

- О псика ся треба
 знати постарати,
рано, через день і вечур
все лем дозерати.
Доконця і тогды,
коли лїгаш спати!

Не стачіть ся із ним
лем гев-там пограти.
Треба му їсти і пити дати,
і вон на прогульку взяти.

Хто хоче жыве звірятко
дома тримати,
мусить сі то, веру,
добрї роздумати!

Задумала ся Моніка...
- Куп мі холем медведика!
То є єдно, ці білого,
червеного, зеленого,...
Главнї хочу плішового!

- О-го-го-о-о!
Куп мі, хочу...
A не чую словко
ПРОШУ...

Моніка ся захмурила,
дупла ножков, одскочіла...

Онедовго ся вернула,
ку таткови на ґавч сїла,
помалы ся притулила,
надыхла ся і повіла:
- Татку, прошу,
я бы міцно 
медведика хотїла!

Таткови ся така
просьба полюбила.
- Но видиш, 
як єсь теперька
шумно попросила!
Але уже лїгай спати,
скоро рано підеме
Брумка куповати!

- Жебы ся лем рана
скорше дочекати!
Думать сі Моніка...
Не може заспати...

А кедь уж конечнї
надраном уснула,
у снї плішового
медвідя відїла.

Білого як снїжок,
з малыма лабками,
хвостиком, ушками,
красныма очками.

А як ся пізнїше
з того сна пробрала,
веру, же од щастя
ани не дыхала...

Так , як вночі у снї,
медвідя стискала,
на плішове личко
поцїлунок дала.

Знайте, же і татка 
барз выцїловала.
- Ой, як я тя люблю,
тихо зашептала.

Івета Мелнічакова
Татку, татку, хочу псика



до 1918-го року. Як посланець Угорьского 
парламенту ся вызначно анґажовав за пра-
ва Русинів і Словаків.

По розпадї Австро-Угорьска, в новемб-
рї 1918 став на чело пряшівской (Карпа-
то-) Руськой народной рады, котра была за 
припоїня цїлой теріторії підкарпатьскых 
Русинів ку Росії, но по большевицькім пе-
реворотї в 1917-ім роцї похопив нереал-
ность той ідеї і з Руськов народнов радов 
выступав за припоїня русиньскых теріто-
рій ку Чехословакії.

В януару 1919-го рока быв закликаный 
до чехословацькой делеґації на  Паріжску 
мірову конференцію  в ролї представите-
ля Підкарпатьской Руси. 

8-го мая 1919 in absentia быв выбраный 
за председу  Централной Руськой На-
родной Рады, вытвореной в Ужгородї.  
В маю основав Руську народну партію 
(Русская народная партія) в  Пряшові,  
у котрой главным пунктом програму 
было неодкладне припоїня русиньской 
части  Пряшівского края  ку  Підкарпать-
скій Руси, чім ся поставила до опозіції 
інтересам словацькых політіків, но і пла-
нам презідента  Масарика, якый закуліс-
но радив Словакім не підписовати ниякы 
документы, котры бы ся дотуляли граніць  
з Підкарпатьсков Русёв. Концём рока 1919 
з успішнов пропаґачнов місіёв навщівив   
А. Бескид Русинів США.

З помочов америцькых Русинів осно-
вав  в 1920-ім роцї Русску народну бан-
ку в Ужгородї і быв єй директором (1920–
1925), кедь актівно фінанчно підпоровав 
русиньскы културны общества, школы, 
бібліотекы... 

8-го апріля  1922 быв за Руську на-
родну партію посланый делегатом на 
конференцію  Ліґы народів  з «Мe-
морандумом карпаторуського наро-
да, дочасно припоєного ку Словакії»,  
в котрім влада Чехословакії была обвинена 
з недотримованя своїх обовязків, підпи-
саных в  Сен-Жерменї. В лїтї партія орґа-
нізовала протестны маніфестації у Свідни-

Антоній Бескид ся народив 16-го 
септембра  1855 в  Ганіґовцях в окресї Са-
бінов і умер 16-го юна  1933 в  Ужгородї  
в Чехословакії як русиньскый політік, док-
тор права, сполоченьскый дїятель, другый 
ґубернатор  Підкарпатьской Руси. Похо-
див з родины вызначных  ґрекокатолиць-
кых  священиків  і русиньскых патріотів.  
Ёго дїдо, Михайло Бескид (1796–1879) 
ґрекокатолицькый піп, хосновав псевдо-
нім Лаборчан), быв етнограф, публіціста  і 
сполочник Духновіча  і  Добряньского, 
ёго отець, Ґриґорій Бескид (1829-1897),  
(в іншых жрідлах - 1829-1892) псевд. То-
рисин), быв історик и фолклоріста.

Антоній ся учів в Ужгородї на гімназії. 
Выштудовав право на пряшівскім коле-
ґію (1874–1877) і Правницьку факулту  
скончів на Будапештьскій універ-
зітї  (1877–1879), де в року 1880 здобыв 
тітул ЮДр. (доктор права - JUDr.).

Працовав як  адвокат  в  Будапешту 
(1880–1883), в  Кежмарку  (1883–1907), 
пак в Спішскій Старій Всї  і в Пряшові, де 
быв тыж правным порадцём Пряшівской 
ґрекокатолицькой єпархії   (1906-1910) і 
директором єпіскопскых маєтків.

Про Русинів ся став вызначным як по-
літік. В 1910-ім  роцї быв зволеный за по-
сланця до Угорьского сейму за опозічну 
Народну католицьку партію і зістав ним 

Вызначны русиньскы роды ...

 РОД БЕСКИДОВЫХ
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 Род Бескидовых є вызначный русиньскый род, зачатый ґрекокатолицькы-
ма священиками іщі даколи в 17-ім сторочу і найвекшу славу здобыв в 19-ім  
і в першій половинї 20-го стороча. Не можеме ту представити цїлый род Бески-
довых, представиме двох найзнамішых предствителїв, а то Антонія Бескида і 
Николая Бескида і курто і їх сучасного жыючого потомка Ґавриїла Бескида, 
котрый славу свого роду розшырив до 21-го стороча. До родины Бескидовых 
патрили, окрем іншых, Михайло, Ґриґорій, Николай, Антоній, Александер  
і цїла плеяда далшых) і вшыткы од половины 19-го до половины 20-го стороча  
внесли цїнный вклад до русиньской історії, літературы і політікы. 

ку,  Меджілабірцях,  Гуменнім,  Стащінї 
і Велятох. 

На 23-го новембра  1922 в Пряшові 
партія зорґанізовала  Всенародный ру-
синьскый конґрес  з участёв делегатів  
з цїлой выходной Словакії і представите- 
лїв америцькых русиньскых орґанізацій, де 
жадали од влады Чехословакії сповнїня ме-
джінародных обовязків перед Русинами: 
выборы до сейму і установлїня справедли-

вой граніцї меджі Підкарпатьсков Русёв и 
Словакіёв.

Од апріля 1921, коли резіґновав  Ґри-
горій Жатковіч, уряд губернатора Під-
карпатьской Руси быв необсадженый, 
хоць А. Бескид як найвеце заанґажованый  
в процесї взнику Чехословакії быв готовый 
го обсадити. Но чехословацька влада жада-
ла од А. Бескида, жебы перестав з актівнов 
опозіціёв і вхабив ведучій пост в опозічній 
партії. Як на то пристав, быв  14-го но-
вембра (інде - децембра)  1923 менованый 
за другого губернатора  Підкарпатьской 
Руси і на тім урядї зістав аж до смерти.

А. Бескид як губернатор нелем морал-
но, но і фінанчно підпоровав русиньске 
школство і културны орґанізації. 

Быв єдным із основателїв  Общества 
Александра Духновіча, котре взникло  
в марцу 1923 в Мукачові, і на ёго потре-
бы  подаровав 50 000 корун, што была на 
тот час велика сума. Жертвовав пінязї 
на бібліотекы, школы, русиньскы домы, 
памятникы русиньскым будителям, вы-
даваня їх книг. Підпоровав ідею єдности 
Русинів Підкарпатя  і Русинів Словакії. За 
пріоріту роботы губернатора поважовав 
розвиток народной културы Русинів. 

В року 1924 орґанізовав умелецько-ет-
ноґрафічну выставку, яка выкликала ве-
ликый інтерес і за граніцями Чехословакії. 
Ёго заслугов вышла триязычна моноґра-
фія Уміня Подкарпатской Руси. 

Но тогдышнї новинкы писали, же 
ґубернатор Бескид не мав ниякых прав. Од 
часу резіґнації Жатковіча пост губернато-
ра Підкарпатьской Руси de facto быв чісто 
формалным. Змінити сітуацію і свої права 
А. Бескид не пробовав, тримав ся даного 
слова і не выступав з опозічныма демарша-
ми за довгы рокы свого губернаторства.

14-го юла 1927 чехословацькый парла-
мент схвалив закон ч.  125/1927, котрым 
была републіка роздїлена на 4 країны: 
Чеську, Моравско-слезьску, Словацьку і 
Підкарпаторуську. На челї каждой країны 
стояв країньскый презідент, менованый 
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презідентом републікы і підрядженый 
міністрови внутра. На Підкарпатьскій 
Руси то быв Антонїн Розсіпал, котрый 
быв передтым віцеґубернатором. Уряд 
ґубернатора зістав і надале, но теперь уже 
формалный  і de jure. Подля того закона 
намісто підкарпаторуського сейму мало 
ся выберати 18-членне країньске предста-
вительство, но будьяке ёго рїшіня могло 
быти заблоковане країньскым презіден-
том. Против того закона протестовали ав-
тономістічны партії і ґубернатор Бескид, 
указуючі, же неґує меджінародны і коншті-
тучны обовязкы в одношіню к Підкарпать-
скій Руси. Жебы загасити огень крітікы, 
міністер внутра Йозеф Черні обіцяв, же 
тот закон в одношіню ід країнї Підкарпато-
руській стратить силу, коли буде заведжена 
автономія. В року 1932 Бескидове офіціал-
не поданя презідентови Т. Г. Масарикови,  
в котрім нановно жадав сповнїня обовяз-
ків Чехословакії, дотуляючіх ся русинь-
ской автономії, учінило великый розрух. 
Но закон зіставав в платности аж до року 
1937 і ґубернатор Бескид ся автономії не 
дожыв.

Уже по ёго смерти приятелї споминали, 
же постаршый ґубернатор, котрого барз 
любили за ёго доброту і щіре меценашство, 
чув ся в урядї губернатора недоцїненым, 
гварив, же го шікановали, обвинёвали  
з того, што змінити не было в ёго силах. 

Кедь 16-го юна 1933 вмер, страту учула 
нелем ёго родина і приятелї. Ай кедь не быв 
женатый і не мав дїти, быв як кебы отцём 
многых простых Русинів, за права котрых 
завзято боёвав. Быв достойным репрезен-
тантом карпатьскых Русинів. Станїслав 
Конєчнї пише, же быв «великым патрі-
отом-Русином і лоялным чехословацькым 
обчаном. Все тримав в почливости Уставу 
Чехословацькой републікы і єй законы...» 

Николай  Бескид    ся народив 29-
го юна  1883 в селї Болдоґкевараля  
в днешнїм Мадярьску в родинї ґрекокато-
лицького священика Александра Бескида і 
умер 10-го  децембра 1947 в  Кошіцях. Быв 
то русиньскый і словацькый історік и літе-
ратурознатель, журналіста, політік, ґреко-
католицькый священик, доктор філозофії. 
Кедь отця переложыли до Леґнавы в окресї 
Стара Любовня, того село му приросло ід 
сердцю і в 1923-ім роцї ся ту вертать і зі-
стає скоро до своёй смерти.

В року 1900 скончів Пряшівску главну 
кралёвску католицьку ґімназію, потім оды-
шов до Будапешту, де абсоловав Факулту 
теології Будапештьской універзіты, пізн-
їше абсолвовав філозофію і історію в ру-
муньскім Клужі. В 1906-ім роцї быв высвя-
ченый за священика. 

Наконець похопив, же найлїпше може 
свому народу послужыти – не як політік і 
не як священик, але як історік і літератор. 
Зауяв ся дослїджованём русиньской істо-
рії, хоць то была нелегка задача. 

Николай Бескид належав ід історікам, 
котры ся заставали великоруськой ідеї і 
руського літературного языка, хоць узна-
вав самостатность Русинів і їх народны 
права. Як выскумник – історік доказовав 
автохтонность, то значіть оріґіналне похо-
джіня, Русинів під Карпатами, і їх заселїня 
до приходу мадярьскых племен, екзістен-
цію русиньского князївства, приятя хрісті-
анства за помочі місії Мефодія, русинь-
скый бой за незалежность під веджінём 
Петра Петровіча і русиньску колонізацію  
дружинов Федора Корятовіча. Проти 
такым романтізуючім теоріям выступили 
позітівістічны історіци, мадярьскы, но і 
словацькы і чеськы. Но Николай Бескиц ку 
історічному дослїджованю приступовав 
серьёзно. Дотримовав научный прінціп і 
решпектовав научны жрідла. Ёго роботы 
одограли велику роль при вырїшованю 
проблемів і розвитку жывота Русинів Сло-
вакії і цїлой карпатьской теріторії. 

В 1920-ім роцї зачав выдавати в  Пря-
шові  новинкы «Голос Русской нации», 
брав участь при взнику Руськой народной 
рады і анґажовав ся в Обществі Алексан-
дра  Духновіча  в  Ужгородї (од року 1927 
быв членом ёго централной рады), де 
быв председом выдавательской секції. Од 
1923-го року быв членом редакчного ко-
лектіву літературно-історічного часопису 
Карпатьскый край. Остро крітізовав чехо-
словацьку владу за невыповнїня обіцянь о 
автономнім статусї Підкарпатьской Руси.

Є автором історічных робот «Карпат-
ская Русь» (1920), «Карпаторусская древ-
ность» (1928), «Карпаторусская правда 
с семью картами» (1932), «Кіріліця і 
Ґлаґоліця» (1930), «Історія пряшевской 
ґреко-католической епархії» (1933), но і 
автором солідных робот із літературной 
історії. Писав о  Духновічови  «Духно-
вичъ и его поэзия» (1929), «Духновичи» 
(1934), Попрадови «Поэзия Попрадова» 
(1928). 

Николай Бескид написав ряд творів зо 

жывота Русинів, главнї по взнику Чехосло-
вакії. Ёго книжкы выходили на Словакії, на 
Підкарпатькій Руси і в Америцї. Є тыж ав-
тором 12 сценарїв короткометражных філ-
мів, но про недостаток пінязей не вышли. 

Доктор Николай Бескид быв подля 
Станїслава Конєчного «в Чехословакії най-
вызнамнїшым русиньскым історіком своёй 
добы, а то шырьков дослїджованой пробле-
матікы і цїлковов уровёв єй спрацованя».

Сучасным потомком славного роду 
Бескидовых, котрого славу шырив концём 
90-х років 20-го стороча і в першых двох 
декадах 21-го стороча, є Гавриїл Бескид, 
котрый ся народив 28. 9. 1929 в Кошіцях  
в родинї ґрекокатолицького священика  
Евґенія Бескида і ёго жены Марты. Цїле 
своє дїтинство пережыв в русиньскім селї 
Леґнава в Старолюбовнянскім окресї, 
де быв ёго отець священиком 35 років. 
Є сыновцём Антонія Бескида, другого 
ґубернатора Підкарпатьской Руси. Быв 
аж до своёй пензії педаґоґом, публіцістом 
і обчаньскым актівістом – за права Русинів 
познати свою історію. Цїлу свою пензію 
посвятив дїлу свого славного роду, кедь го 
в своїх статях описує.

Ґавриїл Бескид выходив в Леґнаві осно-
вну школу, скончів Штатну руську ґімна-
зію в Пряшові і Высоку школу педаґоґічну  
в Братїславі,  шпеціалізацію руськый язык. 
Учів руськый язык в Леґнаві, в Малім 
Липнику, на Середнїй педаґоґічній школї 
Клемента Ґотвалда, на Дванадцятьроч-
ній середнїй школї, на Електротехнічній 
і Стройницькій школї в Пряшові, выдкы 
одышов до пензії в 1991-ім роцї. Од того 
року ся актівно запоїв до русинького руху 
у звязи з третїм народным русиньскым об-
роджінём по 1990-ім роцї. Главнї в звязи із 
Руськым домом, жебы го навернув вшыт-
кым Русинам. Быв таксамо бадателём 
своёй славной родины Бескидовых і кар-
патьской русиньской літературы вцїлім. 

Є жывым прикладом контінуіты свого 
роду од 17-го  до 21-го стороча. 

-люк-



Мiлы нашы чітателї, продовжуєме ся з Колысайком учіти писати і дописовати намісто рісунків 
– русиньскы назвы того, што є намалёване на рісунках. 

З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы

Малёване чітаня 
Задача: Доповнийте слова намісто рісунків.  

Наше крайске місто 

Наше крайске місто є Пряшів. В Пряшові жыє коло 90 000 

жытелїв. Найкрасшов домінантов нашого міста є римо-

католицька конкатедрала св. Миколaя, коло нёй близко ся 

находить євангелицька свята Тройця но і на другім концю 

Главной уліцї од них мож обдивлёвати катедралный ґре-

кокатолицькый храм св. Йоанна Крестителя, в котрім 

меджі двома світовыма войнами до року 1950 служыв по 

русиньскы свої літурґії благореченый єпарха Петро Павел 

Ґойдіч. Маєстатный є і православный храм Александра 

Нєвского, котрый дали в Пряшові поставити пряшівскы 

Булгары. Централнов уліцёв нашого міста є Главна уліця. 

Є то піша зона, но можуть по нїй ходити окрем ходцїв і 

 . На Главній 

уліцї є много  із облечінём, таксамо рештав-

рації або цукрарнї, де продають барз смачны (кола  
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, кавярнї, де собі дорослы люде люблять 

выпити . На Главній уліцї є і Крайскый музей 

і Шарішска ґалерія. В Пряшові, в напрямі од Кошіць, ся 

находить автобусова і желїзнічна станіця. Недалеко од 

них, пару минут пішо, ся находить наш музей, то значіть 

Словацькый народный музей – Музей русиньской културы 

у Пряшові. Тамтого року сьме го были навщівіти і барз ся 

нам там любило, бо сьме ся там много інтересного дізна-

ли. Відїли сьме там русиньску хыжу, в котрій ся находить  

 , двої (крос , мурованый

, стару постіль з великов перинов і

 із піря і вышыванымa облечками, святый  

(об , , штири стілцї, лавка,  

, стара машынка на шытя і много далшых 

інтересных предметів із жывота нашых предків. 
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1.  Была і жажда, радость така,   
 Напити ся воды із студника

2.  Через валал ріка текла
 Мати ани не знала,
 же я ся в тепленькій 
 водї купала. 

3.  Остру жніця косу мала,
 яку файно накланяла. 
 І менї ся добрї косить
 єдну менї дала. 

4.  Косу не брусь, 
 кермеш буде,

Дїтьскы словны  гры Юркa Харитунa 
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Кераміка з 2. стороча, котра є подля дакотрых 
науковцїв звязана з Костобоками

Костобоци на нашій теріторії
Костобоци, або вольны Дакове суть пора-
жены Дакове, котры ся не піддали Риманам 
і усадили ся на теріторії пізнїшой Карпать-
ской Руси. Обновили ту в долинї рїкы Ботар 
келтьску роботу із желїзом і выбудовали 
великый горнчарьскый центер коло міста,  
з котрого ся пізнїше стало місто Берегово.

Археолоґічны розкопкы бывшой усїлости на 
горбі коло села Куштановіцї недалеко Мукачова

Куштановіцька култура
Екзістовала в желїзнім періодї в области 
верьхнёго Потися. Тота култура ся вызна-
човала способностёв тавити желїзну руду. 
Такы способности дали можность проду-
ковати певнїшы домашнї і польногоспо-
дарьскы інштрументы, але і збранї. Тот 
технолоґічный покрок приспів к будованю 
стабілнїшых усїлостей, але і к тому, же ся до 
рук бівшой кількости людей дістали збранї, 
што самособов піштовховало к наростаню 
конфліктів і воєн. 

Рітуална надоба у формі барана найджена при  
городищу в Малій Копанї (Закарпатя)

Становска култура
Знама была главно своїма оріґіналныма і 
розмаїтыма формами горнчарьства і поль-
ногосподарьскыма інштрументами. Інте-
ресным є, же жытелї Станова комуніковали 
з народами, якы жыли на северных схылах 
Карпат, чого доказом є много артефактів і 
остаткы старой усїлости, з котрой ся пізн-
їше стало місто Санок. Занедовго по тім 
сітуація довела к споёваню кменїв з союзів 
і взникали так городіща, котры были тыж 
центрами про обход і дрїбны ремесла.

6. – 3. стор. перед н. еров коло 200 – 100 н. еры

ЧАСОВА ОСЬ  - Яка є наша історія?  -зц-

1200 - 1000 перед н. еров

ВІСЕМНАПРЯМНИК 

Радость дїти мають,
дома коло мамкы. 
Коли вна їм співать
прекрасны .........................

Слова: 
АЗБУКА, АЛФАВІТ, АТЛАС, БРАТ, КАРПАТЫ, 
КАРТА КОЛИБА, КОЦКА, КНИГА, КОЛОС, 
ЛОПТА, ЛОКША, ОБЛАК, ОСТРОГЫ, ОС-
ЇНЬ, ОСКАР, ОТАВА, СВЯТО, СКАЛА, СОН-
ЦЕ, СОРОКА, СОСНА, СНАГА, СЛОВО, СО-
ЛОМА, ТРАВА, УРОКЫ, ШПАРА

А   Т   Р    А   К   У    Б    З   А   С   О
Л   О  П   Т    А   А   Р   А   П   Ш  С
Ф   Т   А   Л   Л   Г    П  О   К    І    К
А   Я   В    А   Б   И   Л   О   К  Ш  А
В   В    А   С  О   Н   Ц   Е   А   Ы   Р
І    С   Т    В   В    К   А   К   Ь   С   П
Т  О   О   К   А   Н   О  Н   А   Н   А
А   Л   А    К  С    Р    Ї    Б    Р   А   Т
С  О   Н   О  О   С   Т   Р   О   Г    Ы
К   К   С   С   О   Л   О  М  А   А   Ы Коли віджу на столї

Ножы і костуры
Такы остры і ёго
Тыж карікатуры.

(Першу букву із образків 
мусиш написати, хто то є, 
будеш і ты знати.) 
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Великый жаль
Нашы села під гатёв лежать
Найти їх тяжко
Вірю, подарить ся Вам. 

 Хочу послухати, 
 як співають лоде. 

5.  Велё старин Аннька
 відїла в музею
 Люде што там прийдуть
  радость з того мають. 

6.   Не была велика, 
 поля нашы знала
 Вышла на бережок, 
 прекрасно співала.

 

7.  У нас мул 
 никого не залляв,
 Была вода превелика
 каждый помагав. 

ШТО СЯ СТАЛО? 
Слова ся нам розорвали,
Буквы помішали
Дїточкы з єдного слова
Друге написали. 

Розорваны :  Помішаны
МАРКО – КОМАР                   
ТОРІСА – САТІРА

НОРА – РАНО                          
БАРАН – БРАНА

А теперь ты напиш слова
Кілько їх буде, потїшу ся і я. 
1. ЛОПТЯ
2. СМОЛА
3. ШТАНҐА
4. СТОЛИК
5. ДРЫВА
6. НАЙДУ
7. ОСЛА
8. ТАНЇР
9. КАНТЫ
10. КАЧУР



Наталка  i Колысайко в часї короны
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Колысайко: Агой, Наталочко! Як ся днесь маєш? Мене якось  
 болить голова. 
Наталка: Голова Тя болить, Колысайку? Та чом? Чей єсь ся не  
 наказив корона вірусом? 
Колысайко: А знаш, же ся бою, же може і гей? В нашій класї ся  
 наказило тым незнамым вірусом двоє сокласників.  
 Двойнятка Івко і Любка. Были на свадьбі своёй теты 
 Ірінкы і єй приятеля Владя, і представ собі, на далшый 
 день їх болїла голова, зачали барз кашлати і зато з нима 
 пішли родічі на тест і обидвом пришли позітівны  
 выслїдкы. Вни суть такы златы сороденцї. Івко є бетяр,  
 Любка – міле і спокійне дївчатко. Но наказили ся  
 обидвоє. 
Наталка: Колысайку, но а што теперь настане? Вашу класу  
 запруть? Зась не будете ходити до школы? 
Колысайко: Гей, вже заперли нелем нашу класу, но і цїлу нашу 
 школу. Бо в іншых класах ся обявив тыж коронавірус.  
 Меджі хлопцями, котры ходили на тренінґы фотбалу 
 і там ся вшыткы малы фотбалісты наказили єден од 
 другого, або може од їх тренера, хто знать? Тай заперли 
 цїлу нашу школу. 
Наталка: Мы, в нашій школї і в нашій класї, нащастя такый  
 проблем не зажываме. Нихто ани з нашых учітелїв, ани  
 із школярїв не є хворый. Можеме рядно ходити до шко- 

 лы. Но не можеме ходити по обідї, по навчаню, на кру- 
 жкы, на котры сьме ся записали. Не можеме ся так  
 учіти – дакотры, грати на клавір, іншы на флавту, або 
 іншы  не можуть ходити до вечернёй школы русиньско- 
 го языка, бо там нас ходило веце із школы, нелем  
 сокласници, но і камаратя із іншых клас. А теперь  
 маєме заказане споёвати ся до єдной ґрупы із розліч- 
 ных клас. І так ся стало, же другый раз того року,  
 нелем в яри, але і теперь в осени, сьме ся мусили пере- 
 стати учіти русиньскый язык пообідї в нашій вечернїй  
 школї, на котрый сьме ся все тїшыли, на кажду єдну  
 годину, бо нас там учать барз добры учітелькы. 
Колысайко: Наталко, я вірю, же тото коронавірусове чудо  
 скоро скончіть і будеме мочі зась продовжовати  
 в нашых бывшых жывотах, кружках, стрїчах із братран- 
 цями і сестерніцями, но главнї із бабками і дїдками,  
 котры за нами банують дома самы... 
Наталка: Но вера, найсмутнїшы сьме  і мы дома, же ся не можеме 
 стрїчати з нашыма бабками і дїдками.  Но ходиме їм  
 куповати потравины і то, што нам зателефонують, же 
 їм треба купити. Холем так їм можеме і мы дїти теперь 
 помочі. Но не годни сьме ся дочекати, коли тота крізо- 
 ва сітуація скончіть. Так агой і будь здравый. 
Колысайко: І Ты, Наталочко, 
 будь здрава і вшыткы 
 Твої дома. 

коло 550

Тіпічне обыстя першых Славян, часточно всадже-
не до землї

Білы Хорваты
Походжіня, етнічне зложіня, способ міґрації 
і сама екзістенція Білых Хорватів суть про 
науковцїв спорным дїлом, але про їх правдо-
подобне перебываня в Карпатах ся славянь-
скы Білы Хорваты в многых публікаціях о 
історії Карпатьской Руси поважують за пер-
шых предків карпатьскых Русинів, конкрет-
но Лемків.

11. – 12. стороча

Мапа Угорьска в 11. сторочу – сивым є вызначе-
на теріторія никого, котра пересяговала обранну 
сістему

Русиньске князївство
– было ці не было?

Много повідань о карпатьскых Русинах 
говорить, же екзістовало незалежне ру-
синьске князївство, называне Русиньска 
марка – Marchia Ruthenorum. Інформації о 
такій назві находили в середнёвічных доку-
ментах. Треба знати, же в часї угорьского 
краля Штефана, такы маркы з розлічныма 
назвами досправды єствовали, причім ішло 
о погранічны войводства. Але прямы доказы  
о екзістенції якраз незалежного русиньско-
го князївства не суть.  

14. – 15. стороча

Волоське право
Волоськы войводове выїдновали дїла од-
носно усїлостей прямо із заступцями краля.  
З того ся розвинуло тзв. волоське право.  
Волохы жыли высоко в горах, так як і Ру-
сины. Інтересным є, же в тім часї понятя Во-
лох,  было звязане з чоловіком віры выходно-
го обряду. Зато в документах з того періоду 
ся понятя Волох і Русин хоснують як сіно-
німы на означіня людей, котры ся занимають 
ґаздованём і польногосподарьством.



Задачі  Зденкы Цітряковой
1. Найдий тїнь, котра приналежить фаребному образку і 
обрісуй єй фарбічков або фіксков.

3. Дорісуйте другу половину 
рісунка.
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17. -18. стороча

Мукачовскый град 

Бої о мукачовскый град
Бої о владу над Угорьскым кралёвством ме-
джі римокатолицьков Австріёв, протестан-
тьскым Семіградьском і ісламсков Османь-
сков монархіёв ся одбывали протягом скоро 
цїлого 17. стороча і на зачатку 18. стороча. 
Многы з них проходили в северовыходнім 
Угорьску і были заміряны на мукачовске 
градне опевнїня. Габсбурґове наконець 
выграли бої і подарило ся навернути ай 
Семіградьско під свою надвладу, а Османів 
выгнати з Угорьска.

коло 1740 - 1790 1848

Терезіаньско-йозефіньскы 
реформы

В періодї влады Марії Терезії і єй сына Йозе-
фа ІІ.,  жытелї габсбурьской монархії (в тім 
часї вшыткы теріторії заселены карпатьскы-
ма Русинами) мали знати, же їх хранять за-
коны. Лемже на то, жебы їм порозуміти, му-
сить быти каждый чоловік ґрамотный. Зато 
не є ниякым несподїванём, же терезіаньскы 
і йозефіньскы реформы ся тыкали в першім 
рядї навчаня, але ай правных,  соціоеконо-
мічных і набоженьскых дїл.

Адолф Добряньскый (1817 – 1901) 
– русиньскый політічный і обчаньскый актівіста 

Русины в револучных роках
13. октобра 1849 предложыли Русины, на 
челї з Адолфом Добряньскым, політічне 
меморандум, котре обсяговало 10 пунктів 
прямо габсбурґскому цїсарёви Франтїшко-
ви Йозефови. В меморандумі были пункты 
звязаны з признанём русиньской народно-
сти, заведжінём русиньского языка до школ і 
до владной справы, з выдаванём русиньскых 
новинок, але і далшы пожадавкы з іншых 
сфер обчаньского жывота.

Ratio educationis 
– основный доку-
мент о реформі 
угорьской школь-
ской сістемы  
з року 1777. 

2. Шіфроване писмо 
нашого Колысайка. 
Кажда буква „жыє“ у своїй „хыж-
цї“. Зосереджено посмотрийте 
на стїны хыжкы. Видите, же они 
не суть єднакы при вшыткых 
буквах? Кедь будете глядати по-
требну „хыжку“ орьєнтуйте ся 
на тоты стїны.
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4. Доповнийте до єднотливых 
форм правилно чісла од 0 до 9.

5. Спойте чаров фарбічку  
з місцём, де ся має находи-
ти, кедь платить, же: 
червена фарбічка ся нахо-
дить меджі фарбічками єд-
ного розміру а перша фар-
бічка не є синя і не є довга.

6. Порахуйте, яке чісло має быти 
на місцї знаку вопросу.

7. Позавчера святковав Макс народенины. 
Напозавтра буде віторок. В якый день в тыждню мав 

Макс народенины?
напозавтра місто:позавтра

коло 1880 1914 – 1918 1918

Чітарня Общества Михаїла Качковского в Завад-
цї Рымановскій на Лемковинї

Народне возроджіня 
на Лемковинї

Першы орґанізації, котры мали служыти 
културным інтересам Лемків были сель-
скы чітарнї. Ту ся люде дістали к новинкам, 
книжкам ці літературным творам в русинь-
скім языку. Найактівнїшов обчаньсков і 
културнов орґанізаціёв в тім часї было Об-
щество Михаїла Качковского, котре мало 
понад 100 чітарень в селах, де жыли лемків-
скы Русины. Тоты інштітуції підтримовали і 
актівіты Драматічных кружків, котрых пєсы 
в русиньскім языку были на селах барз облю-
блены. 

Депортація русиньской інтеліґенції –  мінімално 
2000 Русинів – учітелїв, священиків, ґаздів... 

вывезли до концентрачного табора в Талергофі 
в Австрії

Русины в І. світовій войнї
В авґустї 1914 выпукла І. світова война а 
в октобру уж была Лемковина окупована 
войсками Росії. Австрійска влада депортує 
скоро вшытку лемківско-русиньску інтелі-
ґенцію до концентрачного табора в Талер-
гофі зато, же себе называли – „руськы люде“ 
і бісїдовали „по руськы“, вызнавали руську 
віру і так їх австрійскый цїсярь поважовав за 
своїх ненавідженых неприятелїв. Наслїдком 
того австро-угорьска армада стрїляла або ві-
шала стовкы невинных „руськых“, то значіть 
русиньскых, людей  з лемківского реґіону.

Мобілізація Русинів в Америцї
Ґріґорій Жатковіч в часї формованя серед-
нёй Европы запропоновав меморандум 
політічных цїлїв про Русинів, котры презен-
товав презідентови В. Вілсонови на особній 
стрїчі в Білім домі. Ёго меморандум обсяго-
вало три алтернатівы політічного формова-
ня Русинів. Першов і найважнїшов пожа-
давков меморандума было, жебы Русины 
были вызнаны як окремый народ і покы є 
то можне, цалком незалежный. По діскусії 
з Т. Ґ. Масариком, ся Жатковіч приклонив  
к можности припоїня карпатьскых Русинів 
к новоформуючому ся штату.

Штатный ерб 
Чехословакії  –  
ззаду вправо на 
ербі ся находить 
і знак Підкар-
патьской Руси



8. Домініка блудить чаров-
ным лїсом уж дакілько  днїв. 
Одразу стрїтить лева і єди-
норога і хоче знати, якый 
є день. Лев циґанить все в 
понедїлёк, віторок і середу. 
Єдинорог у четверь, пятніцю 
і суботу. Лев повість: „Вчера 
єм циґанив.“ Єдинорог по-
вість: „І я.“ Так якый є день?
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10. На родинній ославі ся стрїтили дїдо, баба, двоми нянькове, 
дві мамы, четверо дїтей, три внучата, брат, дві сестры, дво-
ми сынове, дві дївкы, свекор і свекра. Можете встановити, як є 
можне, же на ославі было лем 7 людей? 

11. Вымалюйте правилну позіцію зеленого квадратика.

12.  Прийдете на то, якы 
екзотічны звірята суть 
зашіфрованы в анаґрамі?

9. Кілько цегел розрїзали? 
Было 5 златых цегел. Дакілько з них розрїзали на три части. Взни-
кло 11 цегел. 
Кілько їх розрїзали?

Мапа Карпатьской Руси в роках 1919 – 1938 

Русиністіка на універзітї
Сен Жерменьскый договор узнавать при-
поїня Русинів жыючіх на юг од Карпат к 
Чеськословеньску з ґаранціёв „найшыршой 
автономії в згодї з єднотов штату чеськосло-
веньского“. В октобрї было заложене перше 
універзітне оддїлїня русиністікы – Катедры 
русиньского языка і літературы на універзітї 
в Будапештї. 

1919

Представителї автономной Підкарпатьской Руси 
– налїво А. Броді а направо А. Волошин

 Автономна 
Підкарпатьска Русь

13. октобра 1938 была установлена перша 
автономна влада Підкарпатьской Руси на 
челї з А. Бродіём, але ёго влада фунґовала 
лем 15 днїв. Потім была установлена нова 
влада, на челї з А. Волошином, чім ся зача-
ла перевага україньской орьєнтації. В де-
цембру єй Волошин переменовав на Кар-
патьску Україну. В 1939 роцї Карпатьска 
Україна выголошує незалежность, такой на 
то є атакована і припоєна к Мадярьску. 1-го 
септембра  1939 ся зачала ІІ. світова война 
нападжінём Польші націстічнов Ґерманіёв.

1938 – 1939 

Мапа середнёй Европы по ІІ. св. войнї

Повойнове роздїлїня 
Підкарпатьской Руси

Йосіф Віссаріоновіч Сталін за помочі 
містных комуністів досяг, же в юну 1945 
дочасный чеськословеньскый парламент 
одступив Підкарпатьску Русь Совєтьско-
му Союзу. Пряшівска Русь зістала частёв 
Чеськословеньска, Лемковина частёв об-
новленой Польщі, Марамуреш вернули на-
зад к Румунії а Войводина ся стала частёв 
Сербской републікы в рамках федератівной 
Югославії.

1945



13. Судоку про векшы дїти. 

КРИЖОВКА
1. приправлёвати землю на зиму .....
2. коло шыї вяжеме .....
3. місце в парку на сиджіня .....
4. шестый день в тыждню.....
5. запнути (інакше) .....
6. не село, але .....
7. в робочім тыждню маєме  ..... днїв
8. народениновый колач .....
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15. Прийдете на зашіфрованы слова в словнім ребусї?

14. Судоку про  меншы дїти. 

9. не шкаредный, але .....
10. малый Феро .....
11. на голові маєме .....
12. змерзлина на палічцї .....

-зц-

Переселїня ці етноцід Русинів 
Веце як 100 000 Жыдів было з Підкарпать-
ской Руси депортованых до нїмецькых на-
цістічных лаґрів смерти. 
По прикапчаню Підкарпатьской Руси 
ід Совєтьскому Союзу в 1945 роцї было 
урядми скоро 150 000 лемківскых Русинів і 
12  000 Русинів з Пряшівской Руси пересе-
леных на совєтьску Україну.
В апрілю і маю 1947 в рамках Акції Вісла 
было скоро 35  000 Лемків  насилно депор-
тованых до западного Польска. В тот самый 
рік 12  000 Русинів з Пряшівской Руси до-
бровольно оптовало на совєтьску Україну, 
выдкы ся довгый час (до 60. років 20. сторо-
ча) не могли вернути назад домів. 

1944 - 1947

Церьковный собор выголошує зрушіня 
Пряшівской ґрекокат. епарії.

Насилна українізація
В роцї 1949 Совєтьска влада зліквідовала на 
Підкарпатьскій Руси  ґрекокатолицьку церь-
ков. О рік пізнїше Пряшівскый собор злік-
відовав ґрекокатолицьку церьков в Чесько-
словеньску. Декретом Комуністічной партії 
Словеньска была в роцї 1952 до Пряшівской 
Руси заведжена українізачна народностна 
політіка. Взникають културны інштітуції, 
котры презентують русиньску културу як 
україньску. В роцї 1956 то саме роблять в 
Польщі. У вольнїшій атмосферї в роцї 1968 
была в Чеськословеньску обновлена Ґреко-
католицька церьков, но пробы о обновлїня 
далшых русиньскых інштітуцій ся уж не вы-
дарили.

1949 – 1968

Лемківска ватра - село Чарна

Передреволучна актівізація
В роцї 1978 взникнув в США Карпато-
русиньскый научный центер. В роцї 1983  
в Чарній в Польщі ся одбыв першый лемків-
ско-русиньскый културный фестівал  Ватра, 
котрый ся став маніфестаціёв русинства і 
потребы нового возроджіня. У 1989 роцї 
взникать в Польску русиньска орґанізація 
– Стоваришыня Лемків. 17.  новембра 1989 
упала  комуністічна влада Чеськословень-
ска.  О тыждень пізнїше Русины Пряшів-
ской Руси закладують Ініціатівну ґрупу за 
перебудову.

1978 – 1989
Стїгованя 
Лемків 
з Польщі до 
Совєтького 
Союзу 
(1945 – 1946) 



Но представте собі, же можуть. А не є то од нас ани так да-
леко, де людей варять в котлах. Такы котлы про людей мають  
в закарпатьскім селї Лумшоры, котре ся од нашого пригранічного села 
Убля находить лем нецїлых 50 кілометрів. Там глубоко в лїсї є такых кот-
лів про людей приправленых доконця веце. Містны люде тоты котлы 
называють чаны – карпатьскы чаны. Представте сі, же в тых желїзных кот-
лах ся люде варять уж мінімално од року 1600. Єден такый котел з вызна-
ченым роком, коли быв зо желїза одллятый, іщі все в селї мають. А другый  
з той серії собі взяли до музея у Відню. Але не думайте собі, же там людей 
варять якысь ворожылї, люде там йдуть самы, і цїлком добровольно. Те-
перь вам повім, як то власно цїле досправды є.

Закарпатя, або бывша Підкарпатьска Русь є знама тым, же 
ся ту находить велика кількость жрідел лїчівых мінералных вод.  
О них знали люде уже перед роком 1600, бо якраз в тім часї были 
недалеко села Лумшоры збудованы першы водолїчебны купе-
лї. Спочатку конштрукція купелїв была цалком проста. Із жрід-
ла, котре протїкать поздовж села наберала ся лїчіва мінерал-
на вода, наливала ся до деревяной бочкы, потім ся до той бочкы 

метало в грани2 нагрїте каміня і так ся вода нагрївала до потребной 
 теплоты. Пізнїше были одлляты два великы желїзны котлы. 

В сучасности тоты котлы стоять на вымурованій конштрукції а уж 
ся до них не мече горяче каміня, але огень ся наложить прямо під кот-
лом, в котрім люде реалізують свою екзотічну водолїчебну, но главно 
релаксачну процедуру. До єдного такого котла ся змістить аж 8 лю-
дей. На першый погляд ідея „поварити ся“ в мінералній водї вызерать 
необычайно і страшно, як з недоброй приповідкы, але мы уж знаєме, 
же людём ся то любить і самы там хотять дакус зрелаксовати. По такій 
процедурї з горячов водов, де ся теплота воды ближить к 45°C, ся треба  
схолодити, і не была бы то унікатна процедура, кобы і процес охолоджіня 
орґанізму не проходив необычайно. Зато по перегрїтю орґанізму ся люде 
схолоджують в студенім горьскім потоцї з водопадами, котрый тече з лїса 
прямо коло необычайных купелїв. 

Так што, камаратя, дали бы сьте ся поварити в такых котлах? 
Я бы таке чудо наісто хотїла попробовати. Може ся мі раз в рам-
ках мого путованя подарить навщівити і село Лумшоры, де люде 
з радостёв лїзуть до котла з горячов водов, під котрым горить 
огень.                                                                                                                                  -зц-

1990 – 1992

Новы русиньскы орґанізації
У фебруару на Підкарпатьскій Руси взни-
кать Общество карпатьскых Русинів. В мар-
цу взникать на Словеньску Русиньска обро-
да. В октобру взникать в Чеській републіцї 
Сполочность приятелїв Підкарпатьской 
Руси. В децембру в Югославії орґанізація 
Руська матка. В марцу 1991 в Меджілабір-
цях одбывать Першый світовый конґрес Ру-
синів. У фебруарї 1992 ся в Бардеёвскых ку-
пелях одбывать І. Меджінародный конґрес 
русиньского языка. 

1995

Кодіфікація русиньского языка 
на Словеньску

27. януара 1995 по інтензівных двойроч-
ных приправах кодіфікачных матеріалів, 
як правила русиньского правопису, орто-
ґрафічный словник, словник лінґвістічных 
термінів, букварь і чітанка про русиньскы 
дїти,  ілустратівных публікацій красной і 
набоженьской літературы, быв в Братїславі 
перед заступцями влады штату, науковця-
ми і русиньскыма актівістами славностно 
узаконеный русиньскый літературный язык 
про Словеньско.

1999

Русиністіка 
на Пряшівскій універзітї

В апрілю 1999 было в Пряшові святочно 
отворене Оддїлїня русиньского языка і 
културы Інштітуту народностных штудій 
і чуджіх языків на Пряшівскій універзітї, 
котре было пізнїше трансформоване на 
окремый Інштітут русиньского языка і 
културы в рамках Центра языків і култур 
народностных меншын. В тім самім часї ся 
одбывать ІІ. Меджінародный конґрес ру-
синьского языка. 
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Колысайку повідж мі...  Досправды ся люде можуть варити в котлї?

 1верцайґ – начіня, робочі інштрументы
 2грань – вугля, в значіню слов.: pahreba



выфарбиме єй крыла. Кедь хочеме робити 
бобрунку, помалюєме шкаралупу червенов 
фарбов і чорнов фарбов на  нїй наробиме 
точкы. 

3. Почекаме, докы нам добрї высхнуть 
фарбы.

4. Теперь уже треба закликати ід собі 
когось дорослого, жебы вам поміг робити з 
тавнов піштолёв. І так можете помалы зачати 
злїплёвати окремы части. Мерькуйте, жебы 
вам не цяпнув сілікон з піштолї на палцї, 
жебы сьте ся не попекли.

Зробте собі самы

15

2000 - 2010

Взник 
музея русиньской културы

В роцї 2000 быв кодіфікованый лемківскый 
язык в Польщі. В роцї 2001 ся одбыло на 
Словеньску друге списованя жытелїв од ре-
волуції, котре указало, же аж о 40 % вецей 
людей собі написало русиньску народность. 
Од року 2007 взникла на Словеньску далша 
професіонална інштітуція – в рамках цїлош-
татного Словацького народного музея быв 
вытвореный Музей русиньской културы 
в Пряшові. В марцу 2007 признала Закар-
патьска областна рада Русинів за окрему 
народность на теріторії своёй пособности і 
жадала, жебы народный парламент Україны 
зробив то саме в рамках цїлой Україны, што 
ся дотеперь не стало.

2011 - 2020

Урядны документы 
уж і в русиньскім языку

В роцї 2011 ся на Словеньску одбыло далше 
списованя жытелїв, котре повторно указало 
підвышіня кількости людей, котры ся приго-
лосили ід русиньскій народности о далшых 
39 %. 
В Польщі в роцї 2011 взникать на Педаґоґіч-
ній академії штудійный одбор лемківска фі-
лолоґія. В роцї 2012 взникнув Оркугый стіл 
Русинів Словеньска, котрый є одповідный 
комуніковати рїшіня потребных дїл із штат-
ныма і церьковныма урядами. В роцї 2018 
уповномоченый влады СР про народностны 
меншыны створив порадны робочі ґрупы, ко-
тры роблять переклады леґіслатівы до русинь-
ского языка. Теперь уж мож много урядных 
документів выповнёвати в русиньскім языку.

5. Наконець будеме нашым звіряткам 
прилїплёвати нiжкы. Возьмеме сі тонiцкы 
дрїбны конарчата, зо споду на брїшок нанесе-
ме немного сілікону з піштолї і помалы при-
лїпиме ніжчата. Можеме сі помочі пінзетов, 
жебы сьме сі непопекли рукы. 

6. На самый конець нам зістане лем при-
лїпити, кедь треба сосачік, або домалёвати 
очі, ці управити іншу часть тїла. 

7. А нашы звірятка суть уж готовы. 
Посмотьте, што єм вырабляв я. Спознає-

те што то є?                                                              -зц-

Вырабляме 
комарів, мухы або 

важкы 
Подьме собі вєдно выробити даякы 

звірятка з прироных матеріалів, котры 
собі назбераме наприклад і по дразї до-
мів зо школы. При вырабляню такых 
звірят вам, мілы камаратя, буде треба і 
поміч дорослой особы.

БУДЕ НАМ ТРЕБА:
сухы конарчата з ялічкы або іншого стро-

му, насїня з ясеня або явора, шкаралупы з ор-
їхів, акріловы фарбы, щтетець і тавну піштоль 
на сіліконовы палічкы

ПОСТУП:
1. Роздїлиме собі насїня на крыла, шкара-

лупы на тїло, або голову і конарчата на ногы 
або тїло подля того, што хочеме вырабляти. 

2. Потім собі окремы части помалюєме 
потребныма фарбами. Кедь хочеме важку, 
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С. 8 Вісемнапрямник – СПІВАНКЫ
Рїшіня Зденчиных задач із с. 10 - 13: 
4.  5+5=10; 0+5=5
6.  45
7.  В пятніцю
8.  Четверь – кедьже недїля то быти не може, бо в тот день 
 обидвоє говорять правду, мусить то быти день, коли єден 
 з них циґанить а другый бісїдує правду. Лев циґанить  
 в середу, але не в четверь, зато повів Домініцї правду, же 
 вчера циґанив. Єдинорог циґанить в четверь, так же  
 в тот день циґанив і Домініцї.

9.  Розрїзали 3 цеглы
10.  На ославі было троє дїтей, сородинцїв – дві дївчата  
 і єден хлопець, дале їх родічі і родічі їх нянька.
11.  В3
12.  Дікобраз, хамелеон, павіан, леопард, ґібон, крокоділ, 
 оранґутан, леґуан, пелікан
15.  хобот; рукавічка
Крижовка: 1. орати 2. шал 3. лавочка 4. субота 5. закапчати
 6. місто 7. пять 8. торта 9. шумный 10. Ферко 11. волося
 12. нанук 


