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STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM 2011
12. юна 2011 на Пряшівскій універзітї проректорка ПУ про освіту
ПаедДр. Івана Цімерманова, ПгД., у святочній атмосферї отворила
другый річник едукачного проєкту STUDIUM CARPATO-RUTHENORUM
– міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы.
Тройтыжднёвый проєкт про тогорічных 25 участників із США, Канады,
Нїмецька, Україны і Словеньской републікы реалізує Інштітут русиньского языка і културы в сполупраці зо Словеньсков асоціаціов русиньскых
орґанізацій, Карпаторусиньскым научным центром і Карпаторусиньскым обществом в США. Ёго основов є навчаня русиньского языка і
історії карпатьскых Русинів, котре реалізують паралелно в анґліцькім
і русиньскім языку загранічны (з Канады, США, Україны) і домашнї
высокошкольскы учітелї: проф. Др. Павел Роберт Маґочій (Торонтьска
універзіта), Мґр. Валерій Падяк, к. н. (Научный центер карпатістікы в • Красно збогатила зачаток 2. Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і
Ужгородї), проф. Др. Стефан Пю (Врайтьска універзіта в Дейтонї, США), културы А. Сервіцька в допроводї акордеоністы Й. Пірога.
проф. Др. Патріція Крафчік (Еверґріньска штатна універзіта в Олімпії,
США), ПгДр. Кветослава Копорова і доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.
(обидві Пряшівска універзіта). Інтеґралнов частёв проґраму є множество
супроводных акцій, творивы дїлнї, познаваючі екскурзії в реґіонї северовыходного Словеньска – в музеях, сканзенах, деревяных храмах, участь
на фолклорных фестівалах, літературнім вечорї, выступлїню русиньского театру, але і на Службах Божых в пряшівскых храмах. Позітівным
моментом другого річника проєкту є факт, же о нёго проявило інтерес
веце участників з высшов уровнёв овладаня азбукы і русиньского языка
зо заграніча, як і веце домашнїх участників, з котрых дакотры планують
перспектівно ся занимати карпаторусиністіков. Лїтня школа ся скінчіть 3.
юла 2011.
-ап-

П о з і ц ія

к планованым змінам в рамковых учебных планах
і фінанцованю народностного школства
12. мая 2011 ся одбыла робоча стрїча представителїв народностных меншын на Міністерстві школства, наукы, выскуму і шпорту СР в
Братїславі, на основі чого участны членове русиньской народностной
меншыны принимають тоту позіцію:
1. Приступ, приправу предкладаных матеріалів на засїданя і способ комунікації участных компетентных працовників поважуєме
за неадекватны. Думаєме собі, же к такій важній проблематіцї, яков є
позітівный розвой і фунґованя нашого народностного школства, ся не
дасть высловити в такім короткім часовім горізонтї і протестуєме дати ся
дотиснути до певных заключінь, котры нам на їднаню были презентованы.
Чуєме то як натиск зась в куртім часї поставити народностны меншыны до
позіції швыдкого і бездухого рїшаня основных і важных про них проблемів
їх народностного школства.
2. Не сьме спокійны з тым, же вшыткы нами презентованы погляды были такой одшмарены. Мерзить нас, же ся зась забывать на
шпеціфічности каждой єдной народностной меншыны, значіть і русиньской.
Під впливом силной асімілації Русинів у вшыткых сферах сполочности
доднесь на Словенську взникла лем єдина основна школа з навчалным
языком русиньскым, а то в Чабинах, хоць было выналоженых немало
сил на зміну сітуації. В данім контекстї робить ся на трансформації ОШ
з МШ в Баєрівцях на школу з навчалным языком русиньскым, а на ОШ з
МШ в Улічу бы ся од септембра 2011 мав зачати учіти русиньскый язык
як волительный предмет. Навчаня русиньского языка ся але в практіцї
найуспішнїше етаблує формов навчаня в часовій дотації єдной волительной годины в семох основных школах Пряшівского краю (ОШ на ул.
Коменьского в Міджілабірцях, ОШ з МШ Михала Сопыры в Радванї над
Лабірцём, Церьковна ОШ св. Юрія у Свіднику і в основных школах у селах:
Кална Розтока, Стащін, Шарішскый Щавник і Пчолине, як і на єдній Ґімназії
в Міджілабіцях).
3. Прінціпы демокрації і Устава СР прямо ґарантують жытелям каждой
народностной меншыны створёваня позітівных условій про розвиток їх
народностного школства. Нам ся але видить, же якраз на Русинів ся на
Словеньску в тім одношіню довго забывать. Русины хотять і не мають
проблем учіти ся в штатнім языку, хотять го добрї знати, але мають право

• Лїтню школу русиньского языка святочно отворили: (злїва) учітель русиньского
языка проф. Др. Степан Пю, проректорка про освіту Пряшівской універзіты
ПаедДр. Івана Цімерманова, ПгД., і директорка Інштітуту русиньского языка і
културы ПУ доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.

• Добра налада пановала міджі участниками вступной рецепції лїтнёй школы
русиньского языка і културы, де мали можность взаємно ся спознати і подіску
товати.

• Єднов із супроводных акцій лїтнёй школы русиньского языка і културы была і
(Продовжіня на 2. стор.) навщіва Старолюбовняньского замку.
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Презентація енціклопедії
в Києві
5. мая 2011 у Націоналній історічній бібліотецї Україны в Києві (на
теріторії Народной історічно-културной памяткы Києво-печерьской) в
рамках Днїв славяньской културы за участи громады ученых, штудентів,
представителїв діпломатічных місій і под. одбыла ся презентація україньского перекладу унікатного канадьского выдання «Encyclopedia of
Rusyn History and Culture» в редакції Павла Роберта Маґочія і Івана Попа
(«University of Toronto Press», 2005). Україньска верзія енціклопедії під
назвов «Енциклопедія історії та культури карпатських русинів» недавно
узрїла світло світа в Ужгородї («Видавництво В. Падяка», 2010) накладом
1 500 екземпларїв.
Участь на презентації взяли зоставителї і выдавателї того енціклопедічного выданя, якы шпеціално пришли до Києва. Міджі нима: головный
редактор выданя, професор Торонтьской універзіты П. Р. Маґочій,
авторка перекладу Надїя Кушко (Торонто), директор ужгородьского
выдавательства Валерій Падяк, головный редактор выдавательства
Лариса Ільченко і спонзор выданя, канадьскый філантроп русиньского
походжіня Штефан Чепа. В діскузії о публікації окрем іншых взяли участь:
ведучій оддїлїня Інштітуту історії Україны НАН Україны професор Степан
Відняньскый, доктор історічных наук, вызначный сполупрацовник Націоналного інштітуту українознательства, професорка Валентина Борисенко,
докторка історічных наук, учітель Колумбійской універзіты у Ню-Йоркы,
доктор Сергій Біленький і другы. Презентацію културным проґрамом
збогатив фолклорный ансамбель русиньскых недїльных школ Підкарпатя „Бабчина співанка” (умелецька ведуча – народна русиньска співачка
Ольґа Прокоп).
Того істого дня зоставителї і выдавателї енціклопедії абсолвовали
дакілько вызначных стрїч у Києві. В першім рядї то была стрїча з омбудсманков Україны Нїнов Карпачовов, на котрій делеґація поінформовала
омбудсманку о тім унікатнім выданю, цїлём котрого є помочі увести до
научной сферы обєктівну, научно выважену інформацію о історії, културї
і сучасній сітуації карпатьскых Русинів, заінтересовати до той темы україньску і русиньску научну еліту, враховано молодежи, глубше штудовати
проблемы карпатьскых Русинів на Українї, а то і на основі презентованой
енціклопедії, што може значно припомочі офіціалному узнаню на Українї
народности „Русин”. Зо свого боку Н. Карпачова поінформовала делеґацію о приправі жадости президентови Україны Вікторови Януковічови
о офіціалнім узнаню русиньской народности на Українї. (На стрїчі взяв
участь і конзултант омбудсмана про Закарпатьску область Україны Василь
Кузё і представитель повіреный председом Карпаторусиньского общества з центром Піттсбурґу Славомір Гиряк).
Далшов была стрїча з ученыма в Інштітутї історії Україны Націоналной
академії наук Україны, на котрій делеґація росповіла о своїй роботї над
выданём русиньской енціклопедії і передала єден екземларь директорови того інштітуту, академікови НАН Україны Валеріёви Смоліёви. -вп-

• Приємнов была стрїча омбудсманкы Україны Н. Карпачовой і єй порадцї про
Підкарпатя В. Кузя (першый злїва), котры прияли делеґацію Русинів: (злїва)
Мґр. В. Падяка, к. н., академіка П. Р. Маґочія і Інж. арх. С. Гиряка. Панї Карпа
чова ся порадовала приємным дарунком – новій Енціклопедії історії і културы
карпатьскых Русинів, выданій в україньскім языку.

• За верьхстолом презентації енціклопедії сидїли: (злїва) перекладатель
ка даной публікації Н. Кушко, главный редактор проф. Др. П. Р. Маґочій і
выдаватель Мґр. В. Падяк, к. н.

П о з і ція

к планованым змінам в рамковых учебных планах
і фінанцованю народностного школства
(Закінчіня із 1. стор.)
на захованя своїх традіцій і културы, а то через познаваня свого языка і історії.
Сучасно не хотять быти біднїшы о нияку навчалну годину зо становленой
дотації в рамках учебного плану про школы з навчалным языком словеньскым.
Вітаме зато можность приданя годин над рамкы учебного плану подля окремых
клас в предложеній пропозіції учебных планів. Не можеме але быти согласны з тым, же таке підвышіня годин не є звыгоднене істым коефіціентом.
Тот бы тым, уж і так бідуючім школам, котрых на Словеньску є, міджі іншым,
лем пару, вызначнов міров припоміг підвышыти якость їх учебного процесу.
4. За барз нещастну в рамковім учебнім планї поважуєме можность
навчаня языка народностных меншын на годинах призначеных про
другый чуджій язык. Розумиме то як несістемовый і неефектівный крок,
котрый може значно пошкодити языковы компетенції школярїв такой школы
в порівнаню з ровесниками в школах з навчанём двох чуджіх языків.
5. Фінанцованя школ з навчанём языків народностных меншын, зна
чіть і з русиньскым, мало бы быти справедливіше. В тім одношіню чуєме
ся укривджены. Не є правилне не поважовати школы з навчанём русиньского
языка за ненародны, бо і в них проходить навчаня школярїв народностных
меншын в їх роднім языку, хоць і в кус інакшій формі, як в школах з навчалным языком народности. Сьме пересвідчены, же фінанцованя такых школ
бы мало быти звыгоднене єднакым коефіціентом, як є то при школах
із навчалным языком народностных меншын. Лем на основі того бы ся
до школ в русиньскых селах конечно дістали потребны фінанції, котры бы ся
могли выужыти на якостне навчаня в меншыновых языках.
Mґр. Maрeк ҐАЙ, мeтoдік русиньского языка і літературы
Методічно-педаґоґічного центра в Пряшові

• Публіка на презентації Енціклопедії історії і културы карпатьскых Русинів.

• Презентацію своїм проґрамом збогатили члены з колектіву Бабчина співанка,
котры наконець ся сфотоґрафовали на памятку з П. Р. Маґочіём і русиньскым
філантропом з Торонта Ш. Чепом.
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• Зa чeлным столом 16. семінаря карпаторусиністікы были: (злїва) К. Копорова, реферуючій із Мадярьска – проф. Др. M. Капраль, к. н. і
А. Плїшкова • Погляд на публіку 16. семінаря карпаторусиністікы, де в першім рядї друга справа сидить проф. ПгДр. Ю. Дудашова, др. н.

16. семінарь карпаторусиністікы
25. мая 2011 у засїдалнї Consilium minus
нового Ректорату Пряшівской універзіты на
ул. 17. новембра ч. 15 Інштітут русиньского
языка і културы ПУ зорґанізовав 16. Научный
семінарь карпаторусиністікы, в рамках
якого з рефератом на тему Формованя і
розвой модерных русиньскых списовных мікроязыків выступив професор
Нїредьгазькой высшой школы (Мадярьско)
Др. Михаіл Капраль, к. н. Загранічный гость
пряшівскій публіцї представив актуалну языкову сітуацію в русиньскій громадї Мадярьска
призначну конкретныма кроками в процесї
формованя реґіоналной нормы русиньского
языка, якы суть слїдны главно в періодіку
Русиньскый світ, за языковый бік котрого
одповідать якраз проф. Капраль. Реферуючій
не обышов ани інформації о персоналных
змінах, якы настали в послїднїм часї у веджіню
Цїлорусиньской меншиновой самосправы

Мадярьска, але тыж і в споминанім періодіку.
К реферату ся розвинула жыва діскусія, в
якій выступили: Мґр. Г. Бескид, проф. ПгДр.
Ю. Дудашова, др. н., Ш. Крушко, Інж. Д. Кріш
ко і др.
В проґрамі семінаря была і презентація
найновшых выдань з карпаторусиністікы,
главно выдань научных працовників Нїредь
газькой высшой школы: небогого проф. Др.
Іштвана Удварія і проф. Др. М. Капраля,
котры представила асістентка ІРЯК ПУ ПгДр.
К. Копорова. Нас потїшыв главно перед
місяцём выданый під редакціов М. Капраля
букварь про русиньскых школярїв у Мадярь
ску („Русинськый букварь про школашув
Мадярщины“) авторкы Маріяны А. Лявинець
‒ як єдна з публікацій готованых ку кодіфікації
реґіоналной нормы списовного языка Русинів
у Мадярьску.
А. З., фоткы автора

Духновічів Пряшів 2011
16. септембра 2011 од 8. 30 год. на вели
кій сценї Театру Александра Духновіча в Пря
шові одбуде ся 12. річник цїлословеньско
го конкурзу в декламації русиньской пое
зії, прозы, презентації сценок, властной
творчости і народного росповіданя – Дух
новічів Пряшів 2011.
Місто Пряшів было і є міцно споєне з меном
славного русиньского будителя Александра
Духновіча. А мож повісти, же і ёго заслугов
Пряшів ся став главным центром богатого
културно-сполоченьского, освітного і церьковного дїятельства Русинів. К тому ся снажить традічно приспіти і Русиньска оброда на
Словеньску, котра приправує свою цїлословеньску акцію під назвов Духновічів Пряшів.
Хто брав участь на такых акціях, знать о чім
суть. Зато дорогы директоры школ, учітелї
русиньского языка і школярї, обертаме ся на
вас з пропозіціов взяти участь в тім цїлословеньскім конкурзї. Того року з фінанчных прічін він ся пересувать на місяць СЕПТЕМБЕР.
Новый річник конкурзу буде характерізовати
знак якости перед кількостёв. Уж теперь вам
обіцяме много несподївань і нового, модерного духа в комбінації з традіціов і презентаціов нашого цїнного материньского русиньского слова. Без огляду на то, ці у вашій
школї ся учіте русиньскый язык, ці школярї
і штуденты знають азбуку, даваме вам можность взяти участь у конкурзї і презентовати
наш прекрасный русиньскый язык і літературу. Того року змаганя будуть в катеґоріях
0 – 5. 0. катеґорія (дїти матерьскых школ і
першых клас основных школ), 1. катеґорія
(дїти 2. – 3. клас ОШ), 2. катеґорія (дїти 4. – 6.
клас ОШ), 3. катеґорія (школярї 7. – 9. клас
ОШ), 4. катеґорія (штуденты середнїх школ,
учіліщ і высокошкольска молодеж), 5. кате-

ґорія (дорослы). Презентованыма жанрами
будуть: поезія, проза, властна творчость,
малы сценічны формы, народне росповіданя і духовна творчость. І того року готовиме
славностный акт выголошіня ЛАВРЕАТА
ДУХНОВІЧОВОГО ПРЯШОВА. В двох катеґоріях – дорослый (учітель, котрый найдовше
і з найлїпшыма выслїдками приготовлять
дїтей на акцію) і школярь, котрый дотеперь
найчастїше выступав на сценї Духновічового
Пряшова, або найвеце заінтересовав пороту.
Лавреат здобуде окрему цїну – русиньского
Оскара і фінанчну премію од орґанізатора.
О лавреатах вырїшує одборна порота на
основі пропозіцій од орґанізаторів. Вірьте, же
мате ся на што тїшыти. Окрем того, каждый
участник дістане уж традічный діплом, а вітязї окремых катеґорій тыж інтересны цїны. Но
іщі перед тым треба выграти першы місця
на окресных, містных або крайскых конкурзах, бо до Пряшова бы мали прийти лем
тоты найлїпшы з найлїпшых. Споминаны
конкурзы треба зреалізовати до 22. юна
2011, а потім выписати приглашку і до 27.
юна 2011 послати на адресу: Русиньска
оброда, ул. Левочска ч. 9, 080 01 Пряшів.
На копертку треба написати ДП. Приглашку
од 1. юна найдете і на інтернетовых сторінках: www.rusynacademy.sk, www.rusyn.
sk або www.molody.rusyny.sk. Інформації
дістанете на телефоннім чіслї: 051 77 22
889, 0918 176 804 або на і-мейлї: sekretariat.
ros@centrum.sk. Участници ся будуть змагати в такых катеґоріях, в якых выграли
окресне коло.
Одборна порота, гостї, як і орґанізаторы
акції ся уж теперь тїшать на вашу участь!
Досвіданя в Пряшові.
За орґанізаторів Сілвія ЛЫСИНОВА

Перше засїданя нового выбору
7. юна 2011 на Урядї влады Словеньской републікы в
Братїславі ся одбыло перше засїданя нового Выбору про
народностны меншыны і етнічны ґрупы, схвалене Радов вла
ды СР про людьскы права, народностны меншыны і родову
рівноцїнность 12. апріля 2011.
Выбор ся складать із 23 представителїв народностных меншын
з правом голосованя, декретом выменованых за членів підпредседом влады СР Рудолфом Хмелом на основі выслїдків волеб
подля Штатуту Выбору про народностны меншыны і етнічны
ґрупы. Членами суть і ґенералны директоры секцій Уряду влады
СР про народностны права, про людьскы права, про ґлобалны
вызвы, про ОСН, але тыж ґенералны директоры секцій Міністерства заграніча СР, Міністерства школства, наукы, выскуму і
шпорту СР, Міністерства внутра СР, Міністерства справедливости
СР, Міністерства културы СР і Міністерства роботы, соціалных
дїл і родины СР. Тоты членове выбору але не мають право голосованя. Выбор про народностны меншыны і етнічны ґрупы є
сталым порадным орґаном Рады влады СР про людьскы права,
народностны меншыны і родову рівноцїнность про сферы імплементації Европской харты реґіоналных або меншыновых языків
і Рамкового договору Рады Европы на охрану народностных
меншын. Выбор повнить функцію конзултатівного орґану в дїлах
участи членів народностных меншын на рїшаню їх властных
потреб в згодї з Уставов Словеньской републікы. Резолуції Выбору
мають про Раду влады СР рекомендуючій характер. Выбор буде
засїдати все 2 тыжднї перед засїданём Рады влады СР і буде ся
высловлёвати к вопросам, котры Рада влады СР планує рїшати і
будуть ся тыкати народностных меншын. Председом Выбору є підпредседа влады СР Рудолф Хмел, котрого подля Штатуту Рады
влады СР до функції менує і одволавать з нёй влада Словеньской
републікы. Штатут тота влада вылїпшыла о підвышіня кількости
представителїв народностных меншын, о якостнїшый методічный
поступ при предкладаню матеріалів представителїв народностных
меншын перед засїданём і думала ай на членів Выбору тым, же в
пунктї 10 увела речіня: „Членови Выбору, котрый не є працовником штатной справы, і призываному одборникови признає
вынагороду транспорту, стравованя і уквартелёваня.“ Тот
пункт але є все іщі в штадію рїшаня з Міністерством фінанцій СР,
але многы з нас, главно люде з выходу републікы, тоту стрїчность
Рады влады СР прияли з великым успокоїнём. Тото перед тым не
было.
Кількость представителїв поєдных народностных меншын до
Выбору была пропонована подля выслїдків списованя людей з
року 2001: під 10 тісяч жытелїв – 1 представитель (Нїмцї, Поляци,
Мораване, Росіяне, Булгаре, Хорваты, Жыдове, Сербы), од 10 до
50 тісяч жытелїв по 2 представителї (Чехы, Русины, Українцї), oд
50 дo100 тісяч жытелїв – 4 представителї (Ромове), над 100 тісяч
жытелїв – 5 представителїв (Мадяре). Котре обчаньске здружіня хотїло запропоновати свого номінанта до Выбору, мусило в
данім термінї ся наперед зареґістровати а потім запропоновати
свого номінанта, але і воліча, котрый в данім термінї мав прийти на Уряд влады СР і закружковати свого номінанта. Было то
компліковане і нарочне суперїня, але демократічне, бо каждый
дістав шансу ся презентовати. По єдній орґанізації зареґістровали: Жыдове, Сербы, Хорваты, Нїмцї, Мораване, Поляци, дві
орґанізації – Русины, три орґанізації зареґістровали: Булгары,
Чехы, Українцї, штири орґанізації зареґістровали Росіяне. Ромове
зареґістровали 20 орґанізацій, а Мадяре – 127. Потім наслїдовали
вольбы кандідатів їх закружкованём на волебнім листку. На основі той волебной процедуры русиньску народностну меншыну у
(Продовжіня на 6. стор.)
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Громада Общества св. Йоана
Крестиля
14. мая 2011 у Театрї Александра Духновіча в Пряшові одбыла ся громадна
стрїча членів Общества св. Йоана Крестителя.
По вступнім співі і грї на акордеонї Мартіна Караша і Іваны Сивульковой,
молитві, привітаню участників, прочітаню куртой історії обновленого
Общества (опублікуєме в 3. чіслї часопису Русин) ёго председом о. Ярославом
Поповцём, із рефератом на тему А. Духновіч, А. Добряньскый і єпіскоп П.
П. Ґойдіч і їх одношіня ку ґрекокатоликам-Русинам выступив о. Мілан
Ясик. Потім к списованю людей (публікуєме в тім чіслї новинок) выступив о.
ТгЛіц. Франтїшек Крайняк, а о актівітах Общества росповів ёго підпредседа
о. Владимір Лапігуска. На громадї з поздравныма словами выступили позваны
гостї: председа Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій Александер
Зозуляк (публікуєме в тім чіслї новинок), бывшый председа Окресной орґанізації
Русиньской оброды у Свіднику Ян Калиняк, председа новоствореного Клубу • На громадї Общества св. Йоана Крестителя засїли за председницькый стіл
Русинів Словеньска Славомір Гиряк і ряд іншых. Дале выступали і членове члены ёго выбору: (злїва) о. М. Ясик, о. Я. Поповець (председа), о. Ф. Крайняк, о.
Общества, а в културнім проґрамі окрем М. Караша і І. Сивульковой ся В. Лапігуска, о. В. Панчак і о. І. Панчак.
представила ґрупа співачок із камюньского фолклорного колектіву Барвінок.
Была то перша стрїча такого характеру в новодобій історії Общества св.
Йоана Крестителя, котра была добрї зорґанізована і была цїнным вкладом до
актівностей у русиньскім русї перед списованём людей к 21. маю 2011.
-аз-

Cлово „Русин“ часто резонує
(Выступ на громадї Общества св. Йоана Крестителя 14. мая 2011.)
Тема списованя людей ґрадує в медіях Словеньска. Тїшить нас, же слово
„Русин“ часто резонує в інформаціях о списованю. Резонує і зато, бо кідь
бы закон знижыв языкове кворум про народностны 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 Русины, но і держава є зведава, ці чісло Русинів буде того року
высше, як в роцї 2001.
Не хочу о списованю людей говорити штатістічно – 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 Польщі. Мають свою орґанізацію, котра ся намагать утримати і розвивати
словеньску ідентіту. Председа орґанізації ся скаржыв, же з 20 тісяч Словаків
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 Словеньска словеньскых учітелїв, священиків, можность штудовати на
Словеньску... Але і так ся аж надмірно асімілують.
Є то універзалный проблем народностых меншын?
Вызерать, же нас Русинів Господь Бог міцно любить. Не маме такы можнос
ти як іншы меншыны, а преці – жыєме і зміцнюєме свою културну і народну
ідентіту.
Кідь хочеме говорити о списованю людей, мусиме мати ясно, што тота
НАРОДНА ІДЕНТІТА є. Каждый научный словник характерізує тоты словка
дакус іншак, но переважно ся учены сходять в тім, же найголовнїшы знакы
народной ідентіты суть: сполочный язык, земля, традіції, віра...
Самособов, є то правда, но кідь ся над народнов ідентітов задумаме глубше,
видиме, же над тыма спомянутыма знаками стоїть іщі дашто высше. Поясню
то на воджатаёви ізраільского народа – Мойсеёви. Ёго мати, жебы го сохранила перед забитём 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 еґіптьскы їдла. Не знав, же є Жыд, не знав бісїдовати по єврейскы.
А преці, єдного дня зачув у сердцї інклінацію к свому народу. Духовна пупочна шнура го все утримовала в звязку з народом. Кідь утїк до пустынї, нашов
жыдівскых бедуінів, од котрых ся навчів свій язык, традіції, історію, віру.
Приїмать 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 речено, духовна пупочна шнура їх веде к
свому 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. Каждый Русин єй мать одложену в трезорї
своёй народной културы.
Народна ідентіта мусить быти оріґінална все і в каждім часї. Русины єй мають
од початку свого народного єствованя. Посмотьме до історії нашых русиньскых
прапредків. Она зачінать в семім сторочу Білыма Хорватами, переходить
Великов 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 Карпатах, переходить волоськов колонізаціов, што вшытко
зміцнёвало русиньске і церьковне усвідомлїня домашнїх жытелїв. Отець
Духновіч, Добряньскый, о. Павловіч, священомученици Ґойдіч і Гопко і много
іншых сынів русиньского народа свідчать о праві того народа на жывот.

• Погляд на часть публікы на громадї Общества в Театрї А. Духновіча у Пряшо
ві: (злїва) С. Гиряк, І. Русинко, Я. Калиняк і М. Ґай.

• На громадї Общества у Пряшові быв і єй найстаршый член В. Дураник із Чірча,
котрый мать уж понад 80 років.

• Духовну атмосферу в културнім проґрамі громады Общества створили і дїв

(Продовжіня на 5. стор.) чата з фолклорного колектіву Барвінок із Камюнкы.

6 / 2011

НАРОДНЫ НОВИНКЫ

НАРОДНОСТНА ПОЛІТІКА • цЕРЬков • КУЛТУРА

5

• 21. юна 2011 у СНМ – Музею русиньской културы в Пряшові была отворена выставка під назвов За море з підназвов Карпатьскы Русины в Америцї. Вєдно з
музеём ю приправили Общество карпатьскых Русинів у Северній Америцї за щедрой підпоры О. і К. Мігеліовых і Фонду на памятку Г. Баняс Сеніч • Другов частёв
акції была бісїда з председом Карпаторусиньского общества у США Джоном Ріґетіом (справа). Ёго выступ перекладав С. Гиряк а вшыткых участників привітала
директорка музею О. Ґлосикова.

Cлово „Русин“ часто резонує

(Закінчіня із 4. стор.)
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 тогорічне списованя людей на Словеньску 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 Палестынї, Ґрецьку, Римі. Ґрецкый історік Геродот, 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 познали 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 містах 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 поплаткы-данї. В
роках 1767 – 1771 было списованя підданых, то значіть ґаздів і безземельників
(желярїв). Рядне списованя вшыткых людей Угорьска было в роках 1785 – 1787
за панованя цісаря Йозефа ІІ. У жытелїв ся евідовало мено, призвіско, вік, місце
перебываня, родинный став, соціалный статус, робота. Од того часу ся кажде
списованя здоконалёвало, доповняло і модернізовало. Зо штатістічной документації мож вычітати інтересны інформації. Наприклад, в роцї 1780 было Угорьско
многонародностнов державов. Зо вшыткых жытелїв Угорьска было лем 28 %
Мадярів. Нїмецькы кронікарї означовали Угорьско за славяньску країну. Урядным
языком в Угорьску до року 1780 быв латиньскый (800 років). Од року 1780 до року
1868 – нїмецькый (100 років), од року 1868 до року 1918 мадярьскый (50 років), а
од року 1918 на Словеньску доднесь – словеньскый.
В першій Чеськословеньскій републіцї быв головным знаком народности
материньскый язык.То значіть, жытель державы быв такой народности, якый быв
ёго материньскый язык. В роцї 1930 уж завели окреме рубріку про народность
і рубріку про материньскый язык. В роках 1950 – 1960 собі міг каждый писати
народность подля того, як быв внуторно спятый з даным народом, 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
пересвідчіня. 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 дотацій про русиньску народностну меншыну. Ніч проти того, бо і на
тых селах є потрібне 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 прикладом бы єм го i закінчів. Перед
тыжднём телевізія Маркіза в своїх справах высылала зазнам із выступлїня
ПУЛС-у в Братїславі. Редакторка ся єдного молодого чоловіка попросила, ці зо
своёв дїтинков-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 русиньскый 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.
о. ТгЛіц. Франтїшек КРАЙНЯК, член выбору Общества св. Й. Крестителя

Заслужна робота Общества
cв. Й. Крестителя
(Выступ на громадї Общества св. Йоана Крестителя
14. мая 2011.)

Поздравую вшыткых участників днешнёй громады: членів, сімпатізантів і веджіня Общества св. Йоана Крестителя і сучасно хочу
высоко оцїнити дїятельство тых найактівнїшых, котры главно по
„нїжній револуції“ розвивають хосенне про Русинів дїятельство. Як
настала ренесанція русиньского народу і ґрекокатолицькой церькви, так настало і возроджіня русиньского народностного културного
і церьковного жывота, в чім мають заслугу якраз і членове, і веджіня
Общества, котре є членьсков орґанізаціов Словеньской асоціації
русиньскых орґанізацій. За вашу благородну про русиньскый народ
роботу высловлюю вам щіре подякованя, а думам же то говорю
нелем за себе, але і за многых іншых Русинів.
Мы, котры робиме з писаным русиньскым словом, в першім рядї
высоко оцїнюєме вашу перекладательску і выдавательску роботу.
За рокы по револуції сьте зробили много, о чім свідчіть выданя по
русиньскы євангелій, апостолів і іншых церьковных книжок, котры
сьте переложыли зо старославяньского до сучасного кодіфікованого русиньского языка. Міжі Русинами-ґрекокатоликами вашов заслугов жыє і розвивать ся нелем реліґійный жывот, але і народностный.
Мав єм можность выслухати проповідї і різны выступлїня тых
найактівнїшых членів вашого Общества, ґрупы отцїв духовных
здруженых коло о. ТгЛіц. Франтїшка Крайняка як воджатая перекладателького колектіву або о. Мґр. Ярослава Поповця як воджатая роботы вашого Общества міджі ґрекокатоликами-Русинами,
котры 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 списованю людей к 21. маю 2011 сміло проявили одказ
своїх предків, своє пересвідчіня, же сьте Русины, же ваша
материньска реч є русиньска, же ваша віра є ґрекокатолицька.
Не можу не спомянути і такы особности, як о. Мартін Костілник,
о. Мілан Ясик, о. Владимір Лапігуска, о. Іґор Панчак, о. Владимір
Панчак, о. Іван Барна, Мґр. Марек Ґай ці Осиф Кудзей, котры
створюють і выдають нелем неперіодічны пресу, але і періодічну,
яку репрезентує часопис Общества – Артос і Ґрекокатолицькый
русиньскый календарь, котры выходять по русиньскы азбуков
і латиніков. 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, котру 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 културы, бо то їм не пошкодить,
наспак, збогатить їх і будуть тыма, котры можуть гордо повіс
(Продовжіня на 6. стор.)
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Заслужна робота Общества
cв. Й. Крестителя
(Закінчіня із 5. стор.)

• Юбілуючій діріґент Ф. Шестак (вправо долов) із своїм попередником Ґабріелом
Мірошаём перед Катедралным хором св. Іоана Хрестителя з Пряшова в 1996 роцї.

Юбілей діріґента Франтїшка Шестака

30. aпріля 2011 у Ґрекокатолицькім катедралнім храмі св. Іоана Хрестителя в Пряшові
одбыла ся дяковна Служба Божа з нагоды
80. років од народжіня довгорічного члена
Пряшівского катедралного хору св. Іоана Хрестителя (oд року 1990) a в роках 1998 – 2005 ёго
діріґента Франтїшка Шестака, народженого
13. апріля 1930. Діріґованя хору перебрав
по ёго закладателёви Ґабрьєлови Мірошаёви.
Святу Службу Божу одправляв о. Ростислав
Бака, почас котрой співав і катедралный хор
під веджінём сучасной діріґенткы Валерії Грицовой.
Пан Ф. Шестак і в своїм краснім віцї все співать у хорї, як сам говорить, на славу Божу і своє
потїшіня. Є прикладом скромного, актівного
чоловіка, вірного своїй ґрекокатолицькій церькви, в пріватнім жывотї ласкавый, жертвенный
манжел і отець родины. Пан Шестак ся голосить к русиньскій народности, своє дїтинство
пережыв в селї Малый Липник в окресї Стара

Любовня. З інтересом слїдує дїятельство в
русиньскім русї, а в рамках можностей бере
участь і на русиньскых акціях. Є абсолвентом
Руськой ґімназії у Пряшові і все підкреслює,
же Русины мусять выбудовати своє русиньске
школство, жебы настало їх реалне народне,
културне і сполоченьске возроджіня. Самособов, же быв бы рад, кібы ся указало, же при
списованю людей в роцї 2011 на Словеньску
жыє веце Русинів як в роцї 2001.
Пан Шестак є пряшівскій публіцї з минулос
ти знамый як добрый музикант, быв членом
многых музичных ґруп і народных колектівів. Тыж є знамый як шпортовець, запаленый
туріста, функціонарь, закладатель молодежных
турістічных оддїлїв, орґанізатор многых туріс
тічных подїй, за што быв оцїненый многыма
шпортовыма узнанями.
На многая і благая лїта, наш взацный юбіланте!
Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

ти нелем же єм Русин і мій материньскый язык є
русиньскый, але будуть знати і чітати, і писати в
сучаснім русиньскім языку, котрый на Словеньску
быв кодіфікованый в роцї 1995. То поважую за
найбівшый успіх Русинів, але жебы тото дїло ся
передавало і успішно розвивало з помочов молодой ґенерації – то є наша велика сполочна задача.
Зато собі думам, же ани єден Русин бы з уст не мав
выпустити такы слова, якы часто чуєме: „Моя дїтина ся научіть по русиньскы дома, бо мы бісїдуме
по русиньскы, нашто ся єй учіти русиньскый язык і
што з того буде мати в жывотї ...“ Але ведь сохраняти, вжывати 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 повинностёв к одказу нашых предків. О тім бы ся не
мало шпекуловати, то бы мало быти самособов про
каждого, хто мать русиньске корїня. А вірьте, же вашы
потомкы, хоць теперь іщі не знають оцїнити вызнам
того, чом треба ся учіти язык предків, же в дорослім
віцї вам за тоту можность лем подякують, кідь собі
найдуть путь к властній ідентітї, усвідомлять собі хто
суть. Вірю, же многы ся задумають над моїма словами
і самы собі усвідомлять, же мають быти горды нато, же
суть Русины, же знають по русиньскы нелем бісїдовати, але і чітати, і писати азбуков по русиньскы.
Наконець іщі раз хочу подяковати вшыткым,
котры суть горды Русины, же знають по русиньскы
говорити, чітати і писати, же суть русиньскыма
віруючіма ґрекокатолицькой віры на Словеньску.
Нелем моя, але і вшыткых нас вдяка, буде належати
і далшым, котры прозріли і будуть твердыма у своїм
пересвідчіню, што наконець запрезентують і при списованю людей. А ту Общество св. Йоана Крестителя
зограло, зогравать і єм пересвідченый же і надале
буде зогравати вызначну і незаступиму роль. До далшой заслужной роботы на благо Русинів, на благо
русиньскых ґрекокатолицькых віруючіх вам желам
міцне пересвідчіня і вытримку. Няй Бог благословить
наше і ваше хосенне про Русинів дїло.
Александер ЗОЗУЛЯК,
председа Словеньской асоціації русиньскых
орґанізацій

Перше засїданя нового выбору

(Закінчіня із 3. стор.)
Выборї заступають Мґр. Ян Калиняк, пропонованый
Русиньскым културно-освітным обществом А. Духновіча з Пряшова (членьска орґанізація Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій), і Інж. Ян
Липиньскый, котрого пропоновало Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска з Братїславы (колектівный
член Русиньской оброды на Словеньску). Наградниками за тых русиньскых членів Выбору ся стали:
Мґр. Мілош Стрончек із Свідника і Мґр. Гавриіл
Бескид із Пряшова (обидвоме і членове САРО).
Председа Выбору Рудолф Хмел членів поінформовав, же у звязи з волебнов процедуров были
заевідованы дві скаргы: єдна од обчаньского здружіня булгарьской народностной меншыны а друга
од Русиньской оброды Словеньска. Уряд влады СР
перевірив тоты скаргы і конштатовав, же суть
непідложены, также номінації вшыткых членів
Выбору суть правоплатны. Підпредседом Выбору
про народностны меншыны і етнічны ґрупы ся став
номінант за жыдівску народностну меншыну – проф.

формація, же влада СР підвышыла народност
ным меншынам дотацію з 3,5 міліона евр на 4
міліоны. З того Русинам припаде 212 тісяч евр.
МУДр. Павел Траубнер, ПгД. На основі ёго про- Русины подали 142 проєкты, з чого 9 были
позіції за далшого члена Выбору про выскум, осві- неповны, зато были вылучены. До 15. юла 2011
ту і выхову в области людьскых прав і розвоёвой бы мали быти попідписованы договоры на
освіты быв зволеный Ласло Еллеш, габ. ПгД. схвалены проєкты, а наслїдно посланы пінязї на
При обговорёваню Пропозіції плану роботы Выбору банковы рахункы окремых народностных субєкбыло много припоминок, наприклад, же треба забез- тів.
На самый конець в менї своїм, в менї Окреспечіти стабілне розгласове і телевізне высыланя
про народностны меншыны, але главно сполочне ной орґанізації Русиньской оброды у Свіднику і в
высыланя про вшыткы народностны меншыны. менї Словеньской асоціації русиньскых орґанізацій
Взникла діскузія і коло темы Стратеґія розвоя ромскых із центром у Пряшові доволю собі подяковати Др.
марґіналізованых комуніт і соціално вылученых гро- Іванови Бандурічови з Бардеёва, котрый 8 років
мад до року 2020. Представителї Ромів настоли- заступав Русинів у Радї влады СР про народностны
ли жадость, жебы собі могли рїшати свої проблемы меншыны і етнічны ґрупы і одвів там фалат доброй
самы, без засягу з боку іншых народностей. В діску- роботы. Была то велика ёго жертва про русиньску
зії ся конштатовало, же Ромове суть в поглядах барз народностну меншыну. Ёго довгорічна анґажованеєднотны і розгнїваны, і же дослова неґують реа- ность собі заслугує публічне узнаня з боку вшыткых
Мґр. Ян КАЛИНЯК,
лізацію стрїчных владных проєктів і замірів. Зато їм Русинів на Словеньску.
член Выбору про народностны меншыны
было запропоновано, жебы ся зъєднотили у вопросї
і етнічны ґрупы Рады влады СР про
своїх потреб і жадостей, а пак їх преложыли на рїшілюдьскы права, народностны меншыны
ня Выбору.
і родову рівноцїнность
Наконець на засїданю была презентована ін-
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