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• Toта фотоґрафія уж теперь є історічнов а буде взацнов, бо на нїй суть участници 1. річника Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і
културы Studium Carpato-Ruthenorum. Може найвекшу радость участникам той акції орґанізаторы зробили, кідь їх 21. юна 2010 повезли до єдиной
русиньской основной школы, котра є в Чабинах, і мали можность быти ту на годинї ПаедДр. Марії Ясиковой (сидить четверта злїва).

Крута смерть розвідника

29. авґуста 2010 святковали сьме 66
років Словацького народного повстаня,
в котрім загынуло і много Русинів, як
і в цїлій 2. світовій войнї. О траґедіях
поєдных людей-героїв ся того мало написало, также хочу вам приближыти судьбу
холем єдного героя-Русина – Івана КУБИНЦЯ (нар. 26. апріля 1923 в Новоселицї, окрес
Тячево, найвыходнїшім селї тогдышнёй
Підкарпатьской Руси).
Іван Кубинець ся став членом 1. чехословацькой самостатной танковой бріґады, котра была інтеґралнов частёв 1. чехословацького армадного корпусу в СССР. Перешла
страстну, але сучасно успішну боёву дорогу, котра зачала в септембрї 1944 участёв у
Карпато-дукляньскій операції, передовшыткым при ослободжованю міста Дукля і в боях
о Дукляньскый перевал, де загынуло много єй
членів. Із оддїлами канонїрів 1. чс. армадного
корпусу в СССР ся 15. януара 1945 переломила обрану фашістів коло Ясла. У фебруарї єй
в Кежмарку доповнили до повного чісла, мала
1600 членів і 65 танків. В марцу і апрілю 1945
взяла участь в Остравскій операції.
З малой кількости інформацій, котры ся
о жывотї Івана Кубинця заховали, може
найцїннїшы суть статї опублікованы в роцї
1965 в новинках „Закарпатська правда“ і в
тононькій публікації выданій селом Штїтїна.
І. Кубинець быв півдруга рока женатый.
А кідь ёго жена споминала на свого Івана,
підкреслила, же не было в Новоселицї іншого
такого доброго хлопа. Маря але скоро спознала, же під вонкашнёв мягкостёв ся скрывать і
тверда натура. Главно тогды, кідь єй повів, же
вырїшыв одыйти на фронт. Пересвідчовала
го, кілько лем могла, жебы не одышов – але
было то марне. Кідь ся на вершку над селом
з Іваном росставала, подала му малу дївочку і
притулила ся к нёму. Але він різко повів: „Охаб
ня, уж єм вырїшыв і уж не уступлю.“
І. Кубинець быв членом 1. чс. танковой
самостатной бріґады, велителём котрой быв

майор, пізнїше підплуковник Владимір Янко, і
яка боёвала в рамках 38. армады. 15. апріля
1945 бріґада перекрочіла чс. граніцї выходно
од села Судїце і зачали ся бої за ослободжіня
міст і сел, што творили моравскосілезьку
країну, але внаслїдку мнїховского пакту стали
ся частёв Райхстаґу.

• Іван Кубинець – Русин із Підкарпатьской
Руси, герой, котрый загынув страшнов
мученицьков смертёв, як Ісус Хрістос.
17. апріля 1945 вечур розбила нїмецьку
обрану на приступах до рїкы Опавы. Потім
зачала ослободжовати: Краварже, Коуті,
Дворжіско. Чс. танкісты вєдно зо совєтьскыма
пішыма оддїлами приближовали ся ку Штїтїнї.
Там ся Нїмцї закопали в многых бункрах на
статку за потоком. Наслїдуючій день 38. армада обступила цїлу Штїтїну і зачав ся тяжкый
бой. Нїмецькы оддїлы ся твердо бранили.
Надраном совєтьскы вояци зніщіли нїмецькы
кулёметны гнїзда, бункры, зачали стрїльбу
коло домів і в них, танкы чс. бріґады наразили

на нїмецькы і зачала ся велика танкова битка. Хоць Нїмцї стрїляли на атакуючі танкы 1.
чс. самостатной танковой бріґады, їх стрільба
была неуспішна – Штїтїну чс. вояци добили
без бівшых страт.
До села ся подарило проникнути пятьчленній
ґрупі чс. розвідників на челї з Іваном Кубинцём
– молодым, але уж скушеным розвідником.
Але лем єдному ся подарило дістати через
рой нїмецькых вояків, котры ся бранили
стрїльбов із самопалів, ґранатами і ножами.
Захранив ся лем єден вдяка совєтьскій мінї,
котра многых гітлеровцїв зранила, а він втїк,
сховав ся в прачовнї. Быв то довгорічный
приятель І. Кубинця. Вєдно вступили до 1. чс.
самостатной танковой бріґады, вєдно пере
шли вшыткыма великыма трапінями і боями по боцї червеноармійцїв аж по Сілезію.
Тот розвідник ся просив містных людей, ці не
відїли ёго велителя, але нихто ніч не знав.
Кідь ся бої пересунули на другый бік рїкы,
розвідник зась пішов глядати страченого
камарата. Замірив ку розваленому маїру, а
одты ся вернув закровавленый і псіхічно здептаный. В прачовнї ся звалив на лавку і заплакав: – Там за рїков є Іван. Роспятый!..
Зажыва го роспяли на ворота... Звісив єм
го одты і вмер мі на руках. Ох, мій Іване...
Брате мій... – шептав і по твари му текли
слызы.
Нїмцї як збіснїты, бо добрї знали, же ся
ближыть їх конець, застигли іщі зробити таку
бруталну вражду, яку нормалный людьскый
розум тяжко може порозуміти.
Штїтїна была ослободжена 19. апріля
1945 пообідї. Велителя розвідників Івана
Кубинця найперше поховали при каплічцї,
пізнїше на цінтерю. На ёго гробі стоїть
імпозантна і емотівна скулптура, котра каждому навщівникови пєтного місця припоминать може найкрутїшу смерть – роспятя зажыва. До каміня є вытесаный вояк прибитый на
ворота, з ростягнутыма руками.
Герой з Підкарпатьской Руси загынув вісем
днїв перед своїма недожытыма 22. народенинами.
Маґдалена ЛАВРІНЦОВА, Братїслава

Інштітут русиньского
языка і културы
Пряшівской універзіты
в Пряшові

Вас позывать на

ДЕНЬ ОТВОРЕНЫХ
ДВЕРЕЙ
– 3. річник презентації
културы Русинів
у вшыткых областях
їх културносполоченьского жывота,
котрый буде
14. i 16. септембра
2010 од 9.45 год. у
Высокошкольскім ареалї
ПУ в Пряшові, ул.
17. новембра 1, аула ч. 97.
У проґрамі обидвох днїв
перед штудентами третїх
річників середнїх школ
Пряшівского краю
з рефератами выступлять
научны і одборны працовници:
доц. ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА,
ПгД., ПгДр. Кветослава
КОПОРОВА, ПгДр. Станїслав
КОНЄЧНІ, к. н.,
ТгЛіц. Франтїшек КРАЙНЯК,
Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК,
Мґр. Алена БЛЫХОВА
і Мґр. Маріан МАРКО.
Акція ся реалізує з фінанчнов
підпоров Міністерства културы СР
– проґрам Култура народностных
меншын 2010.

2 ЛЇТНя ШКОЛА РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Іншпірація до
будучности (4)

Минули понад два місяцї од скінчіня першого річника Studium
Carpato-Ruthenorum – міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї в Пряшові. Акції,
яку штаб орґанізаторів під покровительством Інштітуту русиньского языка і културы ПУ інтензівно
приправлёвав скоро єден рік, жебы
єй три тыжднї (14. 6. – 4. 7. 2010)
были на якнайлїпшій уровни і жебы
єй участници з Пряшова одходили
спокійны, а самособов по часї за ту
назад вертали.
Мож повісти, же першый річник
акції быв сондажный – а може такыма
самыма будуть іщі й найблизшы
річникы – зато орґанізаторам залежало на тім, жебы просондовали

АНКЕТА
погляды першых участників школы
на єй проґрам, то значіть на процес навчаня і супроводны акції. З
тым цїлём приправили анкету зложену з 11-ох вопросів, одповідї на
якы можуть ся стати про них іншпіраціов до будучности при будованю
проґраму далшых річників. А было
бы добрї, якбы ся стали іншпіраціов і про бівшу кількость домашнїх
потенціалных адептів того проєкту, цїлём якого є учіти ся і пропаґовати списовный русиньскый язык,
русиньску історію, артефакты
русиньской културы... З тым замі-

• Рут Ен Беса Біллчек
ром сьме вырїшыли – зо згодов
авторів – поступно публіковати їх
одповідї на поставлены вопросы в
Народных новинках і зарівно ближе представити участників першого річника лїтнёй школы. Днесь на
вопросы одповідають двоє участници зо США – Бц. Рут Ен Беса Біл
лчек (1948) з Ворену (штат Огайо),
Др. Джеймс Марей, ПгД. (1939) з
Вайлкс-Беррі (Пеннсілвенія) і Інж.
Івета Мытникова з Камюнкы (Словакія).

ларь“ здобыла на Штатній універзітї
в Пеннсілвенії, є тыж абсолвентков
історії на Штатній універзітї в Янґставнї (Огайо)
Джеймс Марей: філозофії доктор (ПгД.) з романьскых языків,
професор на пензії, передтым учітель Штатной універзіты в Атлантї
(Джорджа)
Івета Мытникова: інжінїрка економії – фінанчна референтка
2. Походжіня: мате русиньске
корїня? (Кідь нїт, то яке?):
Р. Б.: „Гей, мам русиньску народность.“
Дж. М.: „Маю ірьске і нїмецьке
корїня.“
І. М.: „Гей, мам русиньске корїня.“
3. Знали сьте передтым дашто
о Русинах?:
Р. Б.: „Кідь єм была мала, членове моёй родины собі міджі собов
говорили, же суть „Руснаци“. Не
Руси, але Руснаци, Русины!!! Тото
єм все чула, кідь ся наша родина
посходила. Про утриманя ідентіты
нашой родины барз вызначу роль
мала ґрекокатолицька церьков.
Ай тоты членове родины, котрых
народна ідентіта барз не інтересовала, собі усвідомлёвали свою
приналежность ку ґрекокатолицькій церькви. Моя тета, котра уж не є
міджі нами, звыкла мі говорити, же
мы „візантьско-католицькы Словаци“. То значіть не римокатолицькы,
а візантьско-католицькы. Знала єм,
же Русины жыють на Словеньску,

• Джеймс Марей

бо дома мі повіли, же походиме
зо Словакії, але в молодім віцї єм
о Русинах в книгах ніч не нашла.
О Словакії єм ся дочітала в енціклопедії. Уж як доросла єм собі
одложыла єдно чісло часопису „Life
Magazine“ з кінця 90-ых років минулого стороча, де ся писало і о нїжній револуції. Вірила єм, же з падом
комунізму ся отворять (і менї) дверї
на Словакію, што ся і стало.
Десь перед шестёма роками єм обявила інформацію о
приправлёваній стрїчі членів Кар1. Професія/Освіта:
паторусиньского общества в США,
Рут Ен Беса Біллчек: реґістрова- на яку, нажаль, єм не могла прина здравотна сестрічка, тітул „бака- йти. Даз перед штирёма роками

НАРОДНЫ НОВИНКЫ
на тоты стрїчі єм зачала ходити
реґуларно. Беру участь у роботї
дакотрых секцій Карпаторусиньского общества в Клівлендї, ЯнґставнВоренї і в Піттсбурґу. Чітала єм і
книжкы з русиньсков проблематіков, котры єм купила од Карпаторусиньского общества. Таксамо інтернет і „YouTube“ мі отворили дверї
до „карпатьской Русинії“. На Словакію так можу „зайти“ хоць каждый
тыждень – все кідь сяду за компютер. Сумарізуючі можу повісти,
же тото, што знам о Русинах, єм
ся научіла дома, в Карпаторусиньскім обществі, і од Джона Ріґеттія –
председы того общества.“
Дж. М.: „О Русинах єм того знав
дость много.“
І. М.: „Знала єм о Русинах, але не
знала єм нашу історію ани основны
прінціпы кодіфікованого русиньского языка.“
4. Чом сьте ся приголосили на
Studium Carpato-Ruthenorum?:
Р. Б.: „На лїтню школу єм ся приголосила з надїёв, же ся научу
веце о жывотї, културї і языку Русинів. Людей з русиньскым корїнём,
котры у нас знають по русиньскы,
познам мало. А ай тоты, котры язык
дакус знають, не мають інтерес
здоконалёвати ся в нїм. Говорять,
же не суть учітелї або же не знають
азбуку. В США єм не нашла ниякый
курз русиньского языка, книгы або
аудіоказеты ці ЦД з проблематіков
русиньского языка. Вірила єм, же
на тім курзї ся научу холем кус по
русиньскы. А таксамо, же з помочов матеріалів, котры собі однесу
зо Словакії домів, пару моїх приятелїв, котры по русиньскы знають,
мі поможуть научіти ся язык лїпше.“
Дж. М.: „Жебы єм сі росшырив
знаня о вшыткім, што ся тыкать

• Івета Мытникова
Русинів, і надвязав прямый контакт
зо сучасным жывотом Русинів.“
І. М.: „На курз єм ся приголосила
главно зато, жебы єм ся холем счасти научіла списовный русиньскый
язык і дашто о історії нашого народа.“
5. Є про Вас русиньскый язык
тяжкый?:
Р. Б.: „Гей, є.“
Дж. М.: „Гей, русиньскый язык є
дость тяжкый.“
І. М.: „Є то мій родный язык,
але зато же не походжу з области,
котра ся стала основов кодіфікації, списовный русиньскый язык мі
робить проблемы.“
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6. Як оцїнюєте цїлкову уровень першого річника Studium
Carpato-Ruthenorum? (плусы,
мінусы):
Р. Б.: „В общім повіджено, про
мене то была барз позітівна скушеность. Екскурзії ся мі барз любили,
на каждій єм ся дізнала дашто нового. Таксамо ся мі барз любили лекції
професора П. Р. Маґочія, было про
мене прівілеґіом быти на ёго годинах і єм рада, же єм мала таку можность. Годины русиньского языка
были про мене барз тяжкы. Проб
лем быв в тім, же штуденты мали
діференцованы знаня з русиньского языка, дакотры не мали ниякы,
або лем барз слабы. Очівісно і зато
то про переважну часть з нас то
было барз тяжке.“
Дж. М.: „З академічного погляду
быв першый річник лїтнёй школы
русиньского языка і културы на
высокій професіоналній уровни.“
І. М.: „Менї ся то любило, думам,
же кідь на лїтню школу чоловік ішов
з наміром дашто ся нове дізнати,
мусив быти спокійный. Любив ся мі
і приступ учітелїв. Было бы добрї,
як бы в далшых роках ся на лїтню школу приголосило веце людей
зо Словакії – Русинів, жебы могли
язык мати самостатно. Тыж бы єм
прияла даякы помічны тексты к
навчаню історії.“
7. Пасовала Вам така форма
навчаня?:
Р. Б.: „Лекції професора Маґочія ся
мі барз любили. Были іншпіратівны і
поучны. Проблемом быв лем недос
таток мап, зато могла ся схосновати, наприклад, відеопроєкція. Годинам языка зась хыбив підкладовый
матеріал, а то значіть і штруктура.
Самособов, три тыжднї суть мало
на то, жебы ся чоловік научів вольно бісїдовати по русиньскы, але
вірила єм, же здобуду матеріалы,
з котрых бы єм ся могла учіти
зо своїма приятелями, котры по
русиньскы знають. Кажде слово,
котре сьме ся на годинах научіли,
мало быти загорнуте до словничка. Іщі єм ся не стрїтила з учебником про зачаточників, котрый бы
на кінцю не мав словник. Помічны
тексты і назорны матеріалы на
годинах были хосенны. Барз много часу нам заберало переписованя з таблы. Зато єм собі ани не стигала вшытко зазначіти. Але хвалю
терпезливость Др. А. Плїшковой і
єй асістенток.“
Дж. М.: „В основі єм быв спокій
ный.“
І. М.: „Годины могли быти і куртшы
а на зачатку курзу штуденты могли
дістати місто книжок, котры дістали, серьёзный словник, де бы собі
нашли конкретны списовны слова.“
8. Што, подля Вас, бы ся
могло змінити при орґанізованю
далшых річників? (Вашы пропозіції):
Р. Б.: „Думам, же было бы добрї,
як бы участници спершу дістали інформації о будовах – школы,
інтернату, як ся обслугує, наприклад, прачка, сушічка, ліфт і под., о
сістемі містьского транспорту, о
(Продовжіня на 4. стор.)
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Пару думок на адресу
Й. В. Тімковіча з Кошіць
(НН 32 / 2010)

Говерла – русиньска!
13. – 15. авґуста 2010 ся реалізова Суха, Міджілабірьского окресу. Дал
ла єдна інтересантна акція русинь шый участник, Даніел Мюллер із
скых актівістів і молоджавы під гес Франкфурта над Моганом – науч
лом «Карпатьськы Русины – єден ный сотрудник катедры славянь
нероздїлній народ!» Міджінародна скых языків Ґiсеньской унiверзіты,
русиньска ґрупа, котра представлять котрый ся заоберать процесом фор
дакілько русиньскых общественных мованя літературных штандартів
орґанізацій і сімпатізантів русинь русиньского языка і котрый має дяку
ского двиганя, выступила на най- в будучности ближе спознати жытя
высшу гору Підкарпатьской Руси Русинів на Словакії і Українї.
– Говерлу (2060 м) і вынесла на Участници вышли 14. авґуста
на верьх Говер
верьх горы русиньУ БРАТІВ-РУСИНІВ
лы по єднім із
ску заставу і заставу Европской унії. Участници найінтереснїшых маршрутів – од
акції были з Підкарпатьской Руси села Усть Говерла попри потоцї
(Україны), Словакії, США і Нїмецька. Говерла. Сама акція тримала три
Орґанізатором акції быв Закарпать днї. (За день ґрупа перешла коло
скый доброчінный фонд «Русинь 20 км, любуючі ся красов Карпать
ска школа» на челї з председом скых гор і полонин, смакуючи воду
Валеріом Падяком, к. н. (Ужго з чістых горьскых поточін, лїсны
род). Русинів Словакії на Говер ягоды, яфины і чорніцї).
лу привів інжінїр-архітект Славко Говерла стрїтила нас краснов хві
Гиряк як підпредседа орґанізації лёв і теплым сонїчком. Туй сьме
«Здружіня Русинів Словакії» (окрем поклали наметы і заночовали. Як
того, він представлять і «Карпато ішли сьме плаями, своёв неповтор
русинськый центер США» як ёго нов красов заманёвали ід собі поло
загранічный член). На акції взяла нины Рогнеска, Скопеска, Брескул,
участь і ашпірантка із США (штат другы верьхы – Петрос, Туркул,
Вашінґтон) Крістіна Кантін, котра Гутин-Томатик, Брецкул, Бербенес
робить над научнов темов, повя кул… Ту, на самім востоцї Карпатьзанов із антрополоґіов русиньско ской Руси, мож відїти, яка красна
го народа і котра того року была наша отцюзнина і яка вна величштудентков Першой міджінародной на і велика – бо од Говерлы (на вослітнёй школы русиньского языка і току) аж до Остурнї (на западї) она
културы «Studium Carpato-Ruthe довга 375 км і єй розлога чіслити ся
norum» у Пряшові, а далшый рік на приближно 18 тісяч квадратных
буде жыти в русиньскых родинах км. І є нас, карпатьскых Русинів,
на Словакії і на Підкарпатю. Не лем на тій теріторії веце як єден міліон
научный інтерес до русинства має челяди. Мы – єден народ, хоць і
Крістіна, вшыткы її прародічі по жыєме в дакількох сусїднїх держаматериній лінії – русинського корїня вах.
В. П.
і походять із сел Нижня Владыча і

Презідент першой Чеськословеньской републікы ся
так раз высловив не о Русинах, але о римокатоликах. Не
є правда, же сучасна ґрекокатолицька єрархія латині
зує і ліквідує Русинів. Русиньскы священици выдають
часопис „Артос“, свою роботу робить і Общество св.
Йоана Крестителя. Мають добры парохії! Русиньскы
священици чітають Євангеліє, Апостолы, проповідують
і літурґізують по русиньскы. Отцї василіаны тыж і
публікують по русиньскы в часописї „Благовістник“.
Тот проблем є прото умелым проблемом – уж рокы –
праві од Й. В. Тімковіча! Окрем того, Ян Гірка не быв
єпіскопом по обновлїню ґрекокатолицькой церькви в
роцї 1968. Став ся єпіскопом – быв высвяченый аж 17.
фебруара 1990 в Пряшові.
Владыка архієпіскоп Ян Бабяк, СІ, тыж не є проти
Русинів, і не быв. З другого боку треба і нам Русинам решпектовати і сучасну нашу ґрекокатолицьку
єрархію, як решпектують своїх єпіскопів іншы церькви
на Словеньску! Праві тото рокы хронічно не робить Й.
В. Тімковіч. На свою шкоду, і на шкоду Русинів у нас.
Правда, нїмій дітинї ани властна мати не розумить.
Прото з ним ту не полемізую, лем конштатую факты.
Тото є кардіналне праві в р. 2010 і буде в р. 2011.
... Рокы єм грав фотбал в різных сутяжах, по різных
окресах. Кідь єм не решпектовав арбітра-розгодцю,
напомнянув ня, або дав мі жовту карту. Грозив і червенов картов. Дакотры мої сполуграчі і дістали червену
карту, а потім нас покутовали.
А наша церьков, як і іншы церькви у нас, є веце
як фотбал. Тым веце єй маєме решпектовати! І єй
єпіскопів! Бо до року 1990 не мали сьме сіделного
єпіскопа... І ниякого іншого...
Андрій КАПУТА, Свідник

Деревяна церьков у
Миковій іщі з року 1733
Недавно вышла публікація доц. ПгДр. Василя
Хомы, к. н., під назвов „MIKOVÁ. Rusínska obec
v premenách siedmich storočí.“ Публікацію выдав
автор за підпоры самосправы села Микова і спон
зорів, главно з Миковой.
Автор ту, окрем іншого, уводить деревяну церьков,
котра єствує в селї уж од року 1742. Не пише але о
тім, же в Миковій уж в роцї 1733 была маленька
деревяна церьковка. Тот факт публікує проф. ПгДр.
Петер Зубко, ПгД., в документарній едіції „Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia.“ Публікацію выдала Католицька універзіта
– Теолоґічна факулта в Ружомберку в роцї 2009.
Професор Зубко публікує о тім документ з архіву
кошіцького архієпіскопства в Кошіцях – на сторінцї
28. В суписї з року 1733 суть уведжены деревяны
храмы і в селах теперїшнёго Стропківского окресу, а
то: Брезнічка, Быстра, Бжаны, Варіхівцї, Велькроп,
Вышня Ольшава, Гавай, Дрічна, Колбівцї, Корункова
і Мала Поляна (в Малій Полянї не была церьков,
была то філіалка Миковой). Деревяна церьков была
і в Мінївцях (днешнї Miňovce), Маківцях, обидвох
Сташківцях і в Токаїку. У Вышнїм Орлику была церьков приспособена про обидва тіпы обрядів – выходный і западный уж в споминанім роцї 1733.
Додавам, же у 18. і 19. сторочу в Миковій были
священици (попи) з роду Гладоник. Потомкове того
роду дотеперь жыють в селї Пстрина.
А. К., Свідник
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Коло того летаку рады бы сьме публіковали все даяку статю на высше уведжену тему, также Вас, нашы милы
чітателї і дописователї , просиме писати
статї к тій про Русинів важній подїї і
посылати їх до редакції. За вшыткы статї
допереду дякуєме.
А. ЗОЗУЛЯК, шефредактор
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Я РУСИН БЫВ, ЄМ І БУДУ, А ПРИ СПИСОВАНЮ
ЛЮДЕЙ У МАЮ 2011 НА ТО НЕ ЗАБУДУ!

Іншпірація до
будучности (4)
(Закінчіня iз 2. стор.)

самім Пряшові, о словацькій културї в общім,
о тім як ся дістати до великого Теска, де можеме змінити пінязї ці як поздравити в обходах...“
Дж. М.: „На годинах языка бы ся мав такой
од першой годины хосновати вгодный текст.
Выхабив бы єм довгый список форм склонёваня
і розложыв перебераня флексій поступно на
цїлы три тыжднї. Думам, же подобну методу вжыв професор С. Пю у своїй публікації
Говоровый україньскый язык.“
І. М.: „Може бы ся могли учіти три предметы
а годины бы могли быти куртшы, жебы ся
штуденты могли лїпше концентровати.“
9. О котры дісціпліны з карпаторусиністікы
бы сьте в будучности мали інтерес?:
Р. Б.: „Хотїла бы єм ся веце дізнати о тім,
як жыли Русины в минулости, о їх традічных
ремеслах, стравах, музицї а тыж о тім, як
жыють в сучасности.“
Дж. М.: „Інтересовав бы ня переклад з русиньского до анґліцького языка.“
І. М.: „Не знам, бо тоты дісціпліны, котры
были на першім річнику, мі пасовали.“
10. Як сьте были спокійны із супровод
ныма акціями проєкту? (Вашы далшы пропозіції):
11. Р. Б.: „Екскурзії были барз добры. Єм
щастна, же єм могла холем дашто увідїти з той
прекрасной країны.“
Дж. М.: „Супроводны акції были добры і
пестры. Але быв єм рад, кідь єм не мусив брати участь на каждій з них і міг єм собі одпочіти,
зато же проґрам лїтнёй школы в цїлім быв барз
богатый.“
І. М.: „Я брала участь лем на дакотрых з них
а з тыма єм была спокійна.“
12. Взяли бы сьте участь на такім проєктї
і в будучности?:
Р. Б.: „Гей, пришла бы єм зась, кідь Бог дасть
і фінанції доволять. Надїяла єм ся, же по скінчіню курзу буду знати „розлущіти“ русиньску літературу, новинкы ці статї на інтернетї, але заты
того не єм способна.“
Дж. М.: „Гей, думам, же бы єм пришов зась.
Хотїв бы єм похвалити орґанізаторів, професорів і асістентів за успішный курз а таксамо за їх
охоту і ласкавый приступ к участникам.“
І. М.: „Не знам, залежить то од предметів...“
Приправила: А. ПЛЇШКОВА,
фоткы: А. З.

„ЯК ЛЮДЕ СЛОБОДНЫ ЖЫТЬ ХОЧЕМЕ
З ВАМИ, РУСИНЫ ЖЕЛАЮТЬ БЫТИ РУСИНАМИ, СВОЮ ЦЕРЬКОВ, ЯЗЫК, ОБЫЧАЙ ХРАНИТИ, ЧІМ НАС БОГ СОТВОРИВ,
ТЫМ ХОЧЕМЕ БЫТИ.“
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