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Премія Антонія Годинкы – Аннї Плїшковiй
8. фебруара 2014 в Будапештї ся одбыло святкованя 150 років народжіня вызначного мадярьского
ученого, історіка і етноґрафа, академіка Мадярьской академії наук – Антонія Годинкы (1864 – 1946),
Русина родом зо села Ладомирів (окр. Снина).
К тому юбілею Цїлоштатне общество русиньской
інтеліґенції Антонія Годинкы з центром в Будапештї приправило конфренцію і святочну академію,
частёв котрой каждый рік є ай выголошіня лавреатів Премії Антонія Годинкы. До тогорічного списку номінованых будапештьске общество по штирёх
роках загорнуло знову і представителя Русинів зо
Словакії (позн. ред.: в роцї 2010 тото оцїнїня здобыв
о. ТгЛіц. Франтїшек Крайняк за вклад до розвитку
русиньской пасторації).
В тім роцї номінацію здобыла доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. (злїва), од року 2008 директорка Інштітуту
русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в
Пряшові, котра в области русиньской културы робить
од року 1987 a в сферї языкознательства од року
1998. Пaмятный діплом і премію Антонія Годинкы
(справа ёго рельєф од скулптора Б. Коржы) здобыла
за вызначный вклад до розвоя русиньского языка
і културы. Ґратулуєме.
А. З., фоткы автора

Десятьрічне дїятельство

Общества св. Й. Крестителя
Першых десять років у жывотї
чоловіка не є много – є то іщі все
лем дїтиньскый вік. Но многы
учены суть того погляду, же якраз
першы рокы жывота суть про розвой чоловіка найосновнїшы, бо
тото, што в них набуде, наповно
схоснує в далшых роках жывота.
Десять років у жывотї Общества
св. Йоана Крестителя (дале ОСЙК)
не є много, но кібы сьме їх хотїли
оцїнити, можеме повісти, же то были
рокы уроджайны, повны духовной
потравы. Свідчать о тім надрукованы
Артосы, календарї, но і реліґійны
книгы (Требник, Молебен, Акафіст,
Тетраєвангеліє...), котры міцно збогачують духовный жывот вірників. Вірю,
же тото цїнне богатство ся не закоп
ле до землї, але похоснує вшыткым
Русинам.
Новодобы початкы Общества ся
вяжуть з роком 2003. Тогды позад пряшівского єпіскопа Йоана Гіркы до єпіскопского уряду наступив єпіскоп Йоан
Бабяк, СІ. Русиньскы ґрекокатолицькы
священици му 6. авґуста 2003 послали жадость на обновлїня ОСЙК. Пишу
на обновлїня а не на основаня зато,
бо Общество было основане іщі в
роцї 1862 – за єпіскопа Йосифа Ґаґанця – і дїяло 12 років. Владыка Йоан
Бабяк одобрив Становы Общества 19.
12. 2003 а Міністерство културы СР го
офіціално зареґістровало 11. фебруара 2004. Перше засїданя Общества
в Міджілабірцях зачало Молебенём
к Пресвятій Богородіцї 16. мая 2004
о 16.00 год. на лабірьскій ґрекокатолицькій фарї. По молитві наслїдовали вольбы: за председу ОСЙК быв

зволеный о. Ярослав Поповець, за
підпредседу о. Владимір Лапігуска, а
за господаря о. Мілан Ясик. Далшыма
членами выбору ся стали: о. Франтїшек Крайняк, о. Владимір Панчак,
о. Іґор Панчак, о. Радослав Вацё і о.
Мартін Костїлник. Першыма пунктами
проґраму ОСЙК были:
1. Стрїча з владыком Йоаном Бабяком.
2. Выданя Ґрекокатолицького русинь
ского календаря.
3. Выданя часопису Артос.
4. Росшырїня членьской базы.
5. Выданя Крестной дорогы, Акафіс
ту к блаженому П. П. Ґойдічови, Моле
беня к блаженому В. Гопкови.
В сучасности Общество має понад
550 членів а в русиньскім літературнім языку выдало дакілько
вызначных публікацій: Погріб-Парас
тас, Духовны піснї, Тетраєвангеліє,
Малый требник. Колектів перекладателїв Общества заслав на Архієпіскопство в Пряшові на імпріматур
Молитвеник і Літурґію св. Йоана Зла
тоустого.
Дїла Общества Господь Бог благословить через молитвы і дары нашых
членів і сімпатізантів. Уж 10 років є
ОСЙК про них і за них.
Тыма вшыткыма актівітами хоче
ОСЙК помочі духовному розвою
русиньскых віруючіх а посмілити
єрархії Ґрекокатолицькой і Православной церькви, жебы ся не бояли
прияти міджі остатнї літурґічны
языкы і русиньскый язык а рівноцїнно го хосновати про духовне
благо своїх вірників.
о. Ярослав ПOПОВЕЦЬ,
председа ОСЙК

За нового православного
митропoлиту зволили
архієпіскопа Рoстислава
Пряшівскый архієпіскоп Рoс
тислав ся став митрополитом Православной церькви в
чеськых країнах i Словеньску.
Вырїшив о тім 11. януара 2014
пряшівскый сейм. Бурлива
сітуація іщі все є на чеській
сторонї, де сінода уж в тот день
рано выменовала пражского
архієпіскопа.
Засїданя міморядного сейму
Православной церькви в чеськых
країнах і на Словеньску, котрого
основным пунктом были вольбы
єй найвысшого представителя,
было позначене сітуаціов у ЧР.
Тамтешнїй архієпіскоп і митрополита Христофор одступив з функцій по медіалізації ёго шкандалів.
Вісем місяцїв была Православна церьков без своёй главы, але
в спомянутый день у Пряшові
сінода, без засїданя Єпархіалной
рады, за архієпіскопа зволила
владыку Яхима, вікарного єпіскопа годонїньского. Тот ся так
став кандідатом на митроплолиту,
зъєдиняючого церькви в обидвох
країнах, но з кандідатуры одступив.
Митрополитом ся став, подля
очекованя, дотеперїшнїй митро
политный справця, архієпіскоп
пряшівскый і словеньскый, Ростислав. Сейм быв правоплатный,
бо на нїм ся зышло веце як 45
процент делеґатів а Ростислав
дістав 87 процент голосів.
ТАСР, фотка аґентуры

• Іщі лем 18. новембра 2012 о. Ростислав став ся архієпіскопом пряшівскым
і цїлого Словеньска, а уж 11. януара
2014 міморядный сейм го зволив у нас
до найвысшой функції у Православній
церькви в чеськых країнах і на Словеньску – єй митрополитом.
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Вічная память
о. Імріхови Белейканічови
„Вічная память, блаженый покой...“
– так сьме співали 13. януара 2014 р.
на погробі отця Імріха Белейканіча
в Православнім катедралнім храмі
Успенiя Пресвятой Богородіцї і св.
Яна Милосердного у Кошіцях.
Проф. ТгДр. митр. прот. Імріх Белейканіч, к. н., быв у послїднїх 10 роках
свого жывота на церьковных функціях Михаловско-кошіцькой православной єпархії у Кошіцях. Ту быв
установленый на короткый час на
функцію декана і пак на функцію другого священика. Од року 2004 быв
парохом Правосланой парохії в Кошіцях і настоятелём Православного
катедралного храму у Кошіцях. Окрем
того быв теолоґом, таёмником про
церьковне школство, председом рады
Середнёй одборной школы св. Кіріла і
Мефодія в Михаловцях.
Отцёви Імріхови православны віру
ючі в Кошіцях суть барз вдячны за
велику поміч при будованю православного храму, за добры рады,
мудры слова, любов, терпезливость,
жертвенность, но найвекша вдяка му
належить за выбудованя Божого дому
– Катедралного православного храму
в Кошіцях. Тот храм у новодобій історії
міста Кошіць є першым православным
храмом і буде служыти вшыткым віруючім, котры глядають змысел жывота
в істинї і в Божій благодати. Няй
Господь Бог прийме ёго душу до
Царства Небесного. Навсе будете в
нашых сердцях, дорогый отче.
Отець Імріх Белейканіч ся народив
23. юла 1953 в селї Кашов, окрес
Требішов. В роках 1972 – 1976 быв
штудентом Православной богословской факулты в Пряшові – одбор православна теолоґія. В тім одборї в
роках 1976 – 1980 продовжовав штудії
на Духовній академії в Ленїнґрадї.
В роцї 1980 уж мав тітул кандідата
наук (CSc.), в роцї 1988 ся габітовав
на доцента, в роцї 1991 здобыв тітул
ThDr. а в роцї 2002 ся став професором.
Свою педаґоґічну роботу о. Белейканіч заміряв на духовну формацію
молодого поколїня. На Православній
богословскій факултї і на Філозофічній
факултї Пряшівской універзіты быв
на высокых і одповідных функціях
ведучіх катедер, напр. сістематічного
богословія, найстаршой історії і історії
реліґії, найстаршой церьковной історії. В роках 2007 – 2008 быв продеканом Філозофічной факулты ПУ.
Быв членом Інштітуту історії, членом Катедры старовікой, середнёвікой
і нововікой історії, членом комісії про
науку о обществі: філозофія, соціолоґія, політолоґія, теолоґія, быв членом Научной ґрантовой аґентуры МШ
СР (VEGA) i научных рад Пряшівской
універзіты, редакчных рад научных
і одборных часописів, членом Словеньского візантолоґічного общества
і Словеньского общества про штудії
реліґій при САН.
В бадательскій роботї го інтересовала історія церькви і реліґій, історія Візантії і візантолоґія. В рамках
рїшаня проєкту Візантьска традіція
в контекстї европской цівілізації,
якого быв ведучім, потвердив вплив
візантьскых традіцій на формованя середнёвікой европской цівілізації. З ёго ініціатівы взникнув новый
штудійный проґрам під назвов Історія

реліґій, фундаментом котрого суть 3
світовы монотеістічны реліґії: юдаізм,
хрістіанство і іслам.

В педаґоґічній сферї го найвеце
інтересовали такы дісціпліны, як історія старого віку, історія реліґії старого
віку, іслам, Візантія і історія Европы,
візантолоґія і історія реліґії.
Окрем педаґоґічной і научной роботы
о. Белейканіч в роках 1987 – 1999
быв директором Пряшівской православной єпархії. В тім часї ся рїшали
маєтковы споры з ґрекокатолицьков
церьквов. Вдяка ёго способностям ся
подарило в Пряшові сохранити такы
будовы, як напр. Архієпіскопскый уряд,
Православну богословску факулту,
семінарію і будинок на Главній уліцї.
Многы православны храмы Пряшівской єпархії были выбудованы тыж
вдяка ёго ініціатівам. Під ёго веджінём
быв заснованый Дітьскый домов св.
Николая в Міджілабірцях.
У Кошіцях по о. Белейканічови зі
стала велика прекрасна памятка про
православных віруючіх і місто Кошіцї,
як і про Михаловско-кошіцьку православну архієпархію. Тов памятков є
в місяцю маю 2013 року высвяче
ный прекрасный Катедралный пра
вославный храм Успенія Пресвятой
Богородіцї і св. Яна Милосердного.
З інтензівным будованём того храму
ся зачало аж в роцї 2006, коли парохом у Кошіцях быв уж о. Белейканіч,
а кошіцькым деканом Мґр. о. Владимір Спішак. Заслугов о. Белейканіча
уж шестый рік у храмі на богослужбах співать по церьковнославяньскы
змішаный церьковный хор під веджі
нём успішной діріґенткы Мґр. Славкы
Ксенії Рудачковой. Тот хор выступав
і на публічных концертах, де репрезентовав русиньску народностну мен
шыну в Кошіцях.
Снагов о. Белейканіча як візантолоґа было в церьковнім жывотї сохранити звыкы і традіції нашых предків, сохранити церьковнославяньскы
співы і зато у кошіцькій православній
парохії по скінчіню рождественных
свят з ёго ініціатівы суть орґанізованы
концерты колядок і рождественных
пісень під назвов Православне Рож
дество у Кошіцях.
Одход до вічности професора і священика митр. прот. Імріха Белейканіча є великов стратов нелем про
православных віруючіх, но і про науку,
теолоґію, на Словеньску.
Вічная ёму память!
Іван ФРІЦЬКЫЙ,
Кошіцї, 14. януара 2014
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Одышла до вічности Клара Дубска
6. януара 2014 одышла до
вічности Інж. Клара Дубска,
роджена Бунґанічова, у віцї
недожытых 91 років. Была
єднов із найстаршых русинь
скых актівісток нелем в Сполочности приятелїв Підкарпатьской Руси в Чехах, але і
в русиньскім русї вцїлім. Панї
Клара з Прагы была, може,
і найстаршов чітательков і
передплатительков Нар од
ных новинок і часопису
Русин, якым і в своїм высокім
віцї, як пензістка, фінанчно
помагала. Послїдня розлучка
з нёв была 13. януара 2014 в Церькви св. Клімента у Празї і єй остаткы
одпочівають на Олшаньскім цінтерю при православній каплічцї.
Клара Дубска ся народила 11. апріля 1923 в русиньскім селї
Збудьска Біла, окр. Міджілабірцї, як пята дїтина і єдина дївка в
родинї русиньского ґрекокатолицького священика Петра Бунґаніча.
Бунґанічовы все были і суть родинов інтеліґентів, родинов освіченов: брат
Штефан быв середнёшкольскым учітелём і директором руськой ґімназії
в Мукачові, другый брат Петро быв языкознателём і высокошкольскым
учітелём, доцентом на катедрї україньского языка і літературы Універзіты
П. Й. Шафарика. Тыж Клара ся пустила на путь за освітов. В роках 1933 –
1941 абсолвовала Мукачовску руську реалну ґімназію, де были єй сокласниками, наприклад, владыка ґрекокатолицькой церькви о. Іван Лявинець
або Інж. арх. Іван Піліп. По матурї ся записала на медічну факулту в
Братїславі. Єй штудії перерушило Словеньске народне повстаня і Клара
пак зачала робити в гуменьскім шпыталю. Кідь ся зачатком зимы року
1944 приближыла фронта, по вымушеній евакуації нашла сі роботу в
санаторію на лїчіня туберкулозы у Высокых Татрах. По войнї од року
1946 штудовала на Высокій школї політічной і соціалной роботы у Празї,
з котрой ю комуністы по фебруарї 1948 выгнали. Єй сын Андрій к тому
додає: „З высокой школы єй вышмарили так, же їй не быв вернутый
ани высокошкольскый індекс по перевірках. Нияку справу о вылучіню зо
школы не дістала. Але в рамках одшкоднїня в роцї 2010 сьме ся дізнали,
же в архіві тот індекс є. Мала уж записаный семый семестер і зложыла
1. штатный екзамен. В роцї 2010 єй быв додаточно признаный тітул
,інжінїр’.“
В януарї 1949 ся Клара Бунґанічова оддала за Йозефа Дубского (днесь
має 93 років), котрый праві докінчів штудії на медічній факултї. Ішла з ним до
Локтя, де муж дістав місто в шпыталю. Она сама робила в містї як малярька порцелану. В половинї 50-ых років абсолвовала абітурьєнтьскый курз
про здравотны сестры з матуров, вдяка чому наслїдно могла пак робити
як здравотна сестра в пражскім Томаєровім шпыталю. Пізнїше робила
як лаборантка в інштітутї серумів і інъєкчных препаратів, в котрім тогды
проходило баданя вакціны проти паралізї, а при тій роботї выштудовала
далшый медициньскый одбор – середню школы про здравотных лаборантів (далша матура в роцї 1961). Потім робила як лаборантка, наприклад на
Псіхіатрічній клініцї Факултного шпыталю в Празї.
Клара выховала трёх сынів: Романа, Александра і Андрія. Вшыткы суть
у своїх професіях успішны, і она ся тїшила з внучат і правнучат. Вєдно з
мужом ославила діамантову свадьбу (обряд златой свадьбы в роцї 1999
одправляв в Церькви св. Клімента у Празї о. Іван Лявинець).
Двадцять років актівно дїяла в русиньскім русї, окрем іншого, як
господарька Сполочности приятелїв Підкарпатьской Руси, брала
участь на народных і міджінародных акціях, была делеґатков на
засїданях Світового конґресу Русинів.
Аґата ПІЛАТОВА, Прага, фотка: Андрій Дубскый
К тым, котры познали Клару Дубску і высловили глубоке сочувство єй родинї, окрем близкых і бывшых сполупрацовників, ся припоює шефредактор Народных новинок і Русина із своїма колеґами
і сполупрацовниками.

Нова адреса Інштітуту
Од 21. януара 2014 Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові має нову адресу – Уліця 17. новембра
ч. 15.
По реконштрукції северного крыла будовы Ректорату ПУ на ул. 17.
новембра ч. 15 веджіня універзіты іщі минулого року вырїшило придїлити інштітуту – як єдному з цїлоуніверзітных центрів – новы просторы
на 3. штоку. На новім містї інштітут має к діспозіції окрем штирёх
канцеларій таксамо велику містность на выбудованя Бібліотекы
карпаторусиністікы, яка буде єдинов такого характеру в Европі
а другов – попри Торонтьскій універзітї в Канадї – на світї. Пряшівска
універзіта на єй выбудованя в минулім роцї здобыла ґрант од Аґентуры
МШ СР про штруктуралны фонды Европской унії, а того року зачала
дану часть того 2-річного проєкту реалізовати.
-р-
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• 11. 2. 2014 у Высокошкольскім ареалї Пряшівской універзіты (ПУ) у Пряшові ся одбыла цїлоуніверзітна акція – 2. річник Дня отворерных дверей, в якій взяв
участь і Інштітут русиньского языка і културы (ІРЯК). В минулім роцї презентовали можности штудія русиньского языка і літератруры лем робітници інштітуту, а того року і штуденты-русиністы, окрем іншых, Петра Міхловічова і Михал Павліч (на фотцї злїва) • 12. 2. 2014 в засїдалнї Consilium maius Ректорату
ПУ ся од быв уж 25. Научный семінар карпаторусиністікы, де главныма протаґоністами были: (справа) ПгДр. К. Копорова, ПгД., доц. ПгДр. А. Антоняк, к. н.,
і Мґр. В. Падяк, к. н.
Фоткы: З. Цітряковой

Презентація Інштітуту русиньского
языка і културы
11. фебруара 2014 у Высокошкольскім ареалї
Пряшівской універзіты на ул. 17. новембра ч. 1
в Пряшові ся одбыв 2. річник Дня отвореных
дверей. Є то акція пропаґачного характеру, яку
Пряшівска універзіта орґанізує цїлено якраз в тім
в часї, коли тогорічны абсолвенты середнїх школ
вырїшують о своїй далшій перспектіві і выберають
собі універзіту, на якій будуть выбраный одбор
штудовати. До той акції цїлоуніверзітного характеру ся запоюють вшыткы факулты і інштітуты
Пряшівской універзіты (ПУ), враховано Інштітуту
русиньского языка і културы (ІРЯК). Того року з
участниками Дня отвореных дверей діскутовали
робітници ІРЯК ПУ ПгДр. Кветослава Копорова,
ПгД., і Мґр. Аліца Вєтошевова, і штуденты першого
і другого річника маґістерьского штудійного проґраму русиньскый язык і література.
З цїлоуніверзітного погляду акція такого характеру бесспорно хосенна і потрібна є, але думаме собі,
же про пропаґацію конкретно русиністікы была
хосеннїша 2-днёва акція під таков істов назвов,
котрой три річникы в роках 2008 – 2010 реалізовав Інштітут русиньского языка і културы. Проґрам Дня отвореных дверей тогды быв заміряный
лем на презентацію русиністікы посередниц
твом розлічных аспектів русиньской културы і
вжываня русиньского языка в розлічных сферах.
Реґуларныма участниками акції были штуденты

третїх річників середнїх школ зо северовыходных
реґіонів Словакії, якы прямо дістали інформації о
можностях штудованя русиньского языка на ПУ,
як і о можностях їх далшого уплатнїня по скінчіню школы у сферї русиньской освіты, пресы або
културы. Шкода, же проєкты Днїв отвореных дверей на ПУ, якы предкладав до ґрантовой сістемы
Міністерства културы СР ІРЯК ПУ, комісія про
русиньску културу, то значіть самы Русины, рекомендовала не підпорити. Главно, же часто слухаме силны речі о потребі розвоя русиньского
школства і навчаня русиньского языка!
Друга акція, орґанізована з ініціатівы ІРЯК ПУ
в тых днях, быв 12. фебруара 2014 в засїдалнї
Consilium maius (2. шток, ч. 328) Ректорату Пряшівской універзіты (ул. 17. новембра ч. 15) уж
25. Научный семінар карпаторусиністікы, якым
ся отворив уж шестый річник того довгодобого
проєкту інштітуту. З лекціов на тему Поетічна
збірка Юрка Харитуна Мої незабудкы – очами
чітателя выступив доц. ПгДр. Андрій Антоняк,
к. н., научный робітник ІРЯК ПУ. В проґрамі семінара была і презентація найновшых выдань з
карпаторусиністікы, главно пятёх публікацій, при
зродї якых помагали тыж членове даного інштітуту. Богата участь свідчіла о тім, же семінары
карпаторусиністікы собі уж нашли свій круг навщівників.
А. З.

Радіо Русин ФМ святкує
3. децембера 2013 минув рік, як перше
русиньске інтернетове радіо на Словакії зачало своє высыланя. Радіо днесь святкує і
біланцує. А, самособов, має і свої планы до
будучности.
Русин ФМ зачало высылати 3. децембра
2012 року о пятій годинї пополїдне. Першыма і
тогды єдиныма премєровыма релаціями почас
тыждня были понедїльковый блок, котрый творили справы, релації на історічны темы, але
і представлёваня русиньскых музичных інтерпретів ці молодых, успішных Русинів і вечурня
понедїлькова релація Граме на желаня, котра
ся од зачатку высылала нажыво. Тоты релації ся
почас тыждня дакілько раз повторяли і высыланя
в тім часї творив переважно музичный архів
радіа. По дакількох місяцях Русин ФМ пошырило
палету своїх премєровых релацій а днесь приносить своїм слухачам сїм премєр за тыждень.
У высыланю ся днесь находять контактны релації про молодых, котры ся высылають нажыво,
інформачно-публіцістічны і історічны релації, але
і записы з богослужінь. Радіо почас рока приготовило і серію русиньскых приповідок, котры суть
ексклузівно про Русин ФМ вырабляны екстерно і
на їх приготовлїню беруть участь і герцї з русиньского Театру Александра Духновіча в Пряшові.
Приповідкы, так як і цїлый проєкт радіа, были
підпорены з ґрантовой сістемы Уряду влады СР
з проґраму Култура народностных меншын, як
проєкт молодежной орґанізації Молоды.Русины.
В септембрї того року Русин ФМ святково
отворило своє штудіо з новов техніков у Братїславі. Якраз тота подїя росшырила можности
приготовляня релацій і жывого высыланя, котре
має у людей позітівный одзыв. Але радіо хоче

іти допереду, піднимати якость свого высыланя
і росшырёвати свій проґрам. Якраз зато є
найблизшым цїлём отворити друге штудіо в Пряшові, одкы ся од штарту радіа приготовлює часть
высыланя. Русин ФМ од отворїня пряшівского штудіа чекать росшырїня годин премєрового
высыланя, і таксамо бы такым кроком хотїло свій
центер перенести до історічного центра Русинів
на Словакії, но і сімболічно навернути народностне высыланя Русинів там, одкы ся їм цїлы
десятьроча пригваряли творцёве народностного
высыланя Чехословацького а пізнїше Словацького розгласу.
Русин ФМ собі за рік єствованя нашло свою
стабілну базу слухачів, котра все росте. А нелем
дома, але і за граніцями. Свідчать о тім слухачі з Чеськой републікы, Польщі, Мадярьска,
Україны, Сербії, але своє місце собі радіо нашло
і міджі Русинами в США, Анґлії ці в северьскых
державах. Радіо было включене і до аплікації
про телефоны з операчнов сістемов „Android“ а
веджіня Русин ФМ може радостно конштатовати,
же по дакількох місяцях ся в слуханости через
тоту аплікацію дістало на 31. місце з днешнёй
цїлковой кількости 72 запоєных радій.
Рік єствованя, правда, не є велё, но тот, про
Русинів Словакії унікатный проєкт, творцям радіа
за рік вказав, же має свій змысел і нашов своє
стабілне місце міджі людми. Днесь, вєдно з
далшыма актівностями русиньскых орґанізацій,
творить інтеґралну часть културы Русинів дома
і за граніцями. Директор радіа Петро Штефаняк
і ведучій проґрамового высыланя Петро Медвідь
таков драгов дякують нелем слухачам, але і цїлому тіму радіа, в якім у вольнім часї робить десять
молодых ентузіастів.
П. М.

(Не)Офіціалне отворїня
30. децембра 2013 у Пряшові за участи богатой публікы быв
отвореный Словацькый народный музей – Музей русиньской
културы. Музей, котрый быв заснованый в роцї 2007, наперед
быв лем в арендованых просторах. Минулого року перешов до
властных і тримало півдруга рока, покля го знова отворили,
теперь вже у „властнім обыстю“.
Проґрам отворїня, в котрім окрeм приговору директоркы музею
Ольґы Ґлосiковой выступило і тріо Яворина зо Снины, было
досправды русиньскым святом, на котре многы довго чекали.
Добра атмосфера, русиньска бісїда зо вшыткых боків, приятельскы
стрїчі.
То чом же пишу о (не)офіціалнім отворїню? Прічін є веце. По
перше, будова музею дотеперь не є зреконштруована, а так нашу
інштітуцію чекать іщі довга путь до того, жебы музей досправды
быв музеём. По друге, просторы, котры ся холем як-так подарило
дати до порядку, жебы мож было выставити часть експозіції, не
суть великы (довєдна штири містности на выставкы і засїдалня),
то значіть, же днесь є того выставленого іщі менше, як было в
просторах арендованых. Ту треба признати, же хоць інтерьєр
русиньской хыжы быв наіншталованый автентічно і красно, прав
дов є, же єдна хыжа іщі музей не робить. А по третє, а тото є
уж на серьёзне задуманя, на офіціалнім отворїню якось хыбовали
офіціалны гостї, котры на такій вызначній подїї ‒ без пардону ‒
быти мали.
Є то доста смутне, же на отворїню єдной з частей Словацького
народного музею не быв нихто із ґенералного директоріату. Ани
сам ґенералный директор, ани никотрый ёго заступця. Выгварку,
же быв конець рока і много роботы, котра ся мусить іщі стигнути
зробити, не мож акцептовати. Тот факт лем потверджує підо
зрїня, котре єм вже веце раз написав – русиньскый музей не мать
в Братїславі таку важность, котру бы мав мати. О опаку бы ня
днесь пересвідчів якбач лем жывый Єті. Неучасть далшых людей
таксамо свідчіть о тім, якый серьёзный є приступ самосправы ці
штатной справы к нашому музею. Не пришов ани председа Пря
шівского самосправного краю Петро Худїк, котрый інакше мать
„добры односины“ к Русинам – переважно перед вольбами, ани
нихто в ёго менї. А не знам ани о тім, жебы холем од ёго уряду
было загнане офіціалне писмо, в котрім бы участників той подїї
поздравив і оправдав свою неучасть. Тото саме мож повісти о
пріматорови міста Пряшів Павлови Гадяріёви. Отворїня музею не
є предсі лем русиньскым балом в Америцї, де без проблемів перед
пару роками полетїв. Масарікова уліця є якбач далеко од Главной і
аж така забава на отворїню музею, яка наісто была на балї, там
не была. Кідь ся неучасть ґенералного директора музею не дасть
нияк оправдати, бо тот о тім мусив знати скорїше як мы вшыткы
докопы, в припадї далшых спомянутых бы іщі была можность, же
о подїї не знали. О тім але радше не буду шпекуловати, бо то бы
значіло планый „маркетінґ“ з боку веджіня нашого музею. В порів
наню з отворїнём Україньского центра в Пряшові, де ся пришли
вказати вшыткы нашы містны політічны целебріты, отворїня
музею, єдной з найважнїшых русиньскых інштітуцій, вызерало як
мале домашнє свято, де окрем родины не є нихто. Кідь не рахую
то, же пришли зо свідницького і соливарьского музею, з крайского
таксамо было якбач далеко прийти, ці то, же была заступлена і
Матіца словеньска. І то, самособов, потїшить, же ся зыйде роди
на, лем не знам, ці не маме на то, жебы то было дакус веце як лем
родинне свято.
Так ці так, музей є отвореный. Провізорно, але отвореный. Без
огляду на высше уведжене, є то і радость, і мала надїя. Конечно
є в Пряшові і місце, де ся мож стрїчати, ожывлёвати русиньскый
рух в історічнім центрї. Не є то дефінітіва, лем зачаток. А в тім
зачатку жычу вшыткым робітникам музею, жебы мали розумну
концепцію, котра буде наше музейництво розвивати, котра забез
печіть жывый рух в тій інштітуції, жебы то не была лем будова
з нашов таблічков, але музей, котрый наповнює задачі, про якы
быв заснованый. Лем так собі якбач здобуде важность і в очах
тых, котры собі на нёго не нашли час, або о нїм не знали, іщі ани в
послїднїй понедїлёк минулого року.
Петро МЕДВІДЬ, Пряшів

4 ІСТОРІЯ • ЯЗЫК

НАРОДНЫ НОВИНКЫ

2 / 2014

К: Ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії (7)
(Продовжіня з минулого чісла.)
Я пересвідченый, же кідь бы быв сохраненый непоруше
ный заповіт св. братів Кіріла і Мефодія на нашій земли,
были бы ту в сучасности, кідь не вшыткы, то холем переважна часть Русинів. Тадь одповіджме собі на вопрос: „Як
бы само себе называло жытельство, сповідаюче хрістіанство візантьского обряду і пишуче азбуков? [60]
ІІІ.Ц) Ґлобалізацiя:
Латинізачный тиск в минулости нам знамый в нїмецькій,
пізнїше в мадярьскій формі, в сучасности ся реалізує в
формі анґлосаській. Наслїдком розвитку цїлого людства,
розвитку транспорта, телекомунікацій, средств масовой
комунікації, діґіталізації розбивать ся цїла людьска громада, вшыткы народы, вшыткы конарї жытя. На самый
перед але сфера културы і економікы. Знаме то під назвов
ґлобалізацiя. З ґлобалізацiов мають проблемы і великы
народы, і державы, нелем Русини.
IV. Cтратеґічны задачі:
К їх начаркнутю треба нам одповісти на вопросы: Хто
сьме? Кым хочеме быти? І сьме повинны бечалёвати
законы того світа.
IV.А) Ідентіфікація:
Условія нашого зроджіня становили:
1. Хто сьме, де належиме?:
Наша матїр є Русь – іщі передкиєвска.
Єй дїтятём (дїтми) – є кралёвске племя Росів – Русів –
Русинів – маґів племеня Маґоґ – царьскых Скітів.
Нашым нянём є св. княз Ростислав [61]
Нанашками суть св. братя Кіріл і Мефодїй.
До вінка сьме дістали:
- візантїйску руську віру;
- візантїйску руську културу;
- кіріліцю.
* Одповідь: сьме Русины, належиме до родины восточно
славяньскых народів, котры дотримують кіріломефодьскый
заповіт.
2. Кым хочеме быти?:
А/. Русинами, русиньскым народом? «Гей.» Потім собі
мусиме хранити дары – цїнности – заповіт, котры сьме до
вінка дістали од св. братів Кіріла і Мефодїя. То є то базове,
што кідь стратиме, то вже не будеме Русинами.
* Нашым прикладом на ідентіфікацію не може быти нихто
іншый, як наша матїрь Русь, наш нянё княз св. Ростислав
і нашы хрестны-нанашкове св. братя Кіріл і Мефодїй. То є
супер приклад на ідентіфікацію, ку котрому ся не тягаме,
кідь собі усвідомиме, же бы сьме мали быти тыж такыма
великанами в сучасній добі.
* А тоты „налїпковы“ Русины, котрым то не пасує або не
пахне, няй ся міджі нас не мішають. Няй ідуть по тій дразї,
котров пішов княз Святополк І., кідь ёго прикладом на ідентіфікацію ся став бискуп Віхінґ, внаслїдку чого запродав
св. братів Кіріла і Мефодїя і доволив поґром і ліквідацію
кіріломефодьского центра Великой Моравії ... Князь Святополк І. ся так став прикладом на ідентіфікацію Словаків.
Не надармо мать поставлену скулптуру на Братїславскім
замку.
Б/. Кідь одповіме «Нї», потім можеме быти лем єдным зо
словацькых діалектів, і дале не мусиме робити ніч.
IV.Б) Законы того світа:
Або якы суть правила гры? Тот світ ся рядить своїма законами. Наприклад, закон, котрому Чіняне гварять „Їн і Янґ“ а
марксісты – „закон єдности і борьбы протикладів“. Є добрї
їх знати. Лем їх знаня нам дозволить прияти правилне
рїшіня і вываровати ся переступлїня законів і наслїдной
кары. В згодї з тым законом кідь взникла Римска імперія
зо своёв цівілізаціов (западнов – латиньсков) включала
в собі зародок Візантьской імперії зо своёв (выходнов –
візантьсков) цівілізаціов. Была епоха в історії, кідь Римска
імперія ся офіціално дїлила на Западоримску з центром
в Римі а Восточноримску = Візантїю з центром в Константинопї (Царіградї). Хоць ту были різны пробы нарушыти
тот закон і здобыти єднополюсну єдность, сучасна сітуація одражать початкове дїлїня на Западоримску імперію
НАТО = ЕУ + США = западну цівілізацію = западну жрідлову културу) з духовным центром в Римі, културным і
політічным у Вашінґтонї, і на Восточноримску імперію =
Візантїю, котрой наслїдником ся стала Росія – Сполоченство незалежных штатів – СНШ = восточна цівілізація =
восточна жрідлова култура з духовным центром в Москві.
При даякім спрощіню мож повісти, же на нашій североатлантічноевроазійскій теріторії суть лем дві цівілізації
= жрідловы културы = два повновартовны себестачны
народы то є: 1/ анґлосаськый, 2/ руськый. Вшыткы остатнї народы суть лем сателітами (варіантами) тых двоїх.
Варіанты (сателітны народы) збогачують жрідлову културу. На другій сторонї суть завіслы од жрідловой културы.
Кідь стратять споїня і ся не обновить, мусять черьпати з
іншой жрідловой културы. Духовность і култура імпорто-

вана з іншой жрідловой културы трансформує первістный
сателітный народ первістной жрідловой културы на
сателітный народ іншой жрідловой културы (на сателітный
народ той жрідловой културы, з котрой черпать). Звычайно
ся в тім часї мінить назва сателітного народа. З уведженого выходить, же кідь хочеме пережыти, нам треба перейти од пасівной концепції, т. є. од секундованя вимераню
Русинів – к актівній концепції многостранного розвоя. Того
ся можеме добити наповнёванём тых стратеґічных задач:
IV.В) Cтратеґічны задачі:
1. Сохранити заповіт св. братів Кіріла і Мефодїя.
Мусиме захранити і розвинути то, із чого ся складають
Русины і русиньскый народ, то є то, што собі памятаме з
нашых сел, то є то, што чінить нашы селечка русиньскыма,
то є то, што з нашых сел очівісно одходить з нашыма предками (дїдами, бабами, нянями, мамами...) до вічности.
То є заповіт св. братів Кіріла і Мефодїя. Кідь тот заповіт
захраниме, захраниме ся як Русины. Тоты Русины, котры
не сохранили заповіт св. братів Кіріла і Мефодїя, суть лем
наклейковы Русины. Кідь їм не поможеме, лем тяжко самы
собі споможуть, і так скорїше або пізнїше наклейку зашмарять і стануть Словаками. К захранїню заповіта нам треба:
2. Обновити наше споїня з восточнов жрідловов културов і поступно доповнити дефіціт черьпаня з восточной
жрідловой културы. Наш дефіціт в тім напрямі є великый.
Заповіт св. братів Кіріла і Мефодїя в нас жыє од початків,
і з того мала, што ся к нам дістало споза Карпат. Наперек
тому тот заповіт пережыв і не стратив свою способность
конкуровати богато підпорованій латиньскій духовности і
културї.
3. Зъєдинїня:

Мы сьме єдным з найстаршых славяньскых народів. Все
сьме зо щірого сердця дотримовали і сохраняли заповіт
св. братів Кіріла і Мефодїя. За свою щіру віру сьме барз
терпіли. Велё кіріломефодьскых ґрекокатоликів-Русинів не
вытримало і переступили на латиньскый обряд. З нашой
історії знаме, же тым, котры вытримали, пануючі народы
давали вшелиякы назвы – поступно перешли вшелиякыма
народностями: Рус, Малорус, Карпаторус, Угрорус, Валах
-Волох, Magyar oroszok, Ruszinajkú magyarok, Русин, Рус
нак, Русняк, Ruthen, Лемко, Українець... [62] Велё з нас ся
дале голосить к Українцям, а дакотры і к Русам. Мають на
то право, включно права на свої іншітуції і орґаны, а тото
право їм нихто не возьме.
Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін
Література і позначкы:
[60] Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie),
Vladimirus de juxta Hornad, Košice, 2004, с. 43-49.
[61] Православна Церьков на Словеньску благославила
великоморавского князя Ростислава на святого в Пряшові дня 29. октобра 1994, https://sites.google.com/site/
newsbookinfo/exkurz-do-historie.
[62] Погляд Сполоченьсконаучного інштітуту САН
(Словеньской академії наук) к автохтонности руськой
(російской) народностной меншыны на теріторії Словеньской републікы посмоть: http://www.google.sk/url?
sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A
%2F%2Fromovia.vlada.gov.sk%2Fdata%2Ffiles%2F214.
rtf&rct=j&q=autocht%C3%B3nna%20cirkev&ei=ruNHsvIsgaVrIUT&usg=AFQjCNHCiSKMFNILG433N57ca_TnG7Ohw&cad=rja.

ЯЗЫКОВА КОНЗУЛТАЦІЯ (7)
Найчастїшы хыбы в правописї
Найчастїшы хыбы в правописї, котрых ся вжывателї
літературного русиньского языка допущають, можеме
про лїпшый перегляд роздїлити на такы ґрупы:
І. Неналежне помягшованя консонантів і наспак,
непомягшованя там, де становлює літературна норма.
1. K тій катеґорії хыб належить помягшованя консонанту
2.	-с- в суфіксї -΄ск-, о котрім сьме уж писали в конзултації
ч. 2. В словах тіпу паньскый, жываньскый, піратьскый,
убляньскый, валальскый, коданьскый,... ся помякшує
передстоячій согласный (під впливом суфікса -ьск-).
Інакша сітуація настає при творїню односного придавника суфіксом -ьск- од слов з основов на х, с, ш,
з. Кінцёвы консонанты основы (х, с, ш, з) ся асімілують, під впливом суфікса -ьск- ся змягшують, причім
традічный суфікс -ьск- ся ся стає о єден консонант (с)
худобнїшый, котрый ся стає частёв словотворной основы
як релевантнїшой части деріватемы, напр.: руськый,
комлоськый, спіськонововеськый, чеськый і т. п.; Фран
цуз – французькый, Андалузія – андалузькый...
При творїню односного придавника суфіксом -ьскод слов з основов на к, ч, наставать алтернація к, ч > ц΄
і стягнутя (выпаджіня -с- із суфікса -ьск-, напр.: жобрак
– жобрацькый, пияк – пияцькый, Уліч – уліцькый, грач –
грацькый, і т. д.;
2. Высловность согласного [л] в лексемах култу
ра, културный, култовый, нормалный, силный,
фалшывый, далшый і др. є все тверда. Дакотры вжы
вателї языка під впливом україньского языка, респ. і під
впливом властного діалекту высловлюють, а наслїдно і
пишуть позад л мягкый знак, то значіть, помягшують го:
[кул´тура, кул´турныj, фал´шывыj, нормал´ныj, пул´т,
дал΄шыj], што ся вымыкать з орфоепічной і орфоґрафічной нормы сучасного русиньского языка.
3. Під впливом україньского языка дакотры вжы
вателї русиньского языка пишуть несправно слово з
дїтми в інштрументалї плуралу: [з д΄іт΄ми]. Норматівна высловность не є палатална, але согласный [т] ся
высловлює твердо [з д΄ітми], также в писаній подобі
без мягкого знака. Подобно ся высловлюють і слова:
люди – [з л΄удми], не [з л΄уд΄ми] але конї – [з кін΄ми, з
кон΄ами]...
4. Подобным прикладом є і слово писмо – в
котрім дакотры вжывателї змягшують консонант [с] і
высловлюють [пис΄мо], што не є норматівне.
Многых хыб ся вжывателї допущають в припадах, кідь
ся даный консонант під впливом навколишнёго фонетічного оточіня змягшує, але в писаній подобі помягшіня не
значіме. Суть то хыбы:
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1. В субстантівах спалня, їдалня, купелня, котелня і подобных, консонант л перед складом з мягкым
консонантом ся высловлює мягко [спал΄н΄а, jідал΄н΄а,
купел΄н΄а, котел΄н΄а] наслїдком реґресівного впливу
асімілації по мягкости, но в орфоґрафії мягкый знак не
пишеме.
2. То є і припад назывників палець, шмалець, вінець,
копылець – палця, шмалцю, вінця, копылця (выслов
люєме мягко – [пал΄ц´a, шмал΄ц´у, він΄ц΄а, копыл΄ц΄а]... В
дакотрых русиноязычных публікаціях красной літературы
находиме ненорматівны формы: з великого пальця, хлїб
зо шмальцём...
Далша ґрупа порушовань орфоґрафії є неправилне
вжываня вокалів і, и, ы. Суть то такы припады:
1. В русиньскім кодіфікованім языку в субстантівах
женьского роду є норматівный правопис суфікса -іц΄а
з [і], і палаталным [ц΄] – зато в словах тіпу танечніця,
служніця, паліця, Богородіця нелем высловлюєме,
але і пишеме [і]. Дакотры вжывателї языка під впливом
україньского языка або і дакотрых русиньскых діалектів
высловлюють тот суфікс з варіантным гласным [и] а
часом і без палаталного [ц΄] : [служница, танечница,
палица], што не корешпондує з платныма правилами
правопису, якы при правописї суфікса -іц΄а рефлектують
тзв. цїлорусиньскый аспект.
2. Многых хыб, як в орфоґрафії, так і в орфоепії ся
допущають вжывателї русиньского літературного языка у
взаємній замінї гласных и, і в такых словах як писмо (не
пісмо), причім у тім слові сьме зазначіли і высловность
письмо, што поважуєме за вплив україньского языка.
Окрем того сьме зазначіли далшы аналоґічны приклады,
в котрых ся замінює и з і: родичів – родічів, Духновичів –
Духновічів, молодеж – (локал) о молодежи, в хыжи (не
о молодежі, в хыжі), мір, мірный (не мир, мирный).
3. Як норматівны формы першой особы сінґулару
од часослов рекомендуєме: лежáти – лежи*ть (не
лежить), але залежáти – залéжить (не залежыть),
біжáти, біжти* – біжы*ть (не біжить), акцептуючі
бівшу міру діспалаталізації консонанту [ж] в русиньскім
языку. Ту сі можеме помочі правилом, же там, де є склад
акцентованый, векшынов высловлюєме і пишеме [ы], в
складї без акцента звычайно высловлюєме і пишеме [и],
напр.: бáжити – бáжить, кружы*ти – крýжить....
Таксамо і в субстантіві меншына, утворенім од компаратіву адъєктіва меншый, по твердім консонантї [ш] ся
пише і высловлює [ы]: [меншына], а не [и], як в україньскім языку [меншина], што є звязане з великым ступнём
стверджіня того консонанту в русиньскім языку.
ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгД.,
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