
29. юна 2012 одбыло ся святочне закін-
чіня 3. річника Міджінародной лїтнёй 
школы русиньского языка і културы 
– Studium Carpato-Rut he norum 2012 в 
їдални інтернату Пря шів ской універзіты 
(ПУ) в Пря шові. Переданём цертіфікатів 
абсолвентам ся так закінчів 3-тыжденный 
едукачный проєкт, якого главным орґаніза-
тором од року 2010 є Інштітут русиньско-
го языка і културы ПУ (ІРЯК). 

Святочну і приємну атмосферу од само-
го зачатку заключного вечора до проґра-
му внесли члены русиньской музично-
співацькой ґрупы Пайташе зо Снины на 
челї з Мґр. Даном Гулаём. Абсолвентів і 
гостїв 3. річника лїтнёй школы русиньского 
языка і културы на заключнім вечорї приві-
тала за главного орґанізатора директорка 
ІРЯК ПУ доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., 
яка ся приговорила к притомным, оцїнила 
значіня проєкту про розвой і пропаґацію 
кар паторусиністічных штудій і іні ціо вала 
участників пороздумовати о пропозіціях 
на іновацію проґраму далшых річників 
лїтнёй школы. Подяковала веджіню ПУ 
за створїня приязных условій на реаліза-
цію проєкту, спонзорам за фінанчну поміч, 
конкретно Інж. Міланови Мнягончакови з 
Гуменного, Інж. Мі  ро славови Джупінкови 
з Трен чіна, Інж. Янови Шмайдови і Мґр. 
Славкови Ганїкови зо Свід ника, но 
главно презідентови Кар па то русиньского 
научного центра в америцькім Ґласпортї 
– проф. Др. Павлови Робертови 
Маґочіёви, якый зорґанізовав фінанчну 
поміч міджі русиньскыма орґанізаціями і 
індівідуалныма спонзорами в Канадї і США. 
Вдяка тому шість тогорічных штудентів – з 
Нїмецька, Чеськой републікы, Україны, 
США і Словеньска – могло взяти участь 
на третїм річнику лїтнёй школы. Перед 
абсолвентами выступив і П. Р. Маґочій, 
якый подяковав орґанізаторам за припра-
ву і безпроблемовый ход лїтнёй школы, єй 
абсолвентам за добрый приступ к штудію, 
а тыж Пряшівскій універзітї за всесторон-
ну підпору. Окрем іншого, тыж підкреслив 
значіня лїтнёй школы і Інштітуту русинь-
ского языка і културы ПУ в Пряшові в 
процесї розвоя карпаторусиністікы, причім 
інштітут означів за главный научный 
центер карпаторусиністікы в світї в 
сучасности. За Пряшівску універзіту на 
заключнім вечорї выступила проректорка 
про загранічны односины ПаедДр. Івана 
Цімерманова, ПгД., яка высоко оцїни-

ла проєкт лїтнёй школы і роботу іншті-
туту вцї лім. Наконець провела главный 
офіціалный акт святочного ве чо ра – пере-
дала абсолвентам цер ті фі каты о закін-
чіню Studium Carpato-Ruthenorum 2012. 

Далшый проґрам вечора ся нїс уж 
в неформалній атмосферї, яку під-
крїп лёвали музика і спів Пайташів, 
приятельскы діскусії участників проєк ту з 
учітелями і міджі собов, а самособов спів і 
танець молодых участників лїтнёй школы. 
Русиньскый вечур дотворили выслїдкы 
творивой дїлнї штудентів – выставка кра-
шанок, як і традічны русиньскы стравы, 
міджі якыма не могли хыбити облюбены 
пирогы і голубкы...

3. Міджінародна лїтня школа ру синь ско-
го языка і културы на Пря шівскій універзітї 
ся успішно закін чіла і была высоко оцїне-
на од компетентных гостїв і участників. 
Но орґанізаторы уж два днї перед тым на 
робочім засїданю зачали приправлёвати 
річник четвертый і роздумовати, чім бы 
го вылїпшыти, спестрити. Поможуть їм в 
тім наісто выслїдкы анкеты участників, яку 
орґанізаторы реалізують на каждім річни-
ку проєкту і снажать ся проґрам каждого 
річника доповнити о новы, участниками 
жаданы актівіты, але і предметы штудія. 
За тогорічны іщі раз треба подяковати лек-
торам, орґанізаторам і перекладателям 
за їх нелегку, але зато хосенну і успішну 
роботу: проф. Др. Павлови Робертови 
Маґочіёви, проф. Др. Патріції Крафчік, 
Мґр. Валеріёви Падякови, к. н., Мґр. 
Янови Калинякови, доц. ПгДр. Аннї 
Плїшковій, ПгД., ПгДр. Кветославі 
Копоровій, ПгДр. Мартї Беньковій, 
ПгД., Мґр. Тімеї Верешовій, ПгД., Мґр. 
Аліцї Вєтошевовій, Мґр. Еві Едді, ПгД., 
і ПаедДр. Аленї Качмаровій, ПгД. Вдяка 
належить таксамо ведучім творивых 
дїлень: Мґр. Марекови Ґаёви і Іванови 
Кірешови (русиньскы співанкы), Мґр. 
Феодосії Латтовій (выроба крашанок), 
Др. Оленї Дуць-Файфер (сценар і колек-
тівна реалізація літературного вечора лав-
реатів літературной премії А. Духновіча), а 
таксамо штудентам русиньского языка і 
літературы ПУ за конверзачны вечоры з 
тогорічныма участниками проєкту. Віриме, 
же з дакотрыма з них ся в Пряшові стрї-
тиме за рік зась, конкретно 9. – 30. юна 
2013 – на 4. річнику Studium Carpato-
Ruthenorum... 

А. З., фоткы автора
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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

• На зачатку святочного закінчіня 3. річника Міджінародной лїтнёй школы 
русиньского языка і културы выступили члены музично-співацькой ґрупы 
Пайташе зо Снины на челї з Д. Гулаём (першый справа), котры внесли добру 
атмосфреру до заключного проґраму проєкту.

• На заключнім вечорї лїтнёй школы з абсолвентів были: (злїва) Т. Колтон, Т. 
Верешова (членка орґанізачного штабу), В. Баняс, М. Гучко, Я. Крайковіч. М. 
Бойко і А. Кырпан.  

• Штуденты зо Словеньска і члены реалізачного штабу лїтнёй школы: (справа) 
Л. Сопірякова, З. Моліторісова, Я. Копривнякова, З. Цітрякова, А. Вєтошевова, 
М. Бенькова і Ф. Латтова. 

• Проректорка про загранічны односины Пряшівской універзіты І. Цімерманова, 
котра своїм прословом святочно закінчіла лїтню школу а на кінцю офіціалной 
части передала абсолвентам цертіфікаты, на фотцї з Моніков Копоровов з 
Пряшова (справа). 

Закінчіло ся Studium Carpato-
Ruthenorum 2012 у Пряшові

Тото чісло выходить вдяка К. Дубскій
На мою справу, же про мізерну підпору штату грозить, же перестануть 

выходити першы пореволучны русиньскы Народны новинкы, як перша 
минулого року зареаґовала загранічна чітателька і передплатителька 
– панї Клара ДУБСКА з Прагы, сестра небогого Штефана Бунґаніча із 
Збудьской Білой, яка нас потїшыла і зарівно несподївала, бо є давно на 
пензії і несе на плечах уж понад вісем крижиків. А теперь нас по другый 
раз несподївала, кідь послала спонзорство на половину выробы і екс-
педіції того чісла Народных новинок. То є про пензістку велика жер-
товность, за котру єй в менї редакчного колектіву і нашых чітателїв од 
щірого сердця дякуєме.

Наконець припоминаме, же хто хоче фінанчно підпорити выданя 
далшых тогорічных чісел Народных новинок, може на наш банковый 
рахунок чісло 4012549760/7500 послати подля своїх можностей фінанч-
ну частку, або зо заграніча на рахунок ч.: IBAN: SK 76 7500 0000 0040 
1254 9760, BIC: CEKOSKBX,  на адресу банкы: Čеskoslovenská obchodná 
banka, pobočka Prešov, Hlavná 96, 080 01 Prešov, респ. тыж банковый 
шек, адресованый на Rusín a Ľudové noviny, oбчаньске здружіня, яке 
выдавать Народны новинкы. А. З., шефредактор   



Дакотры проблемы русиньской 
културы

(Матеріал быв предложеный незалежному Выбору експертів Рады Европы.)

На данім ступню розвоя русиньской народностной меншыны на 
Словеньску актуалный способ фінанцованя розвоя културы Русинів 
лем посередництвом підпоры ґрантовых проєктів (од року 1995) 
є недостаточным, бо русиньскій културї хыблять професіоналны 
працовници одповідны за єй розвой, также цїла одповідность за єй 
реалізацію, главно перспектіву, од року 1995, є лем на плечах добровольных 
актівістів, часто переважно людей пензійного віку. Сістемова зміна в тім 
припадї, респ. выняток з платного наряджіня была бы барз хосенна з 
оглядом на перспектівы русиньской народностной меншыны, тo є абы штат 
фінанчно підпорив сістемовы робочі позіції професіоналных працовників 
(методіків про културне дїятельство, редакторів періодічной і неперіодічной 
пресы) в русиньскій културї, так як то было до року 1995. Русины за 
каждой влады настолюють жадость, жебы їм СР як матерьскый 
штат придїлёвав і тоту часть фінанцій, котру іншым народностным 
меншынам дають їх матерьскы державы. На порівнаня: кідь в роцї 
1994 в обчаньскім здружіню Русиньска оброда, вєдно з ёго Інштітутом 
русиньского языка і културы і редакціов Русин і Народны новинкы, было 
заместнаных 12 професіоналных працовників (методіци, редакторы, 
адміністратівный персонал, шофер), так од р. 1995 є то НУЛА! 

Зато актуална сітуація і условія на розвой русиньской културы не 
створюють нияку перспектіву здобыти про роботу в народностній 
сферї молодых людей, што є тыж барз неприязна позіція про 
русиньску народностну меншыну. 

Але кідь наша влада і надале думать зістати при сучасній ґрантовій 
сістемі, то выходячі з дотеперїшнїх скушеностей мусить забезпечіти 
несторонность членів одборной комісії Уряду влады СР про русиньску 
народностну меншыну і делеґовати до нёй одборників, котры ся добрї 
вызнають в русиньскій проблематіцї і главно в актуалных потребах розвоя 
културы той меншыны. Так каждорічно реґіструєме поносованя на роботу 
русиньской комісії за її неодборный, необєктівный і селектівный приступ к 
проєктам окремых русиньскых народностных субєктів і великы діспропорції 
при пропонованю вышкы штатной дотації на них. Штатістіка говорить о 
тім, же суть русиньскы обчаньскы здружіня (ОЗ), котрым ся реґуларно 
каждорічно схвалює векшына проєктів, бо мають в одборній комісії або 
заступлїня своїма членами (што є в розпорї з орґанізачным порядком 
робочіх комісій), або своїма протежантами. З другого боку суть такы ОЗ, 
котрым „не перейде“ ани єден проєкт. Поважуєме то за діскріміначный 
приступ завиненый нерівностёв можностей. Рівность можностей мала 
бы але быти забезпечена сістемовым рїшінём, напр. наряджінём, 
котре бы ґарантовало каждому ОЗ штатну підпору, напр. на 3 – 5 ёго 
найвызначнїшых і традічных проєктів, а о остатнїх проєктах бы могла 
рїшати комісія подля їх важности і приносу про розвой народной 
ідентічности Русинів. Так  бы не мусило доходити к великій діспропорції 
міджі кількостёв схваленых проєктів про окремы ОЗ (наприклад, єдны 
ОЗ каждорічно дістануть підпору на 80 – 90 процент своїх предложеных 
проєктів, а другы не мають підпореный ани аден проєкт) і наслїдком 
того ся проглублюють розпоры міджі нима. Не мусило бы доходити ани 
к такым абсурдным сітуаціям, же зо змінов зложіня одборной комісії 
настає радікална зміна погляду на потребу окремых проєктів, хоць тоты 
мають дакількорічну традіцію. Так повторно доходить к сітуації, же напр. 
періодікум з высше 20-річнов традіціов зразу стратить штатну підпору, бо 
так то запропоновала і одголосовала нова ґрупа людей із „конкуречного“ 
табора, зато же мать в комісії перевагу. 

Єдным із барз важных недостатків сучасной ґрантовой сістемы 
штатной фінанчной помочі розвою народностной културы є довга 
адміністратівна процедура, также народностны ОЗ, як і їх редакції 
дістають уж довгы рокы першы дотації в місяцях  апріль – в лїпшім 
припадї, аж септембер – в гіршім припадї, причім до того часу ани не 
знають, ці їх проєкт буде вообще підпореный (напр. о підпорї в роцї 
2012 сьме ся дїзнали аж в половинї мая, але реално дотації прийдуть 
може даколи в міцяцях юл – авґуст; в роцї 2011 дотації на русиньску 
културу окремы русиньскы ОЗ од Уряду влады СР дістали аж в авґустї і 
септембрї!!!) Народностны новинкы і часописы, кідь суть періодіком, мусять 
періодічно, реґуларно выходити, а то ся переважно і дїє, але на довг (кідь є 
добра сполупраца з друкарнями). А скады взяти фінанції на поштовне? Зо 
штатной дотації на періодічну пресу мож на поштовне дати лем 5 %, 
што є барз мало, бо поштовне каждым роков ся підвішує, але процента 
на поштовне з дотації зістають все на єднакій уровни, без зарахованя 
валорізації?!  З другого боку поштовне днесь уж є таке высоке (главно 
до заграніча), же творить приближно половину з поліґрафічных накладів. 
Часть поштовного хоць ся заплатить з передплатного, але то здалека не 
стачіть, также на поштовне мусиме задоважыти фінанції од спонзорів або 
властных здроїв, але нераз треба сягнути і до властной кешенї (!), жебы 
періодічна преса ся дістала к своїм одберателям і чітателям. 

Така процедура – довга і неіста – не є на хосен розвоя і якости народ-
ностной културы ани пресы?! 

Aлександер ЗОЗУЛЯК, Словеньска асоціація русиньскых орґанізаціїй
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Діскусія Русинів з незалежным Выбором 
експертів Рады Европы

Словеньска републіка передложыла 
третю справу о імплементації Европской 
харты реґіоналных або меншыновых 
языків (ЕХРМЯ) Радї Европы (РЕ). 
Незалежный Выбор експертів РЕ про 
імплементацію Харты в сучасности ана-
лізує і перевірює тоту штатну справу з 
цїлём обєктівно посудити уровень ім пле-
ментації окремых параґрафів Харты, 
жебы Словеньскій републіцї предложыти 
рекомендації на злїпшіня сітуації у про-
цесї вжываня меншыновых языків в 
розлічных сферах жывота. Оцїночна 
справа буде передана Выбору мініс-
трів РЕ, котры можуть предложыти 
далшы рекомендації словеньскій 
владї. В рамках того оцїнїня делеґа-
ція Выбору експертів 30. мая 2012 
у Кошіцях ся стрїтила з представи-
телями меншыновых языків, міджі 
котрыма были і Русини.

Цїлём стрїчі было продіскутовати сіту-
ацію в области вжываня русиньского 
языка в сферї освіты, медій, културы, 
містных і реґіоналных орґанів, судів, 
господарьского і сполоченьского жывота 
і черезгранічных односин, як і посудити, 
як Словеньска републіка імплементо-
вала попереднї рекомендації Выбору 
експертів і Выбору міністрів. Зато было 
потребне, жебы незалежный выбор 
ді став обєктівны інформації прямо од 
представителїв народностных меншын о 
імплементації Харты у высше уведженых 
сферах, наприклад, у сферї едукації учі-
телїв про матерьскы школы з русиньскым 

выховным языком,  едукації учітелїв про 
основны і середнї школы з навчанём 
русиньского языка і з навчалным языком 
ру синь скым, едукації професіоналных 
робітників про меншыновы масме-
дії, у сферї закладаня русиньскых 
народностных школ, вжываня русинь-
ского языка на комуналній, реґіоналній 
і штатній уровни і под. За імплемента-
цію Харты в окремых сферах вжываня 
русиньского языка на Словеньску 
з Выбором експертів РЕ діскутова-
ли: директорка Інштітуту русиньского 
языка і културы Пряшівской універзіты 
в Пряшові доц. ПгДр. Анна Плїшкова, 
ПгД., директорка СНМ – Музею русинь-
ской културы ПгДр. Ольґа Ґлосікова, 
др. н., председа Реґіоналного клубу 
Русиньской оброды у Бардеёві Др. Іван 
Бандуріч і председа Русиньской оброды 
на Словеньску Владимір Противняк. 
Выбор експертів РЕ творили: предсе-
да – проф. Стефан Оетер з Нїмецька, 
членове – проф. Ранко Буґарскі зо 
Сербії і проф. Александер Брестл зо 
Словеньска. Од русиньской делеґації 
Выбор експертів РЕ дістав комплекс 
матеріалів тыж у писмовій формі.

Треба лем вірити, же наслїдно спра-
цована Выбором експертів РЕ оцї-
ночна справа з конкретны ма ре ко-
мен даціями владї СР пер спек тівно 
поможе злїпшыти сітуацію в окремых 
сферах вжываня русиньского списов-
ного языка в Словеньскій републіцї.

-р- 

Пріоріты Русинів у навчално-выховній 
сферї

(Матеріал быв предложеный незалежному Выбору експертів Рады Европы.) 

1. Є важно в практіцї аксептовати і 
релїзовати прияту Концепцію навчаня 
дїтей жытелїв Словеньской републікы 
русиньской народности (1996).
2. Выходячі з той Концепції, є важно 
зачінати з выховно-навчалным проце-
сом у материньскім русиньскім языку 
уж од матерьскых школ, то значіть 
в селах із перевагов по русиньскы 
говорячого жытельства декларовати 
матерьскы школы з выховным языком 
русиньскым. 
3. Выходячі з пункту 2, є важне зача-
ти з приправов педаґоґічных кадрів 
про матерьскы школы з выховным 
языком русиньскым. Концепція пред-
покладать створїня класы на серед-
нїх педаґоґічных школах у Пряшівскім 
краю з навчанём русиньского языка 
(нажаль, дотеперь ся то не реалі-
зує).
4.  Пропонуєме, жебы основны і серед-
нї школы з навчанём русиньского языка 
ся претрансформовали на школы з 
навчалным языком русиньскым.
5. В інтересї захованя русиньского 
языка і підвышіня якости навчаня є 
важне, абы ся в праксї к нёму змінив 
приступ і жебы з неповинного предмета 
ся зарядив до катеґорії навчаня мате-
риньского языка як повинного предмета 
в школах у реґіонах, де жыє мінімално 
20-процент русиньского жытельства.
6. В школах з навчанём русиньско-
го языка навчаня забезпечують пере-
важно некваліфікованы про тот пред-
мет педаґоґы, зато є важне в інтересї 
підвышіня якости їх роботы выдавати 
в русиньскій періодіцї (Народны 
новинкы) методічну прилогу (єй про-
єкт быв Міністреству школства 
сР предложеный іщі в  роцї 2003, 
нажаль, без одзыву.)
7. В інтересї пестованя позітівного 
одношіня к материньскому русиньско-
му языку дїтей жытелїв СР русиньской 

народности і як доповнїня к ёго навча-
ню таксамо важно є зачати выдавати 
і фінанчно підпоровати з боку Мініс-
терства школства, наукы, выскуму і 
шпорту СР часопис про дїти і моло-
деж у русиньскім языку. (проєкт на 
такый часопис під назвов Русалка 
быв наперед предложеный Мініс-
терству школства сР а потім 
Міністерству културы сР, але не 
быв нїґда схваленый).
8. В інтересї захованя і розвитку мате-
риньского языка Русинів на Словеньску 
є про тоту меншыну важне росшырёвати 
кількость школ з навчанём русинь-
ского языка і з навчалным языком 
русиньскым. То але выжадує собі пер-
соналне і фінанчне забезпечіня орґа-
нізачной роботы. Зато, же дотеперь ся 
тото дїятельство реалізує на базї добро-
вольности окремых членів русиньскых 
обчаньскых здружінь, цїлый процес 
росшырёваня русиньскых школ мать 
стаґнуючу тенденцію. Зато пропонує-
ме створити фонд з боку Міністерства 
школства СР, з котрого бы ся таке дїя-
тельство фінанцовало, і компетентный 
уряд, котрый бы нїс одповідность за 
реалізацію становленых задач в про-
цесї розвоя русиньского народностного 
школства.
9. Є барз потребный коордінованый і 
сістемовый приступ Міністерства школ-
ства СР і Міністерства културы СР, 
респ. в сучасности уж Уряду влады СР 
і Уряду повномічника про народностны 
меншыны, в компетенції якых є реа-
лізація прав народностных меншын 
на Словеньску, жебы при імплемен-
тації задач выпливаючіх з домашнёй 
леґіслатівы і міджінародных договорів   
акцептовали пріоріты і шпеціфічности 
каждой  народностной меншыны.

Анна пЛЇШКОВА, Інштітут 
русиньского языка і културы ПУ
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(продовжіня на 4. стор.)

• На святочній презентації найновшой книжкы о. Ф. Данцака 
(третїй справа) під назвов „Legnava a jej monastier“ з одборным 
выкладом выступив історік С. Конєчні (третїй злїва), по нїм 
выступив і родак з Леґнавы, русиньскый актівіста Г. Бескид 
(першый справа).

Вышла книга о Леґнаві
і єй монастырю

Особность ґрекокатолицького священика ПаедДр. Фран-
тїшка Данцака (1939) шырокому русиньскому жытельству не 
є незнама. Бывшый педаґоґ Ґрекокатолицькой теолоґічной 
факулты Пряшівской універзіты у Пряшові і член Сполку 
русиньскых писателїв Словеньска є автором многых публіка-
цій, главно о народнім будителёви Емілови Кубекови, благоре-
ченім єпіскопови Василёви Гопкови, але і о многых путницькых 
місцях дома і в загранічу. Недавно дістала ся до рук чітателїв 
ёго найновша публікація в словеньскім языку „Legnava a jej 
monastier“. Цїлём автора было шырше отворити дверї позна-
ню історії і сучасности нелем русиньского села Леґнава, але 
і ожывити історію леґнав-
ского монастыря, о котрім 
екзістує много леґенд і є 
навсе записаный до істо-
рії реґіону Стара Любовня і 
місійного дїятельства церь-
кви.  

Презентація книжкы 
ся одбыла 21. апріля 
2012 в Храмі св. Іоана 
Хрестителя в Леґнаві. 
На зачатку той святочной 
подїї была Служба Божа, на 
котрій проповідовали проф. 
Павел Данцак із Пряшова 
вєдно з о. Франтїшком 
Данцаком і ёго братом о. 
Павлом, старшым. 

Отцї духовны і віруючі 
привітали справцю парохії Малый Липник о. Йозефа Шолтіса, 
до котрой в сучасности патрить як філіалне село Леґнава. На 
святї взяли участь і гостї: председа Русиньского културно-
освітного общества А. Духновіча у Пряшові  Мґр. Гавриїл 
Бескид, директорка СНМ – Музею русиньской културы у 
Пряшові ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н., історік Сполоченьско-
научного інштітуту САН в Кошіцях ПгДр. Станїслав Конєчні, 
к. н., посланець Містьского заступительства в Пряшові 
Мґр. Петро Крайняк, поетка зо Старой Любовнї Моніка 
Тарчакова, русиньскый актівіста і актівный дописователь 
русиньской пресы з Кошіць Інж. Іван Фріцькый, редактор 
лемківского інтернетового „Rаdia Lem.fm“ Боґдан Ґорбаль 
з Ґорліць, котрый зафіксовав цїлый ход той вызначной акції 
про Русинів/Лемків, слухачів споминаного радія. З одборным 
выкладом о даній книжцї выступив історік ПгДр. С. Конєчні, 
к. н., котрый оцїнив єй выданя, одборне спрацованя темы, 
публікачну якость, богатый фотоґрафічный документачный 
матеріал, але підкреслив главно єй вклад до познаня села 
Леґнава і єй заникнувшого василіаньского монастыря  з 11. 
стороча. Высловив пересвідчіня, же публікація росшырить 
інтерес о село Леґнава і о тоту часть реґіону Словеньска, в 
котрій лежыть. Автор книжкы о. ПаедДр. Ф. Данцак подяковав 
вшыткым, котры з ним сполупрацовали і підпоровали ёго іні-
ціатіву написати дану книжку, як і спозорам і добродителям, 

14. юнa 2012 на основі голосованя влады 
СР ся став повномічником влады про 
народностны меншыны бывшый посла-
нець парламенту Словеньской републікы 
Ласло НАДЬ. 

Ёго делеґованя до той функції є выслїдком 
договору влады з партіёв Most-Híd, в якій Л. 
Надь є членом презідії. В минулости аґенда 
прав народностных меншын была в компетен-
ції  віцепремєра, котрого пост сучасна влада 
вырїшыла не обсадити.

Уряд повномічника подля схваленого шта-
туту є порадным орґаном влады. Своє дїя-
тельство буде коордіновати з ведучім Уряду 
влады СР і компетентныма міністрами. Може 
формовати робочі ґрупы або комісії. Буде 
повнити задачі звязаны із захованём, розвоём 
і підпоров прав народностных меншын і реа-
лізовати сістемовы рїшіня на злїпшіня постав-
лїня народностных меншын. Буде ся старати 
о реалізацію і дотримованя внутроштатных 
і міджінародных повинностей Словеньска 
односно поставлїня і прав народностных 
меншын. Вєдно з урядом влады, міністер-
ствами і штатныма інштітуціями буде пропо-
новати і реалізовати крокы на захованя, роз-
вой і підпору прав народностных меншын. Ёго 
повинностёв буде підпоровати розвой іден-
тічности і културных цїнностей народностных 

меншын, партіціпацію їх представителїв на 
рїшаню цїлосполоченьскых проблемів і стара-
ти ся о підвышіня якости їх выховы і освіты. 

-р-, фотка А. З.

повномічником про народностны 
меншыны ся став Ласло Надь

Нова книжка о Андріёвій
Інж. Іван Фріцькый выдав нову книжку під назвов „Od jari do zímy v rusínskim 

seľi Andrijova (Spomínaňa)“ (позн. ред.: така є оріґінална назва книжкы – з неточным 
переписом русиньского списовного языка з азбукы до латинікы), в котрій за послїднї 
рокы уж по четвертый раз своїма думками ся вертать до свого родного села 
Андріёва, Бардеёвского окресу.

„першыраз то было в роцї 2005, кідь ся 
Андріївчане рихтовали ославити 650 років 
взнику свого села. Тогды мі пришла така 
думка: заспоминати сі на моє село і ёго 
історію наголос, і тото даґде записати. 
Стало ся. На малу маґнетофонову казету 
была записана моя росповідь і передана 
Сільскому уряду в Андріёвій. Окрем того 
написав єм шыршу статю о історії і 
сучасности села Андріёва. Тота статя 
написана по русиньскы азбуков была опуб
лікована в Народных новинках ч. 13 – 16 і 
17 – 20 / 2008. 

другый раз єм ся вернув думками до 
Андріёвой на праздник Рождества Ісуса 
Хріста і заспоминав єм, як сьме даколи 
славили ріствяны свята в Пурдешовій 
хыжи. На тото ня навела бывша шеф
редакторка InfoРусина Анна Кузмякова. 
Статю єм написав по русиньскы азбуков 
і была опублікована в новинках InfoРусин, 
ч. 24 / 2008. 

по третїй раз єм навщівив Андріёву 
нелем в думках, але і особно в день святоч
ной подїї – высвячіня нового Дому смутку 
29. мая 2011. Тот історічный день, наісто, 
кронікарька села панї Симкова записала до 
кронікы села золотыма буквами. В шыршій 
статї з фотоґрафіями з высвячіня вер
нув єм ся думками нелем до минулости і 
запоминав єм на звыкы звязаны з погро
бом небіжчіка і выпроваджованём ёго на 
послїдню дорогу до вічности, але розду
мовав єм і над тым, котры традіції ся уж 
вытрачають і люде на них поступно забу
дуть, а котры ся в новій сітуації захра
нять. О статю написану по русиньскы 
азбуков быв великый інтерес. Была опуб
лікована в репрезентачнім културнохріс
тіаньскім часописї Русин ч. 3 / 2001 і в моїй 
другій книжцї, котра вышла в роцї 2011 під 
назвов З русиньскым сердцём на долони.

З тым четвертым роздумованём о 
звыках в Андріёвій я зачав уж давнїше. 
Мої дївкы і внучкы ня нагваряли, жебы 
єм написав о тім дашто, як то было 
даколи, але так, жебы сі тото могло про
чітати веце людей, то є і тоты, котры 
не знають азбуку. Така просьбу єм чув 
не першый раз. Повім вам єдну пригоду. 
Новинкы, што писали о рождественных 
звыкых в Андріёвій, ся дістали до рук моїй 
сестерніцї Зузцї Ґуловій (уж небіжцї). Тота 
мі потім телефоновала і дяковала за пре
красне чітаня, при котрім ся і засміяла, і 
поплакала собі, бо вєдно зо мнов на тоты 
часы ріствяных свят заспоминала. Не 
забыла припомянути, же она новинкы не 
чітала, лем дївка Вєра а она – слухала. 
Повіла мі, чом не могла чітати – бо азбу
ков написаный текст чітать лем помалы, 
а покы прочітать рядок, так забуде, што 
было на зачатку. Зато єм послухав добры 
рады і книжочку теперь єм написав лати
ніков. Жаль мі, же єй тоту книжочку не 
можу послати там, де теперь є, бо там 
поштарькы не ходять... Знам, же за тот 
мій поступок із латиніков ня русиньска 
одборна громада не похвалить. Но треба 
собі тыж усвідомити, же учіня ся азбукы 
зачало быти в послїднїх десятьрочах 
„немодерне“, бо зачали дути переважно 
вітры зо Западу, і азбука бы дакому могла 
сперати росшырёвати свій політічный 
і економічный вплив на країны выходной 
Европы. 

При писаню той книжочкы єм ся сна
жив дотримовати нормы кодіфікованого 
русиньского языка. Но з другого боку я відїв 
перед собов моїх будучіх чітателїв, пере
важно Андріївчанів, і зато часто вжывам 
слова з містного андріївского русиньского 
діалекту.                

(Продовжіня на 4. стор.)
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(Закінчіня із 3. стор.)
котры фінанчно помогли єй выданю. На конець святочной 
акції к своїм родакам ся пригварив Мґр. Г. Бескид і вызвав 
їх, жебы не забывали на одказ своїх дїдів і прадїдів, на 
свою віру і традіції, і пестовали своє традічне русиньске 
народне усвідомлїня, ку котрому їх вели як їх предкы, 
так і родолюбы, священици Ґріґорій Бескид (1829 – 
1897), Aлeксaндeр Бeскид (1854 – 1923), ПгДр. Миколай 
Бескид (1883 – 1947) і Євґеній Бескид (1890 – 1977) почас 
їх дїятельства у парохії Леґнава. Єдночасно їх попросив, 
жебы при навщіві містного цінтеря не забывали прийти ку 
гробам споминаных священиків з роду Бескидів, запалили 
їм свічку і помолили ся за них.

Памятцї тых, котры одпочівають на цінтерю в Леґнаві, 
участници свята ся поклонили, запалили свічкы і вєдно 
ся помолили. В далшій части участници акції з церькви 
пішли к памятній таблї ПгДр. М. Бескида, котра вісить на 
стїнї Сільского уряду в Леґнаві, де за участи старосты села 
Миколая Кундрата заспоминали на історію і културны 
традіції Леґнавы. 

В пообіднїм часї суботнёго проґраму участници свя-
точной акції навщівили і Сулин, де за участи старосткы 
Анны Гіляковой ся поклонили памятцї свого вызначного 
родака, народного будителя Русинів Юлія Ставровского-
Попрадова (1850 – 1899) – коло ёго памятной таблы. На 
конець вшыткы участници навщівили містну церьков і были 
щіро прияты старостков на Сільскім урядї в Сулинї.

Юдр. пeтро КРАЙНЯК, Пряшів, 
фотка з архіву автора

(Закінчіня із 3. стор.)
Подля того, якый буде інтерес о тоту 
книжочку, рихтую єй текст переписати до 
русиньской азбукы. 

На темі той книжочкы – звыкы і траді-
ції на селї – не было ся тяжко догварити. 
На мі лем зістало рїшіня – од чого зачати. 
Споминам сі, же мы хлопцї у Пурдеша сьме 
ся барз тїшыли на приход яри, кідь уж 
всягды буде тепло, будеме мочі ходити 
босы, будуть пташкы весело співати і 
много далшых радостей нам принесе ярь. 
Може і тот радостный момент, кідь ся 
в природї вшытко пробуджать к жывоту, 
быв главным імпулзом зачати писати од 
ярьных звыків.

Зато, же книжочка узрїла світло світа 
за короткый час, мушу подяковати своїм 
дївкам – танї і даші, як і моїм зятям – 
петрови і Карлови. Они знали о каж
дім моїм кроцї при писаню і помагали мі 
добрыма радами, жебы дїло было успішне. 
Незвычайный інтерес моїх внучок о жывот 
на селї ня іншпіровав дакотры звыкы попи
сати шырше.

Почас писаня мі часто в голові вертїли 
думкы, ці тота моя робота буде мати 
змысел, ці іщі буде в днешнїй модерній добі 
дакого інтересовати, як даколи люде в 
Андріёвій жыли, што робили, што їли, як 
ся облїкали і под. Ці уж ся мої похыбности 
потвердять, або нїт, може тота мала 
книжочка даколи за 50, 100 років, або і піз

нїше, порадує того, хто раз буде глядати 
даяку справу о якімсь русиньскім селї, на 
місцю котрого в прекрасній зеленій природї 
буде про Бардеёвчанів вызначена оддыхова 
зона зо шувныма мурованыма домиками, з 
невеликым купалиском і чістым потічком 
повным рыб і раків.“

Інж. Іван ФРІЦЬКЫЙ, 
автор книжкы, Кошіцї

KOREKTNOSŤ A NESPRATNOSŤ  
SÚ PREDSA NEZLUČITEĽNÉ

(публікуєме в оріґіналї, подобно як і писмо А. Капуты, жебы не дiшло 
к неточностям ці скреслїню інформацій. Реакцію автора публікуєме 

на основі закона о пресї.)
Andrej Kaputa – autor článku OPÄŤ SA 

SÁM USVEDČIL („Народны новинкы“, ч. 4, 
30. апріля 2012) je na hrubom omyle, keď 
si myslí, že má korektné vzťahy s osoba-
mi a organizáciami, ktoré dlhodobo osočuje 
vo svojich sťažnostiach a ktorým neprávom 
ubližuje. Zrejme už zabudol, že jeho perma-
nentné útoky voči mne a inštitúcii, v ktorej 
pracujem, nadobudli až takých rozmerov, 
že sa tým musel zaoberať súd. V roku 2003 
v zmysle uznesenia príslušného súdu sa 
mi tento „korektný a mierumilovný“ občan 
osobne ospravedlnil a zároveň zaviazal, že 
„do budúcna zdrží sa osobných invektív voči 
navrhovateľovi, zoberie späť podané sťaž-
nosti späť vzatím, ktoré doposiaľ neboli vyba-
vené a ktoré boli podané na Ministerstvo 
kultúry SR v Bratislave a Slovenské národné 
múzeum v Bratislave...“. To, že A. Kaputa pod 
tlakom orgánov činných v trestnom konaní sa 
istý čas zdržiaval osobných invektív voči mne, 
predsa nie je možné považovať za korektný 
vzťah... Ba ani to, že rôznymi nechutnými 
a vtieravými spôsobmi sa usiloval nadviazať 
kontakt so mnou a mojimi spolupracovníkmi. 
Ako sa ukázalo, robil to iba preto, aby nás 
špehoval a vo vhodnej chvíli znovu pošpinil. 

Svoju zlobu a nespratnosť opätovne prejavil 
v uvedenom článku, v ktorom ma dokonca 
vyzýva, aby som vyvrátil jeho absurdity na 
detektore lži. A. Kaputa by sa už konečne 
mal zamyslieť, ak je toho vôbec schopný, nad 
svojimi vlastnými nekalými skutkami a klam-
stvami. Veď ich má na svojom konte toľko, 
že by mohol byť napojený na detektor lži 
doživotne. 

Príznačné, že tento paškvil je uverejnený 
v rusínskom kultúrno-spoločenskom mesač-
níku, avšak paradoxne, respektíve účelovo 
v slovenskom jazyku, aby ho autor následne 
mohol v tejto vytlačenej forme rozširovať 
ďalej so zámerom osočovať a znevažovať 
moju osobu.

Vzhľadom na to, že sa jedná o nepravdivé, 
t. j. krivé obvinenia mojej osoby a zámerne 
poškodzovanie môjho mena, dôrazne vyzý-
vam autora článku, aby sa mi verejne, t. 
j. v najbližšom čísle mesačníka „Народны 
новинкы“ ospravedlnil. V prípade, že sa tak 
nestane, budem sa dožadovať spravodlivosti 
(aj finančnej satisfakcie) iným zákonným spô-
sobom.  
 Dr.h.c., PhDr. Miroslav SOPOLIGA, DrSc., 

Svidník

Нова книжка о Андріёвій

ХОчЕтЕ ШтУдОВАтИ 
РУсИНьсКЫЙ ЯЗЫК?

В такі припадї собі іщі можете подати приглашкы 
на учітельскы бакаларьскы штудійны проґрамы 
(денна фoрма, 3-річна презенчна форма штудія) до 
другого кола вступных екзаменів на академічный 
рік 2012/2013 на Філозофічну факулту Пряшівской 
універзіты в Пряшові. Приглашкы ся приїмають 
до: 27. aвґустa 2012.

Приголосити ся мож на штудії русиньского 
языка і літературы в комбінації з:

•	 анґліцькым языком і літературов, 
•	 французьскым языком і літературов, 
•	 нїмецькым языком і літературов, 
•	 російскым языком і літературов, 
•	 словацькым языком і літературов, 
•	 україньскым языком і літературов, 
•	 історіов, 
•	 естетіков, 
•	 етічнов выховов, 
•	 філозофіов. 

2. кoлo вступных екзаменів на бакаларьскый ступінь 
штудія на академічный рік 2012/2013 выголосила 
і Факулта гуманітных і природных наук пУ в 
пряшові. приглашкы ся приїмають до 31. aвґустa 
2012 на комбінації учітельскых штудійных 
проґрамів:

•	 еколоґія ‒ русиньскый язык і література,   
•	 фізіка ‒ русиньскый язык і література.        

-р-

Вышла книга о Леґнаві
і єй монастырю


