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Родічі, запиште свої дїти
на русиньскый язык
O 15. януарa do 15. фебруарa 2012 пpоходять записы дїтей до 1.
класы основных школ про школьскый рік 2012/2013. Од школьского року 1997/1998 на Словакії мож записати школоповинны дїти
на навчаня русиньского языка як неповинного предмету або до
кружка русиньского языка, а то уж од 1. класы основной школы.
При записї першокласника до школы мож го зарівно приголосити
на тото навчаня. Учебникы і далшы помічникы може задарьмо діста
ти кажда школа а наслїдно каждый школярь. Русиньскый язык мож
штудовати і на высокій школї, конкретно на трёх факултах Пряшівской
універзіты в 17 комбінаціях з іншыма предметами. Окрем СР мож
русиньскый язык і літературу штудовати на універзітах і высокых школах в Кракові, Новім Садї, Нїредьгазї або іти на стаж на Торонтьску
універзіту.
Навчаня русиньского языка мож зорґанізовати в будьякій основ
ній школї, а то і в меншых ґрупах або споїнём школярїв різных
клас до ґруп. Думаме сі, же каждый родіч, якый ся чує быти Русином
або мать русиньске корїня і тримле в почливости родный язык, історію і културу своїх предків, мав бы зробити вшытко, жебы ёго дїти
ся навчіли русиньскый язык і азбуку, жебы спознавали історію
і културу русиньского народа, якый ту в Карпатах жыє уж веце як
тісячроча, а свою ідентічность заховав доднесь.
Днешня гектічна конзумна сполочность, період ґлобалізації ліквідуючій роздїлы і шпеціфічности штатів, народів і култур, ліквідує локалны
традіції, є к меншым народам і їх културї барз нечутлива аж асімілачна.
Єй неґатівны допады на Русинів, їх язык і традічну културу в послїднїх десятьрочах суть барз слїдны. Но мы не сьме легковажны к тому,
же в мірнім часї в серединї Европы духовно вымерать єден старый
автохтонный народ, ёго язык і култура.
(Продовжіня на 4. стор.)

Не забудьте здобывати знаня зо
списовного русиньского языка!
В роцї 2012 ся дізнаме выслїдкы списованя людей, квартелїв і домів
на Словеньску, якы суть про нас Русинів барз важны, бо од того, кілько
Русинів ся офіціално приголосило к русиньскій народности, буде залежати
і штатна підпора розвоя русиньской културы, в тім чіслї і русиньской пресы.
Так істо не треба забыти на свій русиньскый списовный язык, котрый
быв на Словеньску кодіфікованый 27. януара 1995, также од того часу славиме в тых днях 17-річный юбілей ёго екзістенції. Але жебы кодіфікованый
русиньскый язык не зістав доменов лем про пару професіоналных одборных,
научных і педаґоґічных працовників, але і про вшыткых Русинів у різных сферах нашого жывота, так тот язык треба ся учіти, утримовати і дале розвивати.
К тому бы мали помочі і нашы русиньскы періодічны выданя – Народны
новинкы і Русин, як і неперіодічны русиньскы выданя, котры приправують єдны з мала одборників на тот язык, а то в такых обчаньскых зружінях,
як Сполок русиньскых писателїв Словеньска, Академія русиньской
културы в Словеньскій републіцї і Русин і Народны новинкы. Нажаль,
членове одборной комісії про русиньску народностну меншыну при Урядї
влады СР, котры не знають русиньскый списовный язык, вырїшыли, жебы
наше здружіня Русин і Народны новинкы в роцї 2011 не выдало зо штирёх
предложеных проєктів ани єдну публікацію... То было зроблено на „приказ“
сивой еміненції, котра знать лем діалект свого села (?) і до медій пише лем
по словеньскы, бо списовный русиньскый язык не знать ани так, як школярь,
котрый ся го учіть в основній школї, він ся го ани не снажыть научіти (!). А наша
редакція Русин і Народны новинкы од року 1991 приправила до друку, а то
все в платній нормі русиньского языка 122 публікацій, а од року 2003 року
як самостатне здружіня з того сама выдала 55 книжок красной літературы і
учебників. Спомянутый чоловік „заслужыв ся“ о то, абы наше обчаньске здружіня не выдавало книжкы красной літературы, а теперь різныма інтріґами,
неправдами і аферами ся намагать, жебы сьме не выдавали ани русиньскы
учебники.
З нагоды неокруглого юбілею кодіфікації маме ся чім похвалити. Але не
йде нам о хвалу, главно не з боку фалошных нежычливцїв, лем няй нам
дадуть покій у тій роботї, у котрій маме довгорічну практіку і професіонално
їй розумиме! А они няй роблять свої културны акції, до котрых мы ся не міша(Продовжіня на 2. стор.)

http://www.rusynacademy.sk

Тото чісло выходить вдяка
Я. Шмайдови і С. Ганїкови зо
Свідника
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 панї
Дубска є давно на пензії і несе на плечах уж понад вісем крижиків.
Але, як сьме ся могли пересвідчіти пізнїше, стала ся іншпіраціов про
далшых добродителїв: Інж. Мілана Мнягончака з Гуменного, родака з
Нижнёй Ядловой, якый є передплатителём i чітателём нашых новинок
тыж од самого їх зачатку, а зарівно спонзором многых актівіт у сферї
шпорту і културы. Самособов, нас тїшить, же міджі нима є довгодобо і
русиньска преса. По нїм наслїдовав Інж. Мірослав Джупінка з Тренчіна,
родак з Пыхонь, якый таксамо належить к добродителям русиньской
пресы і културы. Вшыткы спомянуты ся проявили як свідомы Русины,
котрым не є єдно, ці Народны новинкы будуть выходити, або нї. За
себе, за творцїв новинок і за вшыткых нашых чітателїв, передплатителїв, сполупрацовників і сімпатізантів вшыткым добродителям
дякуєме, бо своїм добродительством нелем продовжыли выдаваня уж
понад 20-річного русиньского періодіка, але через нёго помогли заховати плураліту поглядів на русиньскы народностны проблемы, што є
неоддумным крітеріом екзістенції каждого демократічного общества.
Потїшыло нас, же ряды нашых дотеперїшнїх добродителїв ся знову
розросли. В новім роцї як першым хочеме шпеціално подяковати двом
новым добродителям, котры підпорили выданя першого тогорічного чісла Народных новинок: Інж. Янови Шмайдови і Мґр. Славкови
Ганїкови зо Свідника. Щіро 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 фінанчну 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 споминаны новинкы.
А. З., шефредактор

Премія А. Духновіча
на рік 2012
Карпаторусиньскый научный центер в США выголошує каждорічну Премію Александра Духновіча в области русиньской
літературы од Штефана Чепы.
Преміов 1000 доларів будуть оцїнены нaйлїпшы творы поезії ці
прозы написаны по русиньскы, котры были надрукованы за дотеперїшнїй 5-річный період. Премія А. Духновіча помагать хоснованю
русиньского языка в творах, котры приносять вызначный вклад до
русиньской красной літературы. Премія є фінанцована Штефаном
Чепом з Торонта і удїлює ю Карпаторусиньскый научный центер в
США. Книгы красной літературы і поезії, надрукованы в роках 2007
– 2011, мають право на премію в роцї 2012. Повинностёв авторів або
выдавателїв є представити і предложыти по 3 екземплары з каждой
авторьской книжкы з коротков біоґрафіов автора.
Послїднїм днём засланя вшыткых матеріалів є 1. апріль 2012.
Членами одборной пороты в роцї 2012 суть: Патріція Крафчік
(США), Штефан Пю (США), Валерiй Купка (СР).
Адреса, де треба посылати книжкы:
2 екземплары: Professor Patricia Krafcik, The Evergreen State
College, Olympia, Washington 98505 USA (e-mail: krafcikp@
evergreen.edu)
1 екземплар: Doc. PhDr. Valerij Kupka, CSc., Važecká 12, 080 05
Prešov, Slovakia
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Не забудьте здобывати знаня зо
списовного русиньского языка!

(Закінчіня з 1. стор.)
ме. Тото вшытко єм коротко спомянув, жебы нашы чітателї были в образї, а
не дали ся обаламутити фалошным огварянём на нашу адресу. По 20 роках
роботы собі то не заслужыме!!!
Не забудтьте, же вашы предкы ся голосили к своїй русиньскій народ
ности і за тяжкых условій. Теперь жыєме в демократічнім штатї, котрый
Русинів узнає як самостатну народностну меншыну, і тота має вшыткы права і повинности, якы єй выплывають з Уставы Словеньской
републікы. Также віриме, же чісло жытелїв русиньской народности і
тых, котры собі офіціално увели за свій материньскый язык русиньскый, буде векше як то было в роцї 2001 або 1991. Віриме тыж, же чім
дале, тым веце людей буде ся снажыти навчіти свій русиньскый списовный язык і будуть к тому вести і свої дїти. Бо інакше і наше выдавательске дїло не буде мати навчалне ани выховне значіня. Зато Вас
прошу, чітайте русиньску періодічну і неперіодічну пресу в списовнім
русиньскім языку на Словеньску.
Найлїпше буде, кідь собі не забудете на тот рік приложеным шеком за
незмінену роками сімболічну суму 8,5 евра передплатити нашы і Вашы
Народны новинкы і за 5 евр часопис Русин. Суть то добры „учебникы“ русиньского списовного языка на Словеньску, як і Ваша участь на каждорічных
презентаціях новых літературных творів у русиньскім літературнім языку,
о котрых ся там дізнате много інтересного, мате можность класти авторам
вопросы, але тыж каждому ся задармо впаде по 1-2 книжкы з присвячінём
окремых авторів презентованых книжок і їх підписами. Минулого року така
колектівна презентація была 14. фебруара, а того то буде в марцу – Місяцю
книгы. Тїшыме ся на Вашу участь, як і то, же заплачінём передплатного не
забывате на нас і хочете діставати обєктівны матеріалы в списовнім языку.
Дякуєме.
А. ЗОЗУЛЯК, шефредактор

Свято у василіаньскім
монастырю

1. януара 2012 было свято св. Василія Великого, почас якого ґре
кокатолицькы віруючі в Монастырю Чіну св. Василія Великого на Ваяньского уліцї в Пряшові собі припомянули того вызначного теолоґа і учітеля выходной церькви з 14. стороча.
Архієрейску Святу літурґію за богатой участи вірників, главно нашых
Русинів, і за участи дакількох священиків одправив Монс. Евґен Ян
Кочіш, емерітный помічный пражскый єпіскоп. Служба Божа была
збогачінём святочного часу Рождества Ісуса Хріста і приходу нового року, котру на Новый рік при одпустовах святах каждорічно служать в нашых русиньскых реґіонах, у многых храмах выходного обряду
присвяченых св. Василію Великому.
На святочнім посиджіню по скінчіню святой літурґії прозвучали рож
дественны колядкы, котры векшына нашых віруючіх Русинів знає з
дїтинства, ай кідь, нажаль, сучасна молода ґенерація уж тоты співы не
знає так, як їх родічі. Тоты зо старшой ґенерації споминали на Святый
вечур, так як собі го памятають з родных сел, главно на звыкы і традіції
з ним повязаны, як і на звыкы і традіції новорічны.
Треба повісти, же Монастырь св. Василія Великого в Пряшові є
єдиным місцём у пряшівскім деканатї, де почас старославяньскых
святых літурґій проповідї проходять в русиньскім языку, як і Євангелії і Апостолы ся чітають по русиньскы. Є то смутне конштатованя про бывшу пряшівску область і центер пряшівского ґрекокатолицького архієпіскопства.
Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

Зродила ся нова орґанізація Rusíni.cz
19. новембра 2011 ся одбыла в просторах кавярнї „Републіка Жіжков“
у Празї установлююча громада новой русиньской орґанізації Rusíni.cz
– rusínská iniciativa v ČR. Орґанізація хоче возъєдиняти Русинів, котры
жыють в Чеській републіцї, но і сімпатізантів, котры ся Русинами або русинством інтересують. По офіціалнім зачатку громады были представлены
членове приправного выбору, якы презентовали Штатут орґанізації.
Участици громады дістали інформації о планованім дїятельстві і цїлях
орґанізації, яка планує розвинути роботу в сферї народностного жывота
Русинів у ЧР, але ай інформовати чеську громаду о Русинах, їх історії,
културї і природных красах реґіону, де Русины жыють. Планує ся і сполупраца з далшыма орґанізаціями на внутроштатній і міждінародній
уровни. На установлюючій громадї быв схваленый Штатут орґанізації і
выбор. Ёго председом ся став Петро Дерцо, контролором – Петро Чулак.
В децембрї орґанізація приправила ДВД проєкцію о медіално знамых
Русинах. Далша акція была на Сілвестра подля юліаньского календаря –
13. 1. 2012, а на зачаток рока є напланованый далшый річник Русиньского
балу в Празї.
Веце інформацій о роботї орґанізації найдете на вебовій сторінцї www.
rusini.cz або кідь напиште на і-мейл info@rusini.cz.	-р-
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Новый літературный алманах
Кінцём децембра 2011 Сполок
русиньскых писателїв Словеньска
(СРПС) выдав девятый алманах,
а то Русиньскый літературный
алманах на 2011-ый рік. Ёго зоставителями суть: Мґр. Александер
Зозуляк, шефредактор Русина
і Народных новинок, і ПгДр.
Кветослава Копорова, од року
2010 нова председкыня Сполку
русиньскых писателїв Словеньска.
Она зарівно є авторков Вступного
слова к алманаху, в котрім увела:
„Русиньскы писателї мі превказали
велику довіру, а тота довіра є заєдно і великов одповідностёв, котру
чую приятём функції председкынї
Сполку русиньскых писателїв на
Словакії. За приближно рік і пів єм
ся стигла зорьєнтовати, спознати
холем счасти роботу моїх поперед
ників, бывшых председів Сполку і
тых, котры ся подїляли на роботї, выдали попереднї алманахы:
доц. ПгДр. Васил Хома, к. н.,
доц. ПгДр. Юрко Панько, к. н.,
ПгДр. Миколай Ксеняк, послїднїй з
выдавателїв быв Мґр. Александер
Зозуляк. Вшыткы подля своїх сил і
можностей зробили много хосенного. Але што є найголовнїше, дали
знати світу, же на Словакії ся не
розвивать лем україньска література, під „шапков“ котрой властно творили многы русиньскы писателї, котры писали о Русинах по
україньскы, але і література русиньска, писана нелем о Русинах, но і
по русиньскы. В тім контекстї мої
предходцёве выдобыли і то, жебы
і з рядів Сполку быв номінованый
каждорічно русиньскый писатель на
Премію Александра Павловіча за
найлїпшый літературный твір за
даный рік (так як то має україньска
меншына на Словакії – за літературу в україньскім языку ся удїлює
премія Івана Франка).
Премію удїлює Літературный
фонд в рамках Секції оріґіналной
літературы і на пропозіцію одборной пороты, до котрой на тот рік за
русиньску літературу была менована моя особа. Цїна ся складать
з діплому і гонорару 1 000 евр
за оріґінaлный твір, а до 500 евр
за переклад. Першым лавреатом
той премії за русиньску літературу
(в роцї 2002) ся сталa писателька
Марія Мальцовска (за книгу повідок Русиньскы арабескы). Далшыма
оцїненыма были Миколай Ксеняк,
манжеле Марія і Василь Хомовы,
Осиф Кудзей, Мірослава Лацова,
Алена Блыхова. Послїднї дві з
менованых суть молоды русиньскы
авторкы, котрых є в сучасности барз мало. Зато ня тїшить, же
сьме за послїднїй час заанґажовали і далшых молодых авторів –
Петра Ялча, Івету Мелничакову.
А што є іщі лїпше, же і в тогорічнім алманаху можеме представити дві молоды зачінаючі авторкы
– Петру Семанцёву і Яну Боґуску.
Третёв новов особов (хоць як авторка літературных творів не є нова),
котра іщі в русиньскім языку не
публіковала, є учітелька на пензії
– панї Меланія Германова. Кідь
говориме о Русиньскім літературнім

• На обалцї нового алманаху суть
русиньскы писателї, котры здобыли
першы три місця у Літературнім
конкурзї М. Мальцовской у роцї
2011: (злїва) К. Мороховічова Цвик,
О. Кудзей і П. Семанцёва.

алманаху, по першыраз го выдав
Сполок русиньскых писателїв три
рокы по своїм взнику – в роцї 2003
і одтогды выходить каждорічно, так
же тогорічный буде уж девятый.
Перепозіруючі вшыткы дотеперїшнї
можу сконштатовати, же они мали
розлічну концепцію і штруктуру, все
в залежности од зоставителя. Зоста
вителём послїднёго – минулорічного алманаху быв Мґр. Александер
Зозуляк. Ёго концепція алманаху,
з оглядом на актуалны можности (і
фінанчны, і што до характеру мате
ріалів, котры в алманаху бы мали
быти передовшыткым літератур
ного, літературно-теоретічного, а
не языкового, ці языкознательско
го заміряня) видить ся мі найсім
патічнїша. Попробовали сьме вєдно
в тых інтенціах зробити таку штруктуру тогорічного алманаху:
1. Літературный конкурз Марії
Мальцовской 2011.
2. Найновшы выданя красной
літературы і рецензії на них.
3. Література про найменшых.
4. Русиньске вытварне уменя і
ёго юбіланты.
Бісїдуючі о першім пунктї, в роцї
2011 по першыраз ся одбыв конкурз
під новов назвов: Літературный
конкурз Марії Мальцовской, кот
рый сьме назвали на знак почливос
ти к писательцї, котра в роцї 2010
одышла передчасно і нечекано од
нас до вічности. Конкурз быв выго
лошеный в Народных новинках,
інтернетовых русиньскых новинках,
спропаґовали сьме го і в народностнім высыланю радіа Патрія. До
становленого терміну (до 20. новем
бра) послало до конкурзу свої творы
9 авторів, з котрых порота в зложіню
К. Копорова – председкыня пороты,
Анна Плїшкова і Марта Бенькова
– членове пороты, выбрала трёх
найлїпшых. Першым місцём была
оцїнена Квета Мороховічова Цвик,
другым – Осиф Кудзей а третє
місце было придїлене молодій зачінаючій авторцї Петрї Семанцёвій.
(Продовжіня на 3. стор.)
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Новый літературный алманах
(Закінчіня з 2. стор.)
Їх творы публікуєме на зачатку
алманаху. До літературного конкур
зу ся приголосило веце участників, як минулого року, міджі нима і
дакотры новы, котры не суть ани
членами Сполку, ани свої творы по
русиньскы іщі ниґде не публіковали. Тїшить ня, же дві з авторок суть
штудентками русиньского языка і
літературы на Пряшівскій універзітї. Є то наша надїя до будучности. Надїя, же русиньска література
буде мати своїх продовжователїв,
буде мати молоду кров.
В алманаху представляєме і най
новшы выданя красной літературы
в русиньскім языку за тот кален
дарный рік, котры нам были дос
тупны. Тїшить тыж факт, же ся нам
подарило росшырити і круг рецензентів, котры на выданя новых
публікацій попозерали „оком“ шпеціалістів-теоретіків літературы і
понукли нам аналізу даных творів з розлічных аспектів. Такы
погляды нас можуть зорьєнтовати до будучности і суть добрым
сіґналом того, жебы вказали де
смерує і якым способом ся розвивать новодоба русиньска література, може і в контекстї другых
славяньскых, але і неславяньскых
літератур. Самособов, так як мину
лого року будеме вєдно з Інштіту
том русиньского языка і културы
Пряшівской універзіты робити презентацію минулорічных выдань,
на котрій будуть офіціално выго
лошены выслїдкы конкурзу і вітя
зам переданы премії. Видить ся
мі, же така форма презентації, як і
сполупрацы з Інштітутом русиньского языка і културы ПУ є барз добра
і хосенна і дає добры предпоклады
на вылїпшованя і просперованя
нашой роботы.
Пріорітов третёго русиньского на-
родного возроджіня (по роцї 1989)
в сучасности є ожывлїня русиньской школьской сістемы. Прото є
важне выдавати красну літературу про школярїв, котры ся учать
Квета Мороховічова Цвик

По Новім роцї
Покрок
Зробив далшый
крок.
Мобіл має
ай трирічный
дїтвачок.
А в нашім
містї
на Главнім
намістї
прибыв новый
бездомовець
жобрачок.

свій материньскый язык і спознають културу властного народа. Про
найменшых в роцї 2011 вышов
у режії Сполку фаребно ілустро
ваный зборничок гаданок про най
меншы дїточкы авторкы Кветы
Мороховічовой Цвик: Приятелї
спід зеленого дуба і белавого
неба.
Жебы приближыти і другых авторів
дїтьской літературы, придали сьме
до тогорічного алманаху і часть про
дїти передшкольского і молодшого
школьского віку. Переважна часть
тых творів є новов оріґіналнов продукціов русиньскых авторів.
Алманах закінчує часть присвя
чена вытварному уменю, бо в роцї
2011 были в тім контекстї три выз
начны юбілеї, котры сьме хотїли
припомянути і такым способом. Ав
торков двох статей є штудентка
ПУ Зденка Цітрякова, котра штудує русиньскый язык в комбінації
з вытварнов выховов, также і в нїй
можеме відїти молоду надїйну силу
про роботу в сферї русиньской кул
туры.
Наконець хочу подяковати пере
довшыткым тым скорїше наро
дженым – за їх „міцне триманя
штафеты“ у віцї, коли бы їм было
час оддыховати. Нам Русинам
барз хыбить навязность у творчости якраз середнёй ґенерації, зато
по новембровій револуції настала
нештандартна сітуація, кідь найстарша ґенерація „передає штафету наймолодшому поколїню“, котре
іщі не дозрїло на таку одповідность, зато моє подякованя патрить
вшыткым тым нашым писателям
шістьдесятникам, сїмдесятникам,
найдуть ся і вісемдесятници, кот
ры ся іщі все честно і з повнов
одповідностёв анґажують на благо
розвоя културы Русинів. І послїднїй алманах, так як попереднї, є
зоставленый передовшыткым з їх
продукції. Віриме, же і в далшім
роцї будеме ся мочі на їх енерґію,
сушеность і зрїлость сполягнути.“
Осиф Кудзей

Неправда
Чув єм окламаных,
што мають на душі раны,
твердити на свою честь,
же жывот є просто пес.
Подля мене, строго судять.
Жывот вера ани днесь
не быв, ани не є пес,
хоць вірить людям.

Зборник присвяченый
творчости М. Мальцовской
ПгДр. Марія Мальцовска (1951 – 2010), писателька, редакторка, членка
Сполку русиньскых писателїв Словеньска, довгорічна актівістка в русиньскім народностнім і културнім жывотї, высокошкольска учітелька, лавреатка Премії Александра Духновіча за русиньску літературу і Премії Словеньского літературного фонду, бы ся минулого року была дожыла округлого
жывотного юбілея.
У звязи з тым Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты
(ПУ) в Пряшові, де панї Мальцовска послїднї рокы учіла высокошкольскых
штудентів русиньску літературу, зорґанізовав Міджінародный літератур
ный семінар к недожытым 60-ым народенинам ПгДр. Марії Мальцовской, якый ся на ПУ одбыв 2. децембра 2011. Проєкт быв реалізованый
з фінанчнов підпоров Уряду влады СР – проґраму Култура народностных
меншын 2011. Ёго цїлём было представити літературну творчость
вызначной особности русиньской літературы, яка великов міров припомог
ла розвою народной ідентіты, културы і языка Русинів.
Научный семінар быв реалізованый у двох секціях: літературознательскій і языкознательскій. В першій секції прозвучали рефераты такых літературознателїв, як: проф. Др. Елейн Русинко (США), доц. ПгДр. Василя
Хомы, к. н., доц. ПгДр. Андрія Антоняка, к. н., Мґр. Іваны Джундовой, ПгД. і
Мґр. Валерія Падяка, к. н. (Україна). Реферуючіма в другій секції были доц.
ПгДр. Василь Ябур, к. н., доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., ПгДр. Кветослава Копорова і ПгДр. Марта Бенькова, ПгД.
Выслїдком семінара є зборник рефератів, котрый вышов кінцём минулого року. Віриме, же нова публікація під назвов Літературна творчость
М. Мальцовской в контекстї сучасной русиньской літературы буде
збогачінём про вшыткых, котры мають інтерес дізнати ся о літератур
ній творчости вызначной особности в области сучасной русиньской
літературы, ПгДр. Марії Мальцовской. Зарівно хочеме высловити вдячность за фінанчну поміч при выданю зборника і реалізації семінара Уряду
влады СР і Катедрї україністічных штудій Торонтьской універзіты в Канадї.
ПгДр. Марта БЕНЬКОВА, ПгД.,
авторка проєкту і зоставителька зборника
Петро Ялч

Ісусовы слова
Попробуйме похопити
Ісусовы слова,
Находжайме міцну віру
У Господа Бога.
Наслїдуйме ёго слїды,
Тоту драгу правды,
Храньме ся од нечістоты,
Грїшности і ганьбы.
Своє сердце майме чісте,
Ку Богу ся все мольме,
Жыйме подля заповіди
І про вшытко добре.
Лем так собі заслужыме
Вічне місце в небі,
Де нас прийме Всемогучій,
По жывотї земскім.
Гелена Міцовчінова-Ґіцова

Однароднены
Дай одповідь на наш вопрос,
Mилосердный Боже,
Хто Русинам пережыти
На світї поможе.

Посмутнїли уж штоковцї
В нашім роднім краю,
Бо старенькы дїдо, баба
В селах вымерають.
Ці не відять дїти, внукы
Сонечка ясного,
Тай забыли запроданцї
Материньске слово.
Як за дїда, так за нянька
Розвита Дубрава,
Там бісїда є забыта,
А ся лем „розправа“.
Не напишуть лист родинї
Із слова златого,
Кідь у містї затаїли
Маму, нянька свого.
Не слїдами прародічів
Дїточкы крачають.
Род русиньскый затаїли,
Чудже величають.
І на свадьбі ся уж давно
Не сходять краяне.
Може жменька нас Русинів
На світї зістане?
Жебы златом род русиньскый
Русин не прибродив.
Няй ся вертать з родным словом
Там, де ся народив.
(Тоты штири стишкы суть выбраны з Русиньского літератрурного алманаху на
2011-ый рік. Квета Мороховічова Цвик была
оцїнена 1. місцём а Осиф Кудзей 2. місцём
у Літературнім конкурзї Марії Мальцовской
за рік 2011.)
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НАРОДНЫ НОВИНКЫ

Родічі, запиште свої дїти
на русиньскый язык
(Закінчіня з 1. стор.)
Зато апелуєме на сумлїня вас, родічів школоповинных дїтей, учітелїв і
шыроку громаду: зробме вшытко прото, абы русиньскый язык ся не
вытрачав із нашых школ, бо язык є основным знаком народа, із заником якого духовно вымерать народ і ёго култура. А мы то предсі не
хочеме, бо култура і язык меншого ці векшого народа суть збогачінём
цїлосвітовой културы. Одповіджме собі на вопрос, ці не є красша лука,
на котрій ростуть різны квіткы, як лука з єднакым цвітом?
Найстарша наша ґенерація овладать говоровый русиньскый язык,
російскый, україньскый, знать азбуку, на добрій уровни знать по словацькы,
розумить по чеськы, польскы а дакотры і по латиньскы. Не было єй то на
шкоду, лем на хосен. Наспак, днешня молода ґенерація азбуку уж цалком
не знать, знать лем латиніку, добрї знать словацькый язык і штудує многы
западны языкы, як анґліцькый, нїмецькый, французьскый і под., што в
днешнїм ґлобалізуючім ся світї є з екзістенчных і конзумных прічін пожадоване. Але мы пересвідчены, же якраз в днешнїй добі незнаня азбукы
оклїщує можности на уплатнїня ся молодой ґенерації.
Быти членом конкретного народа або народностной меншыны – то
не є ганьба, то є дїдовизна. Так сьме ся народили. Учіти ся русиньскый
язык, язык своїх предків, свого народа не є забиванём вольного часу.
Є то прояв почливости богатій културї того народа і повинность передати єй будучім ґенераціям. Укажме світу, же мы РУСИНЫ сьме народ
достойный свого мена.
Выбор Окресной орґанізації Русиньской оброды у Свіднику
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Хочете штудовати русиньскый язык?
29. фебруар i 31. марeц 2012 – то суть конечны терміны на поданя приглашок на факулты Пряшівской універзіты, на котрых мож
штудовати русиньскый язык і літературу в комбінації з іншыма
предметами.
Занедовго тогорічны абсолвенты середнїх школ будуть собі давати
приглашкы на высокошкольскы штудії, зато хочеме їх допереду поінформовати о актуалных можностях штудія русиньского языка на ПУ,
причім комплексны інформації можуть здобыти на веб-сторінцї ПУ
www.unipo.sk, респ. на сторінках окремых факулт ці Інштітуту русиньского языка і културы ПУ.
Также в академічнім роцї 2012/2013 Пряшівска універзіта отварять в бакаларьскім ступню штудія слїдуючіх 17 комбінацій з
русиньскым языком і літературов:
Філозофічна факулта (приглашкы приїмать до 29. фебруара 2012):
русиньскый язык і літ. – історія, естетічна выхова, етічна
выхова, філозофія, анґліцькый язык і літ., французьскый язык і
літ., нїмецькый язык і літ., російскый язык і літ., словацькый язык
і літ., україньскый язык і літ., музичне уменя, вытварне уменя;
Факулта гуманітных і природных наук (приглашкы приїмать до 31.
марца 2012): русиньскый язык і літ. – біолоґія, ґеоґрафія, педаґоґіка, математіка;
Факулта шпорту (приглашкы приїмать до 31. марца 2012):
русиньскый язык і літ. – тїлесна выхова.
Віриме, же тоты інформації заінтересують тых, котры уважують о
высокошкольскім штудію і про кого якраз русиністіка бы ся могла стати
іншпіраціов до будучности.
Доц. ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., ІРЯК ПУ в Пряшові
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