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Желаме Боже благословлїня в роцї 2015
Милы чітателї, передплатителї, дописователї, сполупрацовници,
добродителї, на порозї нового року 2015 желаме Вам Боже благословлїня почас цїлого року, міцне здоровя, спокійный родинный жывот і
успіхы в роботї. Зарівно дякуєме, же забывате на тых, котрым найвеце треба помагати, за што Вам Господь Бог заплатить.
Дякуєме і мы вшыткым тым, котры в роцї 2014 помагали редакції
фінанчно, робили без нароку на гонорар, респ. свій гонорар пожертвовали на выдаваня і експедіцію Народных новинок і Русина. Окрем
самых творцїв-добродителїв тых періодік, подякованя належить і
такым добродителям, як Інж. Мірослав Джупінка з Тренчіна і Інж. Віліам Капраль зо Снины – без них новинкы і часопис бы сьме не могли
выдавати до кінця рока 2014, але главно посылати чітателям, бо сума
зо штатной дотації на поштовне є каждорічно барз мізерна. Іщі раз,
нашы добродителї, приймийте од редакції Народных новинок і Русина щіре подякованя.

• Главны кодіфікаторы русиньского літерaтурного языка на Словеньску:
(злїва) першый директор Інштітуту русиньского языка і културы при Русиньскій обродї в Пряшові – доц. ПгДр. Юрій Панько, к. н., і другый директор того
інштітуту доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н, з памятнов таблов к 18-річному юбілею кодіфікації (2013), котра была іншталована на будові інтернату Млада
Ґарда в Братїславі, де ся кодіфікація одбыла.
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Русиньскый літературный язык
на Словакії славить 20 років*
27. януара 2015 року минуло 20 років од найвызначнїшой подїї в новодобій історії
Русинів. Русиньска громада в Словацькій републіцї в тот день святкує скромный, але в
своїй історії о то вызначнїшый юбілей – 20 років кодіфікації свого материньского языка
і ёго функціонованя в розлічных сферах жывота.
Наісто тот юбілей русиньскы орґанізації і інштітуції будуть собі припоминати розлічныма
акціями і проєктами почас цїлого рока. Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской
універзіты планує зорґанізовати Научный семінар карпаторусиністікы присвяченый
кодіфікації – у першім кварталї того року, і 4. Міджінародный конґрес русиньского
языка – в послїднїм кварталї року 2015.
Двадцять років не є довгый історічный період з погляду ниякого жывого орґанізму, не то
літературного языка, зато на ёго сучасный став ся можеме позерати лем як на факт корешпондуючій з ёго раннїм віком. З другого боку, тот час быв єдным з домінантных факторів,
якый в основі вызначів ёго характер і накреслив потенціалну перспектіву далшого розвоя. Час
назначів але і то, до якой міры є тот жывый орґанізм зрїлый стати ся основным інштрументом комунікації в окремых сферах народностного жывота Русинів, як і то, до якой міры суть
Русины зрїлым народом акцептовати факт екзістенції свого літературного языка.
Попозераючі до історії карпатьскых Русинів перед роком 1989, кодіфікація русиньского языка была лем фікціов, яка ся до їх народностного і културного жывота вертала з
періодічностёв кометы, і то лем в політічно слободнїшых часах. Не быти Новембра 1989,
може фікціов бы зістала і про далшы ґенерації Русинів, предкы котрых внаслїдку обєктівных,
але часто і субєктівных факторів свій понад 300 років старый вопрос літературного языка
не были способны вырїшыти, хоць не мож повісти, же ниякы снагы не розвинули. Розвинули і розвивали, але старый невырїшеный вопрос їх народной ідентіфікації в комплікованім політічнім контекстї ся став про них ярмом, під вагов якого легше їм было придати ся к
дакотрій з „міцнїшых“, хоць і „адоптованых“ народно-языковых ліній, як пестовати властну
– про многых „недостойну“. Неєднота, яка настала наслїдком такой россїяности, повіджене
словами Івана Мациньского, ся стала „нашов народнов хворотов“,1 з якой тяжко было бы ся
вылїчіти без радікалных змін внутро- і загранічнополітічной сітуації в поновембровій Европі.
Поновембровый розвой і потреба формулації в нїм новых прінціпіалных задач і цїлїв про
захованя і перспектівный розвой етніка холем на даякый час прикладно зъєднотили русиньску інтеліґенцію.
Зачатком рока 1995 фікція ся змінила на факт і зачаток новой етапы в жывотї єдного невеликога бесштатного народа, якый як кібы ся назад зродив на мапі світа – в своїй домовинї, в
Карпатах. Кодіфікація языка Русинів на Словакії (1995) вернула карпатьскых Русинів в цїлім
назад до бою за свою ідентічность і за права про свій літературный язык. Стала ся сатісфакціов за минулы рокы іґнорації їх народностных прав і підкрїпила народный рух за властну
еманціпацію.
Очівісно, наслїдных 20 років (1995 – 2015) покодіфікачного періоду в русиньскім народностнім жывотї не было легкых з ниякого аспекту, ани в никотрій з країн, в котрых карпатьскы
Русины жыють, враховано Словацькой републікы. Іґнорація штату найбівшой русиньской
громады, яка жыє в рамках Україны, і з той прічіны радікалізація містного народного руху не
могла не мати свої ремінісценції і в навколишнїх країнах. Молода Словацька републіка хоць
ся стотожнёвала з демократічныма европскыма прінціпами, формуючі домашню леґіслатіву,
але їх реалізація в практічнім жывотї часто была залежна од характеру влады: ці в нїй переважав націоналістічный, або лібералный елемент. З тым была звязана і реална фінанчна
підпора актівіт русиньской народностной меншыны, враховано тых, якы мали прямый вплив
на розвой їх літературного языка. Може найлїпше дану конштатацію мож документовати на
періодічности выдаваня русиньской „періодічной“ пресы – „тыжденника“ Народны новинкы
і „двоймісячника“ Русин. Ведь за свою 24-річну історію новинкы выходили як тыжденник
лем три (!) рокы – в роках 1992 – 1994, а о 10 років пізнїше дoкінця їх судьба была цалком
(Продовжіня на 2. стор.)

*Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0689-12.

75 років од народжіня
Василя Турка-Гетеша
Лем малохто ся такым вызначным способом записав до історії русиньского возроджіня по роцї 1989, якым ся записав Василь Турок-Гетеш. 8. януара
2015 минуло 75 років од ёго народжіня. Василь Турок-Гетеш ся народив 8.
януара 1940 в селї Габура коло Міджілаборець. Быв учітелём, драматурґом
театру і културным дїятелём Русинів у пряшівскій области.
В. Турок-Гетеш закінчів середню школу в Братїславі і продовжовав там в навчаню на Універзітї Коменьского, котру закінчів в роцї 1963. Веце як дві десяткы років
учів словацькый і російскый языкы, філозофію і естетіку на україньскій ґімназії в
Пряшові. Пізнїше учів і на Православній богословскій факултї в Пряшові. Од року
1985 року ся став драматурґом у тогдышнїм Україньскім народнім театрї в Пряшові, в котрім ку кінцю 80-ых років зачав давати до репертоару пєсы в русиньскім
языку і перекладати їх до русиньского языка.
По револуції в роцї 1989 ся став єдным із тых, котры ся поставили до чела
(Продовжіня на 2. стор.)

• Єден із першых ініціаторів і орґанізаторів кодіфікації русиньского літературного языка на Словеньску, тогдышнїй председа Русиньской оброды і Світовой
рады Русинів – В. Турок (портрет Народного умелця Україны В. Скакандія).
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(Продовжіня з 1. стор.)
неясна. Подобно нестабілнов од року 1995 є періодічность часопису Русин, котра таксамо
корешпондує з обємом штатной дотації. (На порівнаня можеме увести, же кідь в роцї 1994
русиньскы орґанізації дістали од штату дотацію 6 міліонів Ск, то в роцї 1995 то было уж лем
1,6 міл. корун.2) Абсенція самостатного русиньского часопису про дїти і молодеж на Словакії
тыж о дачім говорить. А придїлеваня найбівшого обєму штатных фінанцій в рамках русиньской културы на проєкты заміряны на фолклорны акції тыж не є непідложеным фактом: ведь
штат од року 1995 перестав давати фінанції на мзды професіоналных робітників у сферї
народностной културы а тоту повинность перенїс на „матерьскы країны“ даных народностных
меншын. Тота сітуація карпатьскых Русинів як бесштатный народ самособов ставлять до
невыгодной позіції, бо штат тактічно і леґално ся збавив повинности платити мзды за роботу
в сферї русиньской културы професіоналным працовникам, і так підпоровати розвой културы
на професоіналній базї. Така політіка має барз неґатівны наслїдкы: русиньскы народностны
орґанізації і редакції од року 1995 суть без єдиного професіоналного робітника, причім до
року 1995 їх мали 11 – 12.
Оптімістічнїшов ся нам по 20 роках явить сітуація у сферї школства, выдаваня учебной
літературы і навчаня русиньского языка, хоць треба підкреслити, же ремінісценції „новот“
у сферї културы мали і мають прямый неґатівный вплив і на сферу школьску. Успіхы в нїй суть
прямо залежны од дакількох факторів, без суладу котрых тяжко чекати надїйну перспектіву
про русиньске школство, якого в правім змыслї слова, властно, доднесь на Словакії нїт. Із
девятёх школ суть на северовыходї Словакії переважно лем школы з двояков формов навчаня русиньского языка – як неповинного предмета і як кружка, і лем дві суть (в роцї 2015) в правім змыслї слова русиньскыма основныма школами, т. є. школами з русиньскым навчалным
языком, а то ОШ Анатолія Кралицького в Чабинах (окр. Міджілабірцї), і ОШ в Калній Ростоцї
(окр. Снина). В роцї 2014 заникла ОШ з русиньскым языком навчаня в Баєрівцях (окр. Сабинів), яка была отворена 1.9.2007, а на жадость Сільского уряду Баєровець од 1. септембра
2011 Міністерство школства, наукы, баданя і шпорту СР потвердило зміну навчалного языка
в школї із словацького на русиньскый. В економічно слабім реґіонї северовыходной Словакії
видиме то як кус парадоксный яв, котрым бы ся мали занимати главно сучасны зряджователї основных школ, т. є. сільскы і містьскы уряды по селах і містах, де жыє мінімално 20%
жытелїв русиньской народности. Тоты внаслїдку абсенції евідованя своїх школ в катеґорії
народностных – каждорічно страчають значный обєм штатных фінанцій, котры їм наконець
хыблять при розвоёвых проєктах або другых актівітах школы. Аналізованём прічін такой сітуації ся але назад дістанеме к уж споминаному проблему – абсенції професіоналных робітників у сферї русиньской културы, котры бы міджі Русинами вели цїлену і сістематічну културноосвітню роботу і реалізовали едукачны проєкты, подобно як то в послїднїх двох роках робить
нове ОЗ Колысочка посередництвом свого проєкту „Вечурнї школы русиньского літературного языка‟. 20-річны скушености, окрем іншого, говорять, же взник народностной школы
в селї ці містї залежить в першім рядї од ступня народной свідомости і културной зрїлости
людей, котры мож пестовати лем посередництвом довгодобой і сістематічной выховы. Хоць
за надїйну перспектіву в сферї школства Русинів поважуєме акредітацію высокошкольского
бакаларьского, маґістерьского і докторьского штудійного проґраму русиньскый язык і література на Пряшівскій універзітї, без достаточной кількости адептів того штудія із освоєнов
базов знань предписаных учебныма основами з русиньского языка і літературы про основны і
середнї школы, як і з выплеканым одношінём к русиньскому языку і културї не мож чекати, же
тоты штудійны проґрамы будуть продуковати надміру надхненых про народностне дїло учітелїв. А практічны скушености із 17-річного фунґованя русиньского языка в школьскій сістемі
СР насвідчують, же такы учітелї можуть мати барз вызначну, кідь не вырїшалну, роль в процесї взнику і розвоя русиньского народностного школства. Такых учітелїв у тїсній кооперації
з народно свідомым священиком у селї, такым же старостом і директором школы поважуєме
за опорны стовпы потенціалного розвоя русиньского школства на Словакії.
В непослїднїм рядї бы сьме хотїли вказати на штатны, респ. зо штатного бюджету дотованы
інштітуції, котры дїють в русиньскім народностнім контекстї – верейноправны медії, але
главно церькви выходного обряду, в котрых материньскый язык Русинів зо закона має мати
своє місто. Парадоксы за 20-річный покодіфікачный період находиме і ту, кідь возьмеме до
увагы, же русиньскый язык ся подарило завести до Словацькой телевізії аж в роцї 1999 а до
Словацького радіа докінця аж в роцї 2002, і то по многых діскузіях, полеміках і вшелиякых
обштрукціях. Днесь фунґованя русиньского літературного языка – хоць в аспектї языковой
културы каждого масмедія все є што вылїпшовати – в них береме як природный яв, але по
роцї 1995 довго то была лем зась лем фікція.
Подобнов фікціов іщі й днесь, 20 років од кодіфікації, ся нам видить офіціалне уведжіня
русиньского языка до пасторації і до выдань Православной церькви на Словакії або установлїня єпіскопа про Русинів в рамках Ґрекокатолицького архієпіскопства в Пряшові, ці уведжіня
русиньского языка до літурґії обидвох церьквей выходного обряду. Довгодобе іґнорованя
даныма інштітуціями уведженых фактів (апропо, церьквами дотованыма штатом, котрый
акцептує русиньску меншыну з її материньскым языком на своїй теріторії) лем припомагать
однароднёваню і асімілації Русинів, як і вытрачаню ся їх материньского языка з церьковной
сферы, а поступно і з каждоденного жывота.
Фреквентованы діскузії на даны темы хоць часом ся здали надїйныма, але не принесли
желаный ефект. За часточну сатісфакцію в церьковній сферї поважуєме актівіты Кругу
русиньскых ґрекокатолицькых священиків і дїятельство обновленой русиньской церьковно-културной орґанізації Общества св. Йоана Крестителя заміряне, окрем іншого, на
підпору розвоя русиньского языка і пасторачной практікы в нїм посередництвом властных
періодічных выдань (кварталник Артос і Ґрекокатолицькый русиньскый календарь), але
главно перекладів церьковной літературы з церьковнославяньского до русиньского літературного языка.3
За найстабілнїшу сферу реалізації русиньского літературного языка на Словакії в послїднїх
20 роках мож поважовати літературну і театралну, хоць в обидвох русиньскы діалекты мали
своє місто і передтым.
Перша з них – літературна – ся до днешнїх днїв може похвалити выданём понад стовкы
книжных выдань, міджі якыма суть творы стабілных і зрїлых авторів (Штефан Сухый, Марія
Мальцовска († 2010), Миколай Ксеняк, Юрко Харитун), новообявленых (Осиф Кудзей, Квета
Мороховічова-Цвик, Івета Мельничакова), але і надїйных зачінаючіх авторів русиньскоязычной
красной літературы. Очівісно, їх творчость была мотівована переважно высокошкольскыма
штудіями русиньского языка (М. Гомолёва, М. Кавчакова, П. Семанцёва, Я. Боґуська, М.
Павліч і др.) і презентаціов на сторінках Русалкы – кварталной прилогы про русиньскы дїти
і молодеж (2000) і Поздравлїня Русинів – літературной прилогы Народных новинок (1995).
Друга з уведженых інштітуцій – Театер Александра Духновіча в Пряшові – перешла
нелем змінов своёй назвы, але і трансформаціями характеру роботы драматічного колектіву, драматурґії, сценоґрафії і комплексных творивых приступів к роботї. По вымінї ґенерації артістів у 80-ых роках 20. ст., кінцём 90-ых років 20. ст. мінить ся характер театру, але
тыж публікы. З класічного выріс експеріменталный театер, причім поступный переход на
русиньскый діалект іщі перед Новембром 1989 (6. 2. 1988) быв якбы інтеґралнов частёв той
трансформації, аж поступно ся русиньскый язык став домінантным у роботї того театру, а так
є то доднесь. Очівісно, вдяка зрозумілому языку театер назад здобыв приязень русиньской
публікы на северовыходї Словакії, навыше, став ся узнаванов і репрезентатівнов сценов
цїлословацького театралного контексту.
(Закінчіня на 3. стор.)

• Реферуюча на міджінародній конференції Прага і меншыны доц. ПгДр. А.
Плїшкова, ПгД., з Інштітуту русиньского языка і културы ПУ, в Празї ся стрїтила з членками орґанізації Русины.цз – русиньска ініціатіва в ЧР: (злїва) М.
Хохруновов, А. Тїхов і С. Барцеловов.

Мултікултурность
Прагы – в практіцї
3. децембра 2014 до Прагы сьме прилетїли „якобы тайна поліція“, жебы сьме ся
пересвідчіли, же Прага є нелем мултікултурна, але же адекватно підпорує вшыткы
народностны меншыны, котрых у Чеській републіцї є узнаных 13. Пришли сьме до
Прагы, жебы сьме ся о тім „пересвідчіли на властны очі“.
Тот же день сьме были участниками вернісажу вытварных робот представителїв
многых народностных меншин, самособов, же найвеце їх там было з маёрітного чеського народа: Р. Мейснар, В. Борувка, Ї. Пеца, Н. Мусатова, Й. Вылчек, Б. Вааґеова, Т.
Мєштянек, Я. Креманова і П. Ванєчек. Веце як сам вернісаж нас інтересовав факт,
же выставка під назвов „Malostranská setkáni 8“ ся од 3. децембра до 15. януара 2015
одбывать в Градчаньскій ґалерії Йозефа Калоуска, вытваного умелця, котрый є мужом
Светланы Калоусковой, родженой Шлепецькой, т. є. Русинкы, небогый отець
котрой быв знамый літературознатель Андрій Шлепецькый із Пряшова, родом із села
Великы Буківцї. Также пряшівскы Русины – Анна Плїшкова і Александер Зозуляк припутовали до Прагы, жебы нелем взяли участь на споминанім вернісажу і пак на многонародностній стрїчі, де не могли хыбовати ани уж чеськы Русины: Марія Хохрунова
(родачка з Кленовой), Анна Тїха (родачка з Юрковой Волї) ці Светлана Балцарова
(родачка з Куримкы), т. є. вшыткы з русиньскых сел на северовыходї Словеньска. Як
нам было приємно ся стрітити з Русинками у Чехах, котры і по 20 роках жывота в Празї
і околіцї собі заховали красну, чісту, автентічну русиньску бісїду, што нас несподївало
і потїшыло сучасно, так, віриме, і їм было приємно стрїтити ся зо своїма родаками
(Продовжіня на 4. стор.)

75 років од народжіня
Василя Турка-Гетеша

(Закінчіня з 1. стор.)
русиньского народного возроджіня. Быв першым председом першой пореволучной русиньской орґанізації на Словакії – Русиньской оброды. У тій функції
быв у роках 1990 – 1994 а потім в роках 1996 – 1999. Ёго заслугов Україньскый
народный театер змінив назву на Театер Александра Духновіча і змінив свою
орьєнтацію на русиньску. Ёго заслугов зачали выходити першы пореволучны
русиньскы новинкы на Словакії під назвов Народны новинкы, котры выходять
доднесь. Боёвав за то, жебы взникло самостатне русиньске высыланя на Словеньску про Русинів як в державній телевізії, так і в радію. Свою роль мав і при
заснованю Оддїлїня русиньского языка і културы в рамках Інштітуту народностных
штудій і чуджіх языків на Пряшівскій універзітї в Пряшові (1998), з якого в роцї 2008
взникнув Інштітут русиньского языка і културы ПУ.
Як єден з основателїв і першый председа Світового конґресу Русинів акцентовав, жебы Русины Словакії сполупрацовали із орґанізаціями іншых народностных
меншын Европы. Быв членом выконного выбору міджінародной орґанізації Мезон
де Пеї з центром у Франції, котра репрезентує народы без властной державы.
В роцї 2001 ся став лавреатом Премії за вызначне дїло про русиньскый народ,
котру удїлює Карпаторусиньскый научный центер у США і фінанцує філантроп із
Торонта – Штефан Чепа.
Од року 2000 Турок ся вже не анґажовав як функціонарь русиньскых орґаніза
ціїй, але далше продовжовав в роботї, котра про нёго была найважнїша – в роботї
в театрї. Кібы не было нічого іншого, лем ёго робота драматурґа, і то бы значіло
про Русинів много. Він знав герцїв подля їх натуры, подля того їх обсаджовав до
окремых ролей. Вдяка нёму ся іщі в часї Україньского народного театру, котрый
быв конзерватівный, зачало експеріментовати. Вдяка нёму до нашого театру
приходили режісеры з цїлой Словакії і резултатом ёго роботы было, же о Театрї
Александра Духновіча у Пряшові знали дома і за граніцями, же театер діставав
вызначны оцїнїня на театралных фестівалах. О каждій премєрї нашого театру
писала цїлословацька преса. Міджі вызначных режісерів, котрых до нашого театру
Турок притягнув, можеме зараховати Блага Углара ці Мілоша Караска. Вызначным
в ёго роботї было і то, же Турок доказав, же як домашнї пєсы, так і світова класіка,
ся дасть грати в русиньскім языку, же тот язык є на то способный так, як і вшыткы
іншы літературны языкы і публіка то зачала оціїнёвати і брати наш язык серьёзно.
То вшытко зачав робити іщі в часї, коли русиньскый язык не быв кодіфікованый. В
театрї ся так вычеряли пєсы од домашнїх і загранічных алтернатівных пєс аж по
світову класіку, і то вшытко по русиньскы. А театер в тім далше продовжує.
Василь Турок-Гетеш умер 7. новембра 2005 р. в Пряшові.То, же з нашого
театру і русиньского руху одышла ёго душа, чути доднесь.
Петро МEДВІДЬ, Пряшів
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Часопис Русин і Народны новинкы –
до каждой русиньской родинкы!
Першы пореволучны періодіка Русин і Народны новинкы выходять 25.
рік, мають уж свою традіцію, своє выпрофіловане обсягове заміряня і
за тот час опубліковали стовкы статей о Русинах і про Русинів. І зато
каждый, кого інтересує історія, сучасность і будучность Русинів, може
ся то дочітати з тых выдань. Было бы хосенне, як бы і вы, далшы чітателї, сьте ся стали актівныма дописователями і передплатителями тых
выдань, бо маєме сполочны цїлї у русиньскім возроднім процесї. Свої
статї можете посылати на адресу: Rusín a Ľudové noviny, Duchnovičovo
nám. 1, 081 48 Prešov, Slovenská republika. A тот, хто хоче передлачовати
нашы выданя, може так зробити посланём пінязей (Народны новинкы
– 10 €, Русин – 10 €) прямо на адресу редакції, банковым переводом на
наш рахунок: 4012549760/7500 або заплачінём приложеным поштовым
шеком. За каждого нового чітателя, дописователя, передплатителя і
добродителя допереду щіро дякуєме!
Редакція Русин і Народны новинкы

Русины дістануть од штату
веце пінязей
На 15. децембра 2014 Уряд влады Словеньской републікы выписав у Пряшові школїня, на котрім ся давали інштрукції ку подаваню ґрантовых проєктів
у рамках проґраму Култура народностных меншын 2015. Час на подаваня
проєктів на рік 2015 быв становленый до 19. януара 2015. Уряд уповномоченого влады СР про народностны меншыны бы і такым способом хотїв
прискорити процес придїлёваня фінанцій жадателям.
Окрем того, посланцї Народной рады СР зачатком децембра схвалили
пропозіцію владного закона о державнім розрахунку на рік 2015 з дакількома змінами. Схвалили і підвышіня фінанцій про спомянутый проґрам
Култура народностных меншын 2015 о 50 тісяч евр, котре ініціовав ведучій
Уряду влады СР Іґор Федеріч посередництвом пропозіції підпредседкынї
парламенту Яны Лашшаковой на засїданю Выбору Народной рады СР про
людьскы права і народностны меншыны.
Наконець посланцї парламенту схвалили про проґрам Култура
народностных меншын 2015 суму 3 879 250 евр. Спочатку была пропонована сума 3 829 500 евр. Інтернетовый сайт Уряду уповномоченого влады
СР про народностны меншыны публіковав і перероздїлёваня фінанцій про
окремы народностны меншыны подля крітерій, котры платять вже другый
рік і были схвалены Выбором про народностны меншыны і етнічны ґрупы.
Найвеце, 1 955 296 евр, буде придїленых мадярьскій народностній
меншынї. На підпору ромской културы было придїленых 664 152 евр. Прилїпшить собі і русиньска меншына. На проєкты русиньской меншыны
того року з державного розрахунку піде 294 032 евр, што є о 30 тісяч
евр веце, як в минулім роцї. Народностны меншыны з меншов кількостёв
членів дістануть дотації од 30 до 90 тісяч евр. Вынятком є україньска народностна меншына, котра і в роцї 2015 буде тїсно над ґраніцёв 100 тісяч евр.
Высшы сумы уж другый рік здобывають Русины і вдяка тому, же быв
приятый трансформованый модел роздїлёваня грошей міджі меншынами,
автором котрого є Петро Штефаняк, председа орґанізації молоды.Русины, і
протиснутый у народностнім выборї членами Округлого стола Русинів Словеньска. На основі того моделу народностна меншына без властного штату
дістане процента навыше, причім до увагы ся бере факт – кілько людей ся
приголосило нелем к народности, але і к материньскому языку. Таке рїшіня
позітівно вплинуло на наш розрахунок, бо выше 20 тісяч людей собі записало материньскый язык русиньскый, але не приголосили ся к русиньскій
народности.
Русинів на Словеньску бы так в новім роцї мали чекати дві позітівны
новоты: видно ту снажіня уряду прискорити процес фінанцованя народностной културы і придїлена сума фінанцій на русиньску културу буде высша.
Ці нам высша сума досправды поможе, зась є вопросом того, як
русиньска комісія перероздїлить пінязї. Значіть, ці буде акцептовати
пріорітны сферы русиньской меншыны, або буде і дале рїшати в роспорї з становленыма пріорітами.
Петро МЕДВІДЬ, Пряшів

3 879 250 € в роцї 2015 ся роздїлить міджі тоты
народностны меншыны:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

мадярьска:......................................................1 955
ромска:...............................................................664
русиньска:........................................................294
інтеретнічный і інтеркултурный діалоґ:...........232
чеська:................................................................229
україньска:.........................................................100
нїмецька:..............................................................88
польска:................................................................64
російска:...............................................................53
хорватьска:...........................................................48
жыдівска:..............................................................52
булгарьска:...........................................................35
моравска:.............................................................30
сербска:................................................................28

296
152
032
377
815
673
880
683
377
064
825
504
489
706

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

• Погляд на учебникы, котры 27. януара 1995 ся стали основов про выголошіня
кодіфікації русиньского літературного языка на Словеньску.
Фотка: А. З.

Русиньскый літературный язык
на Словакії славить 20 років*
(Продовжіня з 2. стор.)
Перерахованы бівшы і меншы успіхы, але тыж назначены неуспіхы розвоя русиньского
языка на Словакії поважуєме за природну інтеґралну часть процесу народной самоідентіфікації Русинів по роцї 1989. На їх зачатку стояли ініціатівы домашнёй културно-сполоченьской орґанізації Русинів – Русиньской оброды на Словеньску (1990), котра занедовго
ославить четверть стороча свого дїятельства, але і міджінародного русиньского руху під
покровительством Світового конґресу Русинів (1991). Обидвом субєктам належать тыж
вызначны ініціатівы на полю рїшаня русиньского языкового вопросу: Світовому конґресу
Русинів за ініціованя Першого міджінародного конґресу русиньского языка (Бардеёвскы
Купелї, 1992), якый накреслив основну стратеґію языкового планованя, а Русиньскій обродї
на челї з Василём Турком-Гетешом за практічну реалізацію той стратеґії в подобі заложіня
першой научной інштітуції – Інштітуту русиньского языка і културы при Русиньскій обродї
в Пряшові (1993 – 1994), яка вдяка фінанчній, хоць короткодобій, підпорї штату під веджінём
доц. ПгДр. Юрія Панька, к. н., пізнїше доц. ПгДр. Василя Ябура, к. н., ся зачала занимати формованём нормы будучого літературного языка Русинів на Словакії. Положены нима
основы професіоналной лінґвістічной роботы над русиньскым языком зачатком 90-ых років
20. ст. принесли плоды нелем в подобі кодіфікації русиньского языка, але наслїдно в подобі ёго реалізації в уж уведженых сферах русиньского народностного жывота. Взник новых
професіоналных інштітуцій, заміряных на захованя і розвой народно-ідентіфікачных аспектів
русиньской громады, як Музею русиньской културы в Пряшові (2007) і Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові (2008), очівісно, отваряють уж
нову етапу русиньской історії, розвоя літературного языка, яка бы ся але не могла отворити
без 17. новембра 1989 і без 27. януара 1995.
Доц. ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., Пряшівска універзіта в Пряшові,
Інштітут русиньского языка і културы
Позначкы і література:
1 МАЦИНСЬКИЙ, І. Концепції, безконцепційність і - де ти, концепціє нашого культурного життя. In: Дукля,
ХІІІ, 2, 1965, с. 37-55.
2 GAJDOŠ, M. - KONEČNÝ, S. Rusínska a ukrajinská menšina v národnostnej politike Slovenska po roku
1989. In: ŠUTAJ, Š. (ed.) Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. Prešov: Universum, 2005, c.
109-120.
3 KRAJŇÁK, F. Aplikácia rusínskeho jazyka v cirkevných obradoch Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In:
PLIŠKOVÁ, A. (ed.) Rusínska kultúra a školstvo po roku 1989. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove - Ústav
rusínskeho jazyka a kultúry, 2008, c. 147-162.

PRIHLÁSTE SA NA ŠTÚDIUM RUSÍNSKEHO JAZYKA
A LITERATÚRY NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU
I. Prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium
V akademickom roku 2015/2016 Prešovská univerzita v Prešove ponúka možnosť medzifakultného bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľského študijného programu
(ŠP) RUSÍNSKY JAZYK A LITERATÚRA V KOMBINÁCII s nasledujúcimi ŠP akreditovanými na jednotlivých fakultách PU a na PU:
– na Fakulte humanitných a prírodných vied s: biológiou, ekológiou, fyzikou, geografiou,
hudobným umením, matematikou, pedagogikou a technickou výchovou;
– na Filozofickej fakulte s: anglickým, francúzskym, nemeckým, ruským, slovenským,
ukrajinským jazykom a literatúrou, dejepisom, estetikou, etickou výchovou, filozofiou, výchovou k občianstvu a výtvarným umením;
– na Fakulte športu s: telesnou výchovou;
– na Ústave maďarského jazyka a kultúry s: maďarským jazykom a literatúrou.
Termín podania prihlášky: do 31. marca 2015. Prihlášky sa posielajú na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU, Ul. 17. novembra 15,
080 01 Prešov, tel.: 051/756 31 20, 051/756 31 89, kontaktné osoby:
Mgr. Andrea Čulková (andrea.culkova@unipo.sk), Mgr. Alica Wietoszewová (alica.
wietoszewova@unipo.sk).
II. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium
V akademickom roku 2015/2016 Prešovská univerzita prijíma prihlášky aj na interné
a externé doktorandské štúdium študijného programu SLAVISTIKA – RUSÍNSKY
JAZYK A LITERATÚRA v študijnom odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry.
Termín podania prihlášky: do 31. mája 2015, adresa na zaslanie prihlášky: Prešovská
univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, Ul. 17. novembra 15, 080 01
Prešov. Informácie o témach dizertačných prác, o školiteľoch a o podmienkach prijatia môžu
uchádzači získať na webovej stránke univerzity (http://www.unipo.sk), na stránke Ústavu
rusínskeho jazyka a kultúry (http://www.unipo.sk/pracoviska/urjk) a na Oddelení vedy,
umenia a akreditácie PU. Kontaktné osoby: Mgr. Andrea Čulková (andrea.culkova@unipo.sk), Mgr. Alica Wietoszewová (alica.wietoszewova@unipo.sk)
Viac informácií na: http://www.unipo.sk/pracoviska/urjk
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• Недавно вышли три новы книжкы, а то зборник поезії Ю. Харитуна Мої
надії, котрый выдала Академія русиньской културы в СР, зборник стишків
про дїти П. Ялча Мамко, подьме чітати, і зборник поезії К. Мороховічовой
Цвик Любовны періпетії. Послїднї дві зо спомянутых книжок выдав Сполок
русиньскых писателїв Словеньска.

Мултікултурность Прагы – в практіцї

(Продовжіня з 2. стор.)
і почути так кус своёй домовины. Потїшыло нас і то, же вшыткы спомянуты Русинкы суть
актівныма членками обчаньского здружіня „Rusini.cz – rusinská iniciatíva v ČR“.
На выставку na Градчаны нас попровадив бывшый Пряшівчан, котрый уж дві десяткы
років жыє в Празї – Андрей Дан Бардош, Словак, заступця директора Дому народностных
меншын у Празї. По вернісажу ся в сусїднїй рештаврації одбыла мала міджінародна стрїча,
на якій ся вели неформалны діскузії, співали ся русиньскы співанкы. Єдна з них „Жывіте
людіє...‟ належала гостительцї Светланї Калоусковій-Шлепецькій, котра 5. децембра ославила народенины. Такый способ ґратулації емоціонално прияла нелем юбілантка, але і вшыткы
участници того вечора – люде розлічных народностей.
Главным цїлём нашого перебываня в Празї самособов не быв вернісаж выставкы, але
14. Стрїча народностных меншын, котру орґанізовав уж спомянутый Дім народностных
меншын у Празї в сполупраці з Урядом влады Чеськой републікы, Містом ПРАГА і
Етнолоґічным інштітутом Академії наук ЧР. Інтеґралнов частёв Стрїчі была Міджінародна
конференція під назвов Прага і меншыны, реалізована 4. децембра 2014 у мраморовій
салї у Клам-Ґалласовім палацу на Гусовій уліцї ч. 20 у Празї 1. Коло той акції ся приставиме, бо она была главным проґрамом нашого перебываня у Празї. Путь до того палаца
сьме прожывали тыж емоціонално, бо мусили сьме перейти по Гавловій уліцї, коло Гавлового
ярмарку і ёго облюбленой корчмы, котра ся теперь зве „Гавлова коруна‟, де, може вели ся
дебаты і о змінї комуністічного недемократічного режіму в нашій країнї?!
Конференцію Прага і меншыны‟ вів чеськый етнолоґ, нам знамый чоловік іщі із засїданя Світового конґресу Русинів у Празї в роцї 2001, ПгДр. Андрей Сулітка, к. н., родак із
Словакії, котрый робить в Етнолоґічнім інштітутї АН ЧР. Конференція в рамках 14. Стрічі
народностных меншын проходила під покровительством міністра Мґр. Їржі Дінстбіра і
заступцї пріматора главного міста Прагы Інж. Вацлава Новотного. Конференція была роздїлена до трёх частей: Притомность народностных меншын у Празї і їх актівіты,
Меншыны і материньскый язык і Народностны меншыны і міґранты. В другій части
выступила і доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., з Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові, а то з презентаціов на тему Русиньскый язык на Словеньску
20 років по кодіфікації. О Русинах в Празї окраёво спомянув у своїм рефератї Мґр. Богдан
Райчінець з Україньской ініціатівы в ЧР а потім сполочный реферат під назвов Русиньска
народностна меншына і міґрація Даґмар Бржезіновой і Яна Чопіка з Общества приятелїв Підкарпатьской Руси прочітав Я. Чопік. В рамках той міджінародной конференції сьме ся
дізнали дость много інтересных інформацій о розлічных народностных меншынах і їх проблемах в ЧР, враховано Русинів.
День ся закінчів културным вечором у резіденції пріматора в обєктї Містьской
бібліотекы на Маріаньскім намістю, котрый модеровав уж спомянутый Андрей Дан Бардош. При смачнім погощіню і погарї вина сьме собі выслухали нелем приговоры функціонарїв: посланкынї главного міста Прагы Ганы Новотной, яка мать на старости і народностны
меншыны, Інж. Вацлава Новотного, заступцю пріматора Прагы і іншых, але главно попозерали културный проґрам, в якім ся представили різны народностны меншыны. Самособов
же нас заінтересовали Словачкы з колектіву Лімбора, котру веде член Рады влады ЧР
про народностны меншыны, якый у тім орґанї репрезентує нелем найвекшу народностну
меншыну в Чехах – словеньску, але счасти і русиньску – Інж. Ярослав Мінё. Быв то балзам
на душу, як русиньскы співанкы заспівало тріо з Лімборы – Ноемі Крілова, Маріна Мразкова
і Алжбета Мішенкова, к якым ся придали і позваны на вечур Русинкы.
Наконець треба конштатовати, же такы акції, на якій сьме были в Празї, суть потрібны і
треба їх орґанізовати (і в нас на Словакії), бо помагають інформованости маёріты о проб
лемах народностных меншын, помагають самоідентіфікації членів народностных меншын і
потверджують, же народностны меншыны суть інтеґралнов частёв жытельства Прагы і цїлой
Чеськой републікы. Вдяка такым акціям зміцнюють ся міджіетнічны одношіня і розвивать ся
мултікултурность, котра збогачує каждого, якой народности або етнічной ґрупы бы не быв.
А. ЗОЗУЛЯК, фотка автора
Выдавать Русин і Народны новинкы. Шефредактор: Мґр. Александер
ЗОЗУЛЯК, редакторкы: ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгД., Мґр.
Зденка ЦІТРЯКОВА, языкова редакторка: доц. ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., Adresa: Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov,
SR. Tel.: 0917 171 912, IČO: 17079748. Реґістрачны чісла: ISSN 13395505, EV 327/08, MIČ 49 438. Предплатне на рік є 10,- €, так істо і часопису Русин. Опубліко
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На сімпозіумі в Братїславі
презентовали ся і Русины
10. децембра 2014 в Братїславі ся одбыло научне сімпозіум під
назвов Славяньскы языковы і літературны (само)рефлексії, присвячене 50-річному юбілею заложіня Катедры славяньскых філолоґій на Філозофічній факултї Універзіты Коменьского в Братїславі.
Як підкреслила ведуча той катедры – доц. ПгДр. Марія Добрікова, к.
н., не было легко утримати катедру в условіях, кідь славяньскы языкы
суть, так бы повісти, на періферії інтересу штудентів на Словакії. Конецькінцїв, не вытримав тоту сітуацію ани Інштітут славістікы, русістікы і
україністкы на Філозофічній факултї Пряшівской універзіты у Пряшові,
котрый заложыла важена славістка, професорка Юлія Дудашова-Крішшакова. В сучасности єй богаты скушености і вынятковы знаня з области
славістікы вывжывать Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской
універзіты (ІРЯК ПУ) в Пряшові, де професорка Дудашова-Крішшакова
є одборнов ґарантков докторьского штудійного проґраму Славістіка –
русиньскый язык і література. На уведженім сімпозіумі ІРЯК ПУ репрезентовала якраз проф. ПгДр. Юлія Дудашова-Крішшакова, др. н., з темов: Од
політонії к монотонії (о змінах прозодічной сістемы в списовній
словінчінї з аспекту фонолоґічной тіполоґії). Із здравотных прічін
не могла на сімпозіум прийти доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., зато єй
тему Русиньскый язык в едукачній сістемі СР і в загранічу одпрезентовала ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., а тему Выдавательскы
актівіты Русинів по роцї 1989 авторкы К. Копоровой прочітав молодый
докторанд ІРЯК ПУ (минулорічный абсолвент ПУ, штудійного проґраму
русиньскый язык і література в комбінації зо словацькым языком і літературов) Мґр. Михал Павліч, котрый в рамках докторандьскых штудій ся
занимать русиньсков літературов.
Вшыткы три рефераты будуть опублікованы в зборнику Philologica
Філозофічной факулты Універзіты Коменьского в Братїславі зачатком
рока 2015.
-кк-

• Реферуючі на сімпозіумі робітници Інштітуту русиньского языка і
културы Пряшівской універзіты у Пряшові: (злїва) Мґр. М. Павліч і ПгДр. К.
Копорова, ПгД. у бісїдї з представителями Катедры славяньскых філолоґій
ФФ Універзіты Коменьского у Братїславі доц. ПгДр. М. Добріковов, к. н., і
проф. ПгДр. Ю. Ґловнём, к. н.
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