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Жебы ся
Русин не
ганьбив за
свій язык

Др. Петро КРАЙНЯК,
Пряшів.

● ІІІ. Міджінародный конґрес русиньского языка у Кракові ся зачав 13. септембра 2007 вернісажов першой выставкы русиньскоязычных книжок, котры вышли в роках 1989 – 2004, доповненов фаребныма фотоґрафіями з акцій споєных з русиньскым языком і літературов. Кураторков книжковой части выставкы была одборна працовнічка Штатной научной бібліотекы в Ужгородї Лариса Ільченко (перша злїва), вєдно з нёв ся к участникам
на выставцї приговорили Др. Олена Дуць-Файфер (главный орґанізатор конґресу), председа Світовой рады Русинів (СРР) проф. Павел Роберт Маґочій і заступця директора Яґелоньской бібліотекы, де є експозіція выставкы, Др. Андржей Обремскі. На другый день ся зачав языковый конґрес, на
якім, окрем іншых, із своїма рефератами выступили і одборници з окремых сфер зо Словеньска: (зверьху справа) проф. ПгДр. Юрій Ванько, Др.
н., (долов злїва) Мґр. Алена Блыхова, о. ТгЛіц. Франтїшек Крайняк, ПгДр. Кветослава Копорова і доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., котрый вєдно з автором і сполуавтором высше 20 русиньскых пореволучных учебників Яном Грибом зо Словакії із рук председы СРР П. Р. Маґочія перевзяли нову Премію
Кіріла і Мефодія за розвиток русиньского языка у формі бронзовой плакеты і фінанчной одміны з Фонду Штефана Чепы при Торонтьскій універзітї.

В Кракові быв у днях 13. – 16. септембра 2007 ІІІ. Міджінародный конґрес русиньского языка

РУСИНЬСКЕ КОЙНЕ – УТОПІЯ?
Світовый конґрес Русинів, Педаґоґічна
академія в Кракові, Фундація на підпору лемківской меншины „Рутенiка“ в Польщі были
главныма орґанізаторами ІІІ. Міджінародного
конґресу pусиньского языка, якый у просторах
спомянутой академії быв од 13. до 16. септембра 2007 року.
Перед 15 роками ся одбыв першый міджінародный русиньскый научный языковый форум у
Бардіовскых Купелях – ку кодіфікації русиньского
языка, де были прияты засады, же за основу русиньского языка треба взяти жывый народный русиньскый язык, же ся буде поужывати азбука і мають ся розвивати штандарты русиньскых языків в
окремых країнах. В 1999 роцї ся одбыв ІІ. Міджінародный конґрес русинського языка в Пряшові,
де ся конштатовав ренесанс русиньского языка і
главнов темов была приправа публікаціí Русиньскый язык в едіції „Najnowsze dzieje języków
słowinańskich“, котра наконець вышла (Opole: Uniwersytet Opolski – Institut Filologii Polskiej, 2004,
2. выданя 2007, 476 стор.). Од 1989 до 2004 року
было выдано выше 260 русиньскых періодічных і
неперіодічных выдань, в многых країнах ся учіть
русиньскый язык, він ся хоснує в церькви, в радію,
в телевізії.
Конґресу передовала выставка сучасных русиньскоязычных выдань, котрой вернісаж была
13. септембра 2007 у просторах знамой Яґелоньской бібліотекы в Кракові і де до 12. октобра
2007 є выставлено коло 250 тітулів выданых творів у русиньскім языку за послїднїх 15 років. Выставка была збогачена фотопортретами в жывотній великости вшыткых дотеперішнїх лавреатів
Премії Александра Духновіча за русинську літературу, фотоґрафіями з літературных русиньскых
акцій і з навчаня русиньского языка в окремых країнах. Кураторами выставкы были Александер Зозуляк (за фотоґрафічну часть) і Лариса Ільченко
(за книжкову часть).
На ІІІ. Міджінародный конґрес русинського языка до Кракова было позваных 40 учітелїв
і директорів школ із семох країн, де ся учіть русиньскый язык. Якый быв ёго ціль? Проф. Павел
Роберт Маґочій у своїм вычерьпнім вступнім
рефератї коншатовав належну уровень окремых
приятых штандартів русинського языка, котры
были кодіфікованы по роцї 1989: у р. 1995 на Словеньску а р. 2000 у Польску, але і перебераня слов
із штатных языків, як і то, же на Підкарпатьскій
Руси не быв приятый єдотный штандарт языка, є
там пару варіантів, котры ся шырше не хоснують,
а в дакотрых країнах панує офроґрафічный хаос.
Як дале увів, треба зробити вшытко про то, ай ді-

пломатічны крокы, абы прияты штандарты нашли
свою шыроку підпору і жебы проблемы коло языка
дати на праву міру. Він высоко оцінив Педаґоґічну
академію в Кракові, де ся учіть лемківскый язык
(Олена Дуць-Файфер). Академія прихылила конґрес під свою стрїху, дала ёго участникам страву і
уквартелёваня, за што їй треба щіро подяковати.
Як повів першый день конґресу (14. 9. 2007 р.)
проректор Педаґоґічной академії у Кракові проф.
Др. габ. Тадеуш Будревіч, є про нёго честёв привітати вшыткых участників русиньского языкового
конґресу на теріторії Педаґоґічной академії, бо ту
ся учіть лемківскый язык, а задачов академії є підпоровати розвиток і русиньского языка. Як підкреслив, він сам ся занимать лемківсков літературов.
Вєра Сандовіч-Бонковска за надацію „Рутеніка“
высловила радость з того, же конґрес ся орґанізує
в Польску, де споминана надація выдавать книжкы про лемківскы дїти, учебникы і под.
В тот день ку темі Штатут русиньского
языка од ІІ. Міджінародного конґресу русиньского языка в 1999 р. очами знамых славістів
прозвучало пять рефератів. Окрем споминаного
академіка, проф. Др. П. Р. Маґочія з Торонтьской універзіты в Канадї, выступили зо своїма
рефератами проф. Др. Юрій Ванько, др. н., на
тему Формованя койне з літературных штандартів, і проф. Др. Роберт Ротштейн із США,
якый говорив на тему Романьскы і нероманьскы
алфавіты в модернім світї. Проф. Стефан Пю зо
Шкотьска представив проблематіку заводжованя
чуджіх слов до літературных языків. Він то продемонштровав на книжцї Марії Мальцовской Зелена фатаморґана. Вызначный славіста проф. Др.
Александер Дуліченко, др. н. з Естонії говорив
на тему Пережытя мікроязыків у модернім світї.
Він уваджать такых 18 языків, з котрых много має
свою кодіфікацію, міджі нима і карпаторусиньскый,
якый задїлює до катеґорії розвивающіх ся языків.
Языкознатель ся дотулив і етічного, і языкового
сепаратізму, котрого ся боять великы языкы. Він
то поважує за звеличованя, а тот процес треба
аналізовати.
Далшов темов, котра ся розоберала на конґресї, была тема Актуалны проблемы русиньскых кодіфікованых варіантів. Ку тій темі як
першый із рефератом выступив проф. Др. габ.
Генрік Фонтаньскі з Польщі з темов Актуалны
проблемы лемківского языка, де ся зосередив
на шпеціфічности варіантів у лемківскім языку.
Доц. Др. Василь Ябур, к. н. із Пряшівской універзіты говорив на тему правил русиньского языка
на Словеньску, де обернув увагу на зближованя
русиньского языкового варіанту на Словеньску з

іншыма русиньскыма варіантами. Мґр. Валерій
Падяк, к. н. із Підкарпатя на Українї говорив о
тяжкій языковій практіцї на Підкарпатю, де не є
єдности при хоснованю русиньского языка, наперек тому, же ту были створены мінімално три
языковы нормы. Проф. Др. Михал Капраль, к. н.
із Нїредьгазькой высшой школы ся занимав актуалнов языковов сітуаціов Русинів у Мадярщінї, де
правилино підкреслив, же не мала бы ся неґовати
ґрупа корінных жытелїв Русинів у Мадярщінї на
укор пришедшых Русинів із Підкарпатя. Старожылы мають свій язык, якый треба брати до увагы і
выходити з нёго. Іде, главно о жытелїв такых сел,
як Комлошка і Мучонь. О актуалных проблемах
войводиньского варіанту русиньского яыка в Сербії сьме ся дізнали з реферату проф. Др. Юліана
Рамача з Новосадьской універзіты, якый прочітав
проф. Др. Михал Фейса.
Ведучім темы Русиньскый язык в окремых
функчных сферах быв проф. П. Р. Маґочій.
Проф. Михал Фейса із Сербії говорив о русиньскім языку в урядній сферї, Др.Олена Дуць-Файфер ся занимала языком сучасной русиньской
літературы в Польщі, Мґр. Александер Зозуляк
проаналізовав акцептацію норматівности в русиньскій публіцістіцї на Словеньску і підкреслив
розбіжности в окремых русиньскых редакціях
новинок і часописів на Словеньску односно дотримованя кодіфікованого русиньского языка. Так
само крітічно говорила і ПгДр. Кветослава Копорова з Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты (ІРНШ ПУ) о языковій
уровни перекладів у репертоарї професіоналного
русиньского Театру А. Духновіча в Пряшові, де є
мало сінонімічных варіантів, часто замірна словакізація текстів і под. О. ТгЛіц. Франтїшек Крайняк із Словакії розаналізовва русиньскый язык в
конфесійных текстах а лінґвістічны проблемы при
перекладах із чуджоязычной красной літературы
простерла перед участниками конґресу Мґр. Алена Блыхова з ІРНШ ПУ.
В суботу, 15. септембра, в тематічній секції
Русиньскый язык в едукачнім сістемі окремых
країн, котру вела ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., ведуча Оддїлїня русиньского языка і културы ІРНШ
ПУ, выступила Др. Ева Міхна, яка порівновала
кашубскый язык із карпаторусиньскым. Язык є
найглавнїшый про каждый народ. Важна є ту роль
родины при формованю языка меншин. Лекторка
припустила велику асімілацію споминаных языків
з боку векшиновых народів. Інформацію о актуалній сітуації в навчаню русиньского языка і културы на Словеньску подала ПгДр. Анна Плїшкова.
ПгД. Проф. Др. габ. Януш Гензел із Польщі рефе-

(Закінчіня на 5. стор.)

Мы, Русины, терьпиме єднов хворотов. Лем што сьме
в сполочности Словаків (при
отворіню выстав русиньскых
малярїв, семінарїв о русиньскім языку, русиньскых фестівалів), росколыше ся наше
народне усвідомлїня до такой
міры, же такой маме тенденцію перейти на словеньску
комунікацію з высвітлінём,
жебы нам притомны Словаци
розуміли. Дасть ся то похопити, кідь є на акції притомна
векшына Словаків, або суть
то
културно-сполоченьскы
акції словеньского характеру,
орґанізованы словеньскыма
културныма інштітуціями, але
не розумлю справованя нашых Русинів на нашых – русиньскых културных акціях
або в сполочности, де є евідентно перевага русиньского
жытельства.
Тот факт свідчіть о чутю
меншецінности, малого самоусвідомліня, ганьбы за свій
язык, но много раз є то спрічінене і недоконалым знанём
материньского языка, што
выкликує у бісідуючого чутя
неістоты в русиньскій комунікації. Суть то, самособов, асімілачны прічіны, де під впливом словеньского языкового
оточіня Русины переходять
у своїй денній комунікації на
словеньскый язык і так страчають русиньскы комунікачны
способности. А треба повісти,
же многы Словаци внимаюти Русинів як „другокласну“ народностну меншину, з
нижшым ступнём културного
розвитку, з языком, котрый є
немодерный, може і збыточный, як ся высловив на адресу своїх русиньскых вірників
єден прословеньскый священик. Бо ту предці платить
правило: „На Словеньску – по
словеньскы!“ Так ся Русины
ганьблять, затаюють своє походжіня, поєдны ся снажать
быти векшыма Словаками як
самотны Словаци. На пути к
народному усвідомлїню нас
Русинів чекать іщі предовга
путь, многыма спохыбнёвана,
одмітована. Без выучованя
русиньского языка в школах,
без церькви, котра бы підпоровала своїх русиньскых
вірників, без народностного
радія, телевізії, але і особной
статочности, ку котрій бы
мали вести родічі своїх дїтей,
не буде мож двигнути народну свідомость Русинів до такой міры, жебы Русин зістав
Русином все і всягды.
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●
Міджінародный
научный
семінарь „Языкова култура і
языкова норма
в
русиньскім
языку“ 27. септембра
2007
на
Пряшівскій
універзітї (ПУ)
своїма выступами одкрыли:
(злїва) научный
секретарь Інштітуту
реґіоналных і народностных штудій ПУ ПгДр. М.
Гавріла,
ПгД.
і проректорка
ПУ про загранічны
одношіня доц. ПгДр.
І. Ковалчікова,
ПгД. В першый
день семінаря
з научныма рефератами выступили: (зверьху злїва) Мґр.
В. Падяк, к. н.,
ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., Мґр.
Н. Кушко, проф.
Др. М. Капраль, к. н., Мґр. Г. Медєші, Мґр. М. Хомяк і проф. Др. П. Р. Маґочій, якых выступы заінтересовали і нашых учітелїв: (справа) ПгДр. М. Червенякову, Мґр. М. Бакову, Мґр. А. Мигалёвову і Мґр. М. Ґая. Другый день семінаря зачав ся выступами: (долов злїва) ПгДр. П. Мікулы зо Секції меншиновых култур Міністерства културы СР, директора Інштітуту реґіоналных і народностных штудій (ІРНШ) ПУ проф. ПаедДр. Ш. Шутая, др. н., ведучой Оддїлїня русиньского языка і кулитуры ІРНШ ПУ А. Плїшковой, ПгД.
за участи домашнїх і загранічных гостїв семінаря. Наконець семінаря было перше засіданя обновленой Інтерреґіоналной рады русиньского языка, якого єй члены ся сфотоґрафовали на памятку, а то: (долов справа) В. Ябур, М. Лявинець, Г. Медєші, М. Капраль, А. Плїшкова (зволена на тім засіданю за коордінатора рады), М. Хома, В. Падяк, і С. Пю.

(Закінченя на 6. стор.)

Языкова култура і языкова норма в русиньскім языку
Научный семінарь під уведженов назвов 27. – 28.
септембра 2007 у высокошкольскім ареалї Пряшівской універзіты зорґанізовав Інштітут реґіоналных і
народностных штудій ПУ в Пряшові з фінанчнов помочов Міністерства културы Словеньской републікы
і Фонду Штефана Чепы при Торонтьскій універзітї в
Канадї. Семінарь быв заміряный на проблематіку функціонованя русиньского списовного языка на Словеньску
і в остатнїх країнах, де Русины жыють як народностна
меншина і де хоснують свої варіанты русиньского языка
в розлічных сферах – в Сербску і Хорватьску, в Польску,
Мадярьску і на Українї.
Проєкт приправити семінарь з языковов проблематіков на споминанім інштітутї, і конкретно на Оддїлїню
русиньского языка і културы ІРНШ ПУ, взникнув з потребы сістематічнїшых і шыршых діскузій о проблемах списовных варіантів русиньского языка і о проблемах языковой културы практічного хоснованя списовного языка
окремыма поужывателями, самособов з акцентаціов на
русиньскый варіант у Словакії. Цілём першого проєкту
было представити актуалны языковы проблемы словеньского варіанту русиньского языка не ізоловано, але
в цілорусиньскім контекстї, представити дакотры можности рішіня тых проблемів у другых варіантах і іншпіровати
ся ефектівныма способами, котры бы ся дали практічно
схосновати і в нас. А так само указати пути, через якы
бы ся дав реалізовати процес зближованя окремых варіантів, о чім ся зачало зась діскутовати на базї предложеного Мґр. В. Падяком, к. н. з Ужгорода прикладу
койне (переклад тексту книжкы „Народ нивыдкы, ілустрована історія карпоаторусинів“ автора П. Р. Маґочія) на
III. Міджінароднім конґресї русиньского языка в Кракові
(13. – 16. 9. 2007), на котрім была обновлена ай робота
Iнтерреґіоналной рады русиньского языка. З рішіня
краківского языкового конґресу лоґічно выплинув єден з
практічных цілїв про пряшівскый семінарь – скликати засіданя містной языковой рады, яка од року 2000 дїє як
порадный орґан при ІРНШ ПУ, і зоставити план роботы,
якый бы мав корешпондовати тыж з цілорусиньскыма інтересами, представленыма в Резолуції краківского языкового конґресу.
У згодї зо становленыма цілями проєкту быв побудованый і проґрам научного семінаря під назвов Языкова
култура і языкова норма в русиньскім языку. Семінарь отворили вступным словом научный секретарь
ІРНШ ПУ ПгДр. Марек Гавріла, ПгД. і проректорка ПУ
про загранічны одношіня доц. ПгДр. Івета Ковалчікова, ПгД. Вступный реферат о дїятельстві інштітуту в
роках 1999 – 2007 і русиньского оддїлїня в ёго рамках
прочітала ведуча оддїлїня ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.,
яка представила історічный контекст взнику інштітуту до
року 1998, сучасну ёго позіцію в рамках Пряшівской універзіты і указала на роль інштітуту в розвитку школства,
окреме высокошкольской освіты, Русинів в СР, представила актівіты Оддїлїня русиньского языка і културы в
сферї старостливости о язык і участь єй робітників у научных проєктах, а накреслила тыж дакотры перспектівы
того оддїлїня, якы суть звязаны в першім рядї з реалізаціов высокошкольского штудійного проґраму русиньскый
язык і култура в комбінації предметів на ПУ.
Першу часть проґраму семінаря отворив професор
Торонтьской універзіты Др. Павел Роберт Маґочій
– новым поглядом на кодіфікацію русиньского языка в
Словакії. Выкреслив факты, внаслїдку якых дошло ку кодіфікації языка і вказав на місто окремых особ і субєктів
в тім процесї. Мґр. Надїя Кушко з Торонтьской універ-

зіты говорила о літературных штандартах русиньского
языка в історічнім контекстї і в сучасній сітуації. Далшы
выступы лінґвістів з окремых країн были заміряны на
проблемы фунґованя русиньскых языковых варіантів,
а то: у Сербії – з рефератом професора Др. Михайла Фейсы з Новосадьской універзіты о правописных
проблемах і корекціях Правописного словника Миколы
М. Кочіша выступила Мґр. Гелена Медєші; в Польску
– з рефератом професора Др. габ. Генріка Фонтаньского зо Шлезькой універзіты в Сосновцю выступила
Мґр. Мірослава Хомяк; в Українї – о языковій сітуації на
Підкарпатьскій Руси говорив Мґр. Валерій Падяк, к. н. з
Выскумного центра карпатістікы в Ужгородї; і в Мадярську – о замірах кодіфіковати свій варіант русиньского языка говорив Др. Михал Капраль, к. н., професор
Нїредьгазькой вышшой школы.
Друга часть семінаря была присвячена функціонованю русиньского списовного языка на Словеньску
із часточным теоретічным і практічным замірянём на
зближованя окремых русиньскых языковых варіантів, о
чім у своїм рефератї говорив главно Доц. ПгДр. Василь
Ябур, к. н. з ІРНШ ПУ, котрый ся заміряв на можности
зближованя в першім рядї в ровинї ґрафікы і орфоґрафії.
Проблематіков перебераня чуджіх слов до літературных
штандартів і цілково іншоязычныма впливами на русиньскый язык ся занимали у своїх рефератах професор
Сент-Ендрюськой універзіты в Шкотьску Др. Стефан
Пю і Мґр. Алена Блыхова з Оддїлїня русиньского
языка і културы ІРНШ ПУ. На конкретных прикладах
порушованя норматівности русиньского языка і културу
речі выбраных медій у своїх рефератах представили:
професор ПгДр. Йосиф Сіпко, ПгД. з Інштітуту русістікы, україністікы і славістікы ФФ ПУ, дале Мґр. Александер Зозуляк, шефредактор Русина і Народных
новинок – на прикладах друкованого слова в рамках
публіцістічной сферы, і ПгДр. Кветослава Копорова з
Оддїлїня русиньского языка і културы ІРНШ ПУ – на
прикладах говореного слова у выбраных пєсах професіоналного Театру А. Духновіча в Пряшові.
В другый день семінаря было на Пряшівскій універзітї засіданя Языковой рады як порадного орґану ІРНШ
ПУ. На засіданя были позваны репрезентанты вшыткых
медій, котры в Словакії практічно хоснують русиньскый
списовный язык і суть одповідны за їх языкову редакцію,
але і гостї з Мадярьска, Україны, Сербії, Хорватьска і ін.
Добісідовали ся, же в будучности ся буде рада сходити в
ужшім і в шыршім зложіню: в ужшім зложіню суть люде,
якы ся з теоретічного боку занимають русиньскым языком, а в шыршім суть заступлены і репрезентанты медій
одповідны за їх языкову сторону. Інтерес о сполочны засіданя проявили і загранічны гостї, главно з Мадярьска
і Україны.
Научный семінарь присвяченый културї русиньского
языка быв першым зо серії семінарїв, якы ІРНШ ПУ планує в будучности орґанізовати сістематічно. Окрем языка, поступно темов далшых з них бы мали література,
култура, історія і іншы аспекты жывота Русинів. З того
научного семінаря з підпоров МК СР до кінця рока 2007
буде выданый зборник рефератів.
А.П.
Зложіня Языковой рады як порадного орґану Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской
універзіты:
УЖШЫЙ КРУГ (лінґвісты):
ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. (коордінатор),
доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н.,

Резолуція
із ІІІ. Міджінародного конґресу

русиньского языка, Краків, 13. – 16. 9. 2007
АКТУАЛНЫ ПРОБЛЕМЫ РУСИНЬСКЫХ
КОДІФІКОВАНЫХ
ВАРІАНТІВ:
1. До ІV. Міджінародного конґресу русиньского языка кодіфіковати
літературный язык на Підкарпатьскій Руси (теперішня Закарпатьска
область Україны) і зачати роботы
на знормованю літературного языка Русинів у Мадярьску.
2. Кодіфікованы варіанты русиньского языка розвивати на
прінціпі лексічной поліваріантности
і зо захованём шпеціфічных знаків (фонетічных, морфолоґічных,
сінтаксічных, словотворных і под.)
карпатьскых русиньскых діалектів.
РУСИНЬСКЫЙ ЯЗЫК В ОКРЕМЫХ ФУНКЦІОНАЛНЫХ СФЕРАХ:
3. Старати ся в конкретных
функціоналных сферах русиньского языка дотримовати прияты
правила орфоґрафії і орфоепії. З
тым цілём орґанізовати языковы
конзултації русиньскых лінґвістів
з робітниками окремых сфер, хоснуючіх списовный русиньскый язык
в писмовій (друкованы медії, вебсайты) і устній подобі (театер, радіо, телевізія).
4. Выдати сінонімічны і перекладовы словникы в окремых
варіантах русиньского языка про
розлічны сферы поужываня того
языка.
РУСИНЬСКЫЙ ЯЗЫК В ЕДУКАЧНІМ СІСТЕМІ ОКРЕМЫХ ШТАТIВ:
5. З цілём підвышіня уровни навчаня і росшыріня кількости клас,
респ. школ, з навчанём русиньского языка заміряти ся на мотівацію к
выучованю русиньского языка:
а) школярїв – через доступны
масмедії, главно через єствуючі
або і через новы – шпеціалізованы
– інтернетовы сторінкы заміряны
на выучованя русиньского языка; через орґанізованя олімпіад
з русиньского языка і русиньскых
културно-історічных реалій; через
выдаваня зборників школярьскых
робот, через выдаваня авдіо- і відеозаписів із правилнов высловностёв у каждім варіантї русиньского
языка;
б) родічів – через прямый контакт з нима і сістематічну освітну
роботу з цілём пересвідчіти їх о по-

требі їх дїтей учіти ся язык предків;
в) учітелїв – через орґанізованя інтерреґіоналных методічных
семінарів, взоровых годин русиньского языка і културы; через выдаваня про них методічных матеріалів
в єствуючій русиньскій пресї, респ.
в шпеціалізованім русиньскім педадоґічнім часописї, якого бы были
сполутворцями; через інтереґіоналну выміну учітелїв і штудентів
універзіт, на котрых мож штудовати
русиньскый язык (Пряшівска універзіта, Яґелоньска універзіта, Новосадьска універзіта, Нїредьгазька
высша школа).
6. Створити інтерреґіоналну
раду учітелїв і каждорічно орґанізовати інтерреґіоналны учітельскы
конференції.
ЗАДАЧА СТВОРІНЯ ОБЩОРУСИНЬСКОЙ НОРМЫ:
7. З цілём зближованя окремых
списовных варіантів русиньского
языка зачати ся занимати створінём єднотного алфавіту і прінціпу
правопису: властных назв, главно
мен, призвіск, і ґеоґрафічных назв.
Створити сполочну норму перепису русиньского языка з азбукы до
латинікы, заміряти ся на єй єднотне поужываня в інтернетї.
8. Першыма практічныма кроками в створіню койне має быти
створіня сполочной научной термінолоґії і сполочного ґрафічного
сістему.
ІНТЕРРЕҐІОНАЛНА РАДА РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА
9. З цілём ефектівного і конштруктівного рішаня настоленых
языковых проблемів ІІІ. Міджінародный конґрес русиньского языка
обновлює роботу Інтерреґіоналной рады русиньского языка, до
котрой были єдноголосно зволены
в першій ґрупі лінґвісты-славісты: проф. Др. Юрій Ванько, к.
н., проф. Др. Александер Дуліченко, др. н., проф. Др. Стефан
Пю, проф. Др. Роберт Ротштейн і
проф. Др. габ. Генрік Фонтаньскі,
а в другій ґрупі за окремы реґіоныкраїны: проф. Др. Михал Капраль,
к. н. (Мадярщіна), Мґр. Валерій
Падяк, к. н. (Україна), Мґр. Демко
Трохановскый (Польща), проф.
Др. Михал Фейса (Сербія), Мґр.
Марія Хома (Хорватія) і доц. Др.
Василь Ябур, к. н. (Словакія).

Чоловік і інтернет
Жыєме у світї технічного проґресу. Наше ціле общество є звязане з комунікачныма технолоґіями. Дінамічный вывой запрічінив, што много людей тій выможености
добы ся цалком піддали, а не знають сі без нёй свій жывот представити. Інтернет
своїм ужывателям понукать все веце а веце можностей, ці уж дома, або в роботї. Модерный чоловік здобывать інформації главно зо світа інтернету, котрый є їх жрідлом.
Інтернет ся став далшов „грачков“ історії чоловічества. Кідь сі поставиме вопросы :
„Чом так потребуєме в днешнїй добі інтернет, чом нас мать у своїх „віртуалнух
руках“, як то же нас може овладати“... Може зато, бо є людём на хосен. Помагать
шпорити час, коруны і роботу, вытварять ілузію, же є простором, де чоловік здобывать то, што му в реалнім жывоті хыбить. Зато же уж в днешнїй добі є доступный, так
є і фест небезпечный. Ці інтернет помагать або шкодить, можеме самы посудити на
основі выгод і невыгод. Выгоды: чоловік може найти за куртый час і задарьмо найактуалнїшы інформації, котры бы не нашов ани в архіві ці бібліотецї, може сі писати
і бісідовати з хоцькым і хоцьколи, може вытваряти віртуалны контакты, орґанізовати
партнерства на даякых сполочных проєктах, може куповати і продавати „он-лайн“,
выбавлёвати формаліты з урядами... Невыгоды: вытварять ся завіслость чоловіка
од інтернету, гекеры буряють тайны сістемы, маніяци выужывають інтернет на успокоїня своїх потреб, фанатіци пропаґують свої ідеолоґії, аґітують і запрічіняють взник
і проглублёваня ненавісти, ксенофобії, но найважнїше є то, же тота нова технолоґія, котру сьме перед пару роками не знали, може наш жывот нелем злегшыти, но і
скомпліковати, і так перевышыти нашу гуманость і людьскость, а можеме ся дістати
цалком до єй заятя.
Марія СМЕТАНОВА, Міджілабірцї,
штудентка 5. річника ФФ ПУ

В нашім русиньскім радію часто чуєме співанку А чія то хыжа?, котра ся
стала барз популарнов дякуючі своїй
красній мелодії і перфектній інтерпретації колектівом найлїпшых інтерпретів русиньскых народных співанок. В
послїднїм часї є таков облюбенов, же
єй часто чуєме і в словеньскых концертах про юбілантів. Мелодія є дуже
красна, але ці ся дахто задумав над
текстом? Він є до якойсь міры контроверзным і без потрібной лоґікы. Подьме го посудити конкретнїше. Першы
два стопчікы суть в порядку і не выкликують ниякы похыбности:
А чія то хыжа стоїть на
долинї,
Чіє то дївчатко шыє на
машынї?
Машына черкоче, а дївчатко
плаче:
Верний ся мі верний, мій мілый
козаче.
Але третїй стопчік:
Не вернусь, не вернусь, бо не
мам ку кому,
Зохабив єм дївча, а сам не знам
кому?
Тот текст выкликує вопрос: Чом
зохабив? (Не была му вірна, зрадила
го?) А як то, же не знає, кому го зохабив? В далшых рядках піснї находиме
слова той найвекшой, найупрімнїшой і
найвірнїшой любови:
Як мы ся любили – сухы
верьбы цвили,
Як мы перестали – зелены
зівяли.
Далше бы было лоґічно высвітлити
прічіну одходу козака од своёй милой.
Але то не наслїдує. Намісто того находиме дашто, што є про лірічну поезію
цалком незвычайне: споїня того найкрашшого в жывотї чоловіка – почутя
любви з брыдкостёв, несімпатіов, ба
аж одпором:
Як мы ся любили, рыбко моя,
рыбко, –
Теперь ся на тебе посмотрири
брыдко.
Є то страшный контраст, неприпустный про лірічну поезію (а она бес-

похыбы лірічнов є). Такый контраст бы
пасовав може про сатіру, гуморістічну
поезію, але ліріка таке не припущать.
Слово „брыдка“, хоць ся і римує зо
словом „рыбка“, до лірікы, а уж нияк
раз до любовной лірікы не патрить.
Не знаю, хто є автором тексту, котрый
навыше є і недоповідженый, недовысвітленый: Чом ся на дївча, котре козак
любив, брыдко посмотрити? Што ся
стало? Є груба, або так повів лем зато,
же єй уж не любить? Але чом? Жаль,
наш вопрос зістав без одповідї... Хотїв
бы єм знати і погляд співаків той піснї, ці они ся даколи задумали над тым
текстом. Окрем того, є мі жаль того доброго, милого і робітного дївчати, котре ся трапить про свою нещастну любов. Не заслужыла бы сі другый текст,
в котрім бы дістала можность бранити
ся, доказати свою невину? Наприклад
такый:
Не вернусь, не вернусь,
бо не мам ку кому,
Бо ты свою ласку уж дала
другому.
То ніч не є правда, то тя
окламала
Тота друга дївка, жебы тя
достала.
Моя ласка к тобі была і є вірна,
Я люблю лем тебе, щіро і
безмірно.
Доказом той нашой великой
любости
Є тото дїтятко, што у менї
росте.
Верний ся мій милый, я плачу і
прошу
Ку мнї і ку тому, што під
сердцём ношу.
Не плач, бо я хочу з тобов вєдно
быти,
На наше дїтятко з тобов ся
тїшыти.
ПгДр. Павел СІЧКА,
Снина

● О можностях навчаня русиньского языка у їх школї, далшого штудія того языка на Пряшівскій універзітї і уплатніню ся в далшім жывотї по абсолвованю тых штудій першокласникам Педаґоґічной і соціалной академії у Пряшові росповіли: ведуча Оддїлїня русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты ПгДр.
А. Плїшкова, ПгД. і председа обчаньского здружіня Русин і Народны новинкы Мґр. А. Зозуляк.

Русиньскый язык на педаґоґічній академії
З цілём обновити традіцію народностных
класів пришли членове обчаньского здружіня
Русин і Народны новинкы через презентацію можности выучованя русиньского языка і културы
на Педаґоґічній і соціалній академії в Пряшові, котра в рамках выходного Словеньска мать найдовшу традіцію в приправы кваліфікованых
учітелёк матерьскых школ.
Презентація ся одбыла такой в першый
тыждень школьского рока – 5. септембра 2007 в
чотырёх першых класах і штудентам были представлены можности выучованя русиньского
языка і културы у їх школї, як і продовжованя
того штудія на Пряшівскій універзітї. Предмет
русиньскый язык і култура може притягнути інтерес якраз тых штудентів, котры ся по скінчіню
школы дістануть учіти на народностно змішану
теріторію з перевагов русиньского жытельства.
Ту можуть на базї говореного русиньского слова, але і посередництвом фолклору, традіцій і
звыків представити шпеціфічности той народности наймолодшій ґенерації, у котрой якраз
такым способом мож пестовати чутя народной
приналежности.
Директорка Педаґоґічній і соціалній академії
в Пряшові Мґр. Терезія МЫРВОВА таку актівіту
барз привітала, бо, як сама сконштатовала, при
повиннім выберї двох чуджіх языків, котры мають середнёшколаци у своїм проґрамі, настало

навернутя к руському языку і азбуцї, а русиньскый язык буде вгодым росшырінём понукы
славяньскых языків у тій школї. Навыше, є пересвідчена, же русиньскый язык як язык народностной
меншины, жыючой переважно на теріторії северовыходного Словеньска, мать якраз у тій школї своє
місто, бо велика часть єй абсолвентів сама мать
русиньске коріня, зато про них штудіум того языка
буде природным процесом, у многых навернутём к
языку, културї і традіціям своїх предків.
Векшына із штудентів собі уж повыберала з
можностей понуканых языків іщі в часї, кідь ся
приходили вєдно зо своїма родічами інформовати о можностях штудія у тій школї в рамках акції День отвореных дверей, зато таку презентацію
буде треба повторити і в децембрї, як прийдуть
далшы потенціалны штуденты із своїма родічами. Кідь ся створить бодай єдна мала ґрупа із
вшыткых першокласників, котрых того року школа
має понад 120, буде то великый успіх і надїй про Русинів до будучности. Надїй, же молода ґенерація
навяже на історічный одказ своїх предків і буде
го передавати наступным поколїням, почінаючі
од наймолодшой ґенерації – малых школкарїв.
Кветослава КОПОРОВА,
фоткы авторкы

Iвана КОВАЛЁВА

Споминка

Стріча

Во світї часте слово война.
Дїточкы страчають отцїв,
котрых путь была добровольна,
но што остало по роцї?

Чоловік глядать любов,
мати чекать собі сына,
тихо панує душов,
ці знаме, кого то вина?
Довгы одлучіня настали,
люде стратили радість,
до сердець ся їм прикрадали
хвороты, жалї й болї.
Смутно є смотрити на того,
хто глядав, а забыв глядати,
ці іщі спознаме од кого,
походить стерпіня чекати?
Сімеон – старець, пророк,
не вмер, покы не збачів го.
Спаситель наш – Господь Бог,
спочінув на руках ёго.
Весела стріча, дорогоцінна,
дала нам світло, покій.
Няй наша душа буде все вірна,
і мать любов по цілый рік.

Слызы є видно в очах тых,
котры не забыли і споминають,
на тварї своїх прелюбых
собі споминку в душі сохраняють.

Валентін
Каждый рік так як то бывать,
Валентін із облака кывать.
Хто го скоро збачіть,
тот найде свій дарунок,
ліце му означіть,
солодкый поцілунок.
Молодеж – весела,
радость ся ступнює.
Любов уж повела,
сердця заповнює.
Валентін надышов,
штобы нам вказати,
красоту любови,
в любви вытримати.
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НАРОДНЫ НОВИНКЫ

Вышла третя книжка приповідок
сестер Костовых
У четверь, 4. октобра 2007 року была в книжніцї Давіда Ґутґесела у
Бардіові „похрещена“ третя книжка приповідок сестер Марікы і Ерікы
Костовых з Курова.
По першій книжцї „Rozprávkové všeličo na dobrú noc“ і єй русиньскій верзії обогаченій новыма приповідками під назвов Приповідкы на добру ніч,
выходить нова серія, котру авторкы назвали „Zvieracie všeličo na dobrú
noc“. Як повіла єдна з авторок, фінанції на выданя книжкы зберали два
рокы і не было то легке дїло, но книжка є на світї і мы жычіме двом сестрам
на возику много щастя і много щедрых і чутливых людей, котры сі книжку
од них куплять. Не буде то лем прояв чутливости ку двом гендікепованым
умелкыням, але і оцінїня їх таленту і выздвигнутя їх необычайной силы
попасовати ся із жывотом.
„Хрестныма родічами“ книжкы ся стала редакторка телевізії „JOJ“ Руслана КУРІЛЦЁВА і редактор „Markízy“ Петер ҐАБОРІК. Книжка буде стояти
90 корун і обїднати єй мож у авторок на тел. чіслї: 0904 953 489, або електронічнов поштов e-m@post.sk.
-кк-

Алі-Баба
і 40 збойників
(Приповідка)

Б

ыло же то уж давно, што в єднім купецькім містї выходного кралёвства
жыли двоме братове. Старшый ся звав Кассім а быв богатый. Молодшый
быв Алі-Баба, а жыв у худобі. Мав лем рабыню Моргану, стару розбиту хыжу і бідного осла. Кідь уж быв Алі-Баба файнї голоден, так ся выбрав попросити брата,
жебы му поміг. Но богатый Кассім Алі-Бабу вышмарив з дому. Не остало му ніч
інше, лем піти до лїса і назберати лїсны плоды. Но зачув дупот конїв, на котрых
сидїло 40 збойників. Алі-Баба ся швыдко сховав і позерав, што ся буде робити.
Збойници застали перед скалов а їх капітан закрічав: – Сезам, отворь ся! Скала
ся отворила а збойници до нёй однесли свою корысть. Кідь пішли гет, Алі-Баба
ся поставив перед скалу, высловив чудесны слова – а скала ся отворила. А яке
несподїваня го чекало? Тілько богатства іщі не відїв. Зобрав сі часть пінязей,
шперків а пішов домів. Алі-Баба дома росповів Морганї вшытко, што ся стало у
лїсї. Приказав єй, жебы ішла до Кассіма пожычіти горнець. Алі-Баба до нёго насыпав пінязї. Горнець быв повный. Уж ся веце біды не мусиме бояти. Кассім ся
дознав о братовім таёмстві. Спід горнця натер рїдкым воском, і так на сподї
остало кус пінязей, котры сі скупый Кассім охабив. Кідь Кассім відїв, же Алі-Баба
збогатів, такой хотїв знати, одкы мать тілько пінязей. Алі-Баба мусив Кассімови таёмство вызрадити. Кассім пішов ку скалі, повів чудесны слова а скала ся
отворила. Напхав вшыткы міхы золотом і шперками. Кідь уж мав повны міхы,
хотів ся вернути домів, но от тілького богатства мав так голову замотану,
што чудесны слова забыв. Одразу до яскынї вторгнуло 40 збойників. Шаблї ся заблищали а Кассіма забили. Збойници корысть одложили а пішли на далшый збой.
Кассім ся довго не вертав а Алі-Баба ся зачав о брата страховати. Так пішов до
яскынї. Яке было его почудованя, кідь збачів, што ся стало. Взяв золото брата
і вернув ся назад до міста. Збойници сі додумали, што дахто познать їх таёмство. Роздумали сі, што свідка забють. Єден з них ся выбрав до міста і означів
Алі-Бабову хыжу крейдов. Моргана збачіла збойника і запамятала сі знак, котрый
збойник зробив на дверї. А тот знак пак Моргана намалёвала на вшыткы хыжы у
сусідстві, і так змарила планы збойника. Тоту ніч ся збойникам не подарило АліБабу забити. Далшый день збойници зась дашто выдумали. Капітан збойників
ся перезлїк за купця і выбрав ся до міста. За собов вів каравану верблюдів, котры
несли бочкы на оливы. Кідь пришли ку Алі-Бабовому дому, Моргана зачула голосы з бочок, в котрых были схованы збойници а догваряли ся, як забити Алі-Бабу.
Моргана уж знала, што ся рыхтує. Взяла клинцї, затовкла нима бочкы і закликала капітановых стражників. Вечур Алі-Баба гостив капітана збойників, котрый
ся перезлїк за купця. Моргана їм затанцёвала. Каліфовы стражцёве чекали на
файну хвілю, жебы могли посадити капітана до арешту. Кідь ся Алі-Баба дознав
од Морганы о планах збойників, быв ї вдячный за свій жывот. Моргана а Алі-Баба
ся до себе залюбили і была свадьба.
Переклад зо словеньского языка Марія СМЕТАНОВА,
штудентка 5. річника Філозофічной факулты ПУ

Осиф КУДЗЕЙ

Скіпа
(Байка)
Росла в садї Коцуровім
плана яблінь з лїса,
радили господарёви,
жебы єй вырізав.

Но господарь не мав дякы
яблінь загубити,
бо мав із нёв планы іншы –
дав єй заскіпити.
А яблінь скоро ствердила
мудрость господаря –
красны ябка зародила
на своїх конарях.
Коли є хто до планоты
заскіпити любов,
стратить ся планота тота
а ся стане любе.
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Снаков ославує писателя Кубека
21. октобра 2007 в Снакові, в прекраснім
русиньскім селї в Бардіовскім окресї, буде велика слава. Село Снаків, Ґрекокатолицькый
фарьскый уряд в Снакові і Окресна орґанізація Русиньской оброды в Бардіові зорґанізовали святочный спомин на вызнамного
русиньского писателя, ґрекокатолицького
священика Еміла Кубека, якый 19 років служыв на фарї в Снакові, скады у р. 1904 ся з
родинов переселив до Америкы. Ёго перу належить вызнамный роман Марко Шолтіс, ряд
повідань, стишків. Ёго творы просякнуты теплым гумором, ласков ку чоловікови, він пережывать за осуд Русинів у старім і в новім краю.
Писав творы азбуков, але в Америцї выдавав
латиніков із знамых фінанчных прічін. Велику роботу в пропаґації і приближіню творів Е.
Кубека міджі Русинами на Словеньску зробив
ПаедДр. о. Франтїшек Данцак, якый спорадічно выдає творы Е. Кубека, пропаґує ёго жывот,
творчость. Ёго поміч видна і при книжцї Снаків
– в перемінах часу, яку выдає село Снаків к 150.
річніцї од народжіня писателя. Ёо перу патрить
статя о Е. Кубекови. Часть книжкы присвячена
селу Снаків, якый успішно веде уж пару волебных періодів староста Інж. Ян Біялко. Автором
статі З історії села Снаків є учітель, бывшый
директор Основной школы в Снакові, Мґр.

Еміл КУБЕК

Андрій Сливка. У приправах книжкы, окрем
споминаных людей, брали участь і Мґр. Павел Ханат, Мґр. Марія Сливкова, директорка
основной школы в Снакові.
Святочный спомин на Е. Кубека ся зачне
Службов Божов уж в дообідных годинах, позад якой буде одкрытя памятной таблы Е. Кубекови. Притомны наісто сі прийдуть на своє
почас културного проґраму, в якім выступлять,
главно дїточкы з Основной школы в Снакові, і якый приправили манжеле Сливковы. В
културнім проґрамі выступить і знама співачка
Анна Сервицька.
Як видно, Е. Кубек зажывать свій ренесанс.
Русины нелем Снакова, суть горды на то, же
мають такого писателя. Приближованя ёго жывота нашым сучасникам, то дїло гордости на
русиньскы особности. В новій іновованій подобі ся приправує нова книжка творів Е. Кубека,
выбране з ёго творів під назвов Єдна стріча,
зоставителями котрой суть ПгДр. Марія Мальцовска і ПеадДр. Франтїшек Данцак. Святочный спомин у Снакові, там, де великый слїд
вхабив Е. Кубек, наісто буде іншпіратівный і
про далшы села, котры бы ся могли похвалити вызнамныма русиньскыма людми. А такых
є немало.
-мм-

(Ку 150. річніцї од народжіня)

Марко Шолтіс
(Урывок з роману)

Та вера, і Петра Сороку мама оженила. Но наперед він одлежав материньске благословлїня єден цілый тыждень.., аж до того часу, покы го мама в день свадьбы Марка і Катюшы, з
таков парадов не попровадила з корчмы.
Жыд Лайзер лем два днї лежав, але до бочкы ся не одважыв піти. Не зато, же Петрів
отець быв сільскым рыхтарём, але зато, бо і сам мав немало на роваші на сільскім урядї.
З другого боку, ай про саму Сороканю! Памятав, што му обіцяла, а як єй знав, было ся чого
бояти. Як сільскому корчмарёви ся му не раз дістало із хлопской забавы, але як ся скаржыв,
таку тяжку руку, яку має стара Сороканя, іщі не скоштовав.
Петро, по тім материнім маневрї, раз вечур ся выкрав до корчмы, де го обчековали ёго
камаратя. Кідь го Жыд Лайзер збачів, пайкелесы му аж дупком встали од страху! Привідїла
ся му стара Сороканя з мітлов в руках. Не помагали ани просьбы, ани грозьбы. Лайзер вышмарив Петра вон:
– Не дость было два днї? Хочеш, жебы єм два тыжднї лежав, як ты? Лем тото мі хыбує!
Петро ся покаяв, бо мусив. До корчмы уж не ішов. Але кідь ся на даяку забаву дістав, або
кідь позвали ёго родічів на свадьбу або на хрестины, там собі дав духа! І камаратя му не дали
загынути. То на поле, до стодолы, то до саду приношали палїнку.
Теперь ся му тяжко приходило оженити на дяку матери. Котра бы за нёго пішла, тоту
мама про худобство не хотїла, а котру бы была хотїла, тота ся не одважыла піти за Петра:
„Волю в сивім варкочу ходити, як з ним свій жывот забити.“
Тото страшно грызло Сороканю.
– Кідь так, возьме Ганю Бодакову! – вырішыла стара. – І так ся з нёв перед тым волочів.
Сама пішла на презоры до Ганї. Ганя? Вдячно. Самотне жытя ся єй сприкрило. І парібцї
не хотїли ку нїй веце ходити. „Хоць і пиячіна, але молодый. І має з чого жыти,“ думать собі.
Правда. Та й ся приобіцяла.
Мама коло Петра. Петро ани чути не хоче. Старша, як він, ай „така“...
– Кідь єсь ся за нёв волочів, не была ті стара, ай „така“?
Мама має правду, але Петро праві зато єй не хотїв за жену. Няй бере другый! Мама до
того часу наперала, крічала, кляла, грозила, покы ся Петро не піддав. Кідь уж мусить быти,
та мусить быти. „Мусай“ – великый пан.
Лемже ту зясь нова псота! Ганя до того часу не хоче ся повінчати, покы Сороковню не
дадуть на ню і на Петра переписати.
– Ганё, про Бога, та веце дїтей не маєме, лем ёго самого! Ці мы оздаль орек возьмеме зо
собов на другый світ? Што єсть, то ваше і Бозьке буде!
– Я не знам, чіє буде, но до вінчаня не іду, покы не перепишете на нас! Або дайте половину на мене саму переписати.
Стара хоч-не-хоч, і на то пристала, бо в селї уже знали, же ся з Ганёв зруковала. Кідь
теперь і Ганя одступить, превеликый шкандал і ганьба буде на Сороковых.
– Але і ты, Ганё, даш твої дві восьмины переписати на вас двоє.
О тім Ганя ани чути не хоче. Їднанка ся провадить цілый тыждень. Дві оголоскы уж вышли. Ганя ся постарала, жебы ціле село знало, о што іде. Но няй теперь Ганя їм одкаже,
тогды Петро в селї не найде собі жену. По Гани ани Циґанка не буде хотїти за нёго піти. Радне-рад, половину землї дали переписати на Ганю.
Жебы світу доказати свій гонор, зробили свадьбу велику, богату, як ся патрить про єдиного сына сільского рыхтаря і найбогатшого ґазду. Петро уж перед вінчанём, хоць як го дозерали – ся напив. Як пришли до церькви, уж не знав, ці „ме“, ці „бе“. Священик як збачів начісто
зрайбаного жениха, не хотїв їх повінчати. Зложыв ризы і пішов домів. Ганьба превелика!
Што робити? Дружба побіг до рыхтаря. Молодят зохабили в церькви, а вшыткы пішли на
фару. На велике моликаня рыхтаря, на плач-просьбы гостїв, духовный ся дав напросити в тій
надїї, же Петро ся уж мало вытерезвів, пішов до церькви назад. Нова клопота. Петро заспав
в лавцї, хропів немилосердно, не мож го было збудити. Священик аж зблїднув:
– Люде, майте совість! То тайна, котру зневажыти нам неслобідно! Як я можу того пяного
повінчати. Та то не худоба!
Гостї, такой пів села, ся ганьблять. Отець плаче, свашкы руками заламують. Молять,
просять, тримають священика за реверенду. Дружба з локтём вдарив міджі ребра женихови.
Тото найвеце помогло. Петрови ся провиднїло, привідїло ся му, же то мама го гласкать. Позберав ся.
Священик ся дав напросити і повінчав їх. Што праві не так ішло легко. Но дружбове свої
локтї не сановали. Але як домів дойти?
У селї є звыком, же молодый провадить молоду з церькви за хустку до отцёвского дому.
Тот старый обычай в тім припадї не могли дотримати. За єдно, же Петрови не могли потолковати, нашто му давають до рук конець свадобной хусткы. Хоць то потолковали, але Петро
тілько тому розумів, як і тота хустка. За друге, же Петро ся тынцяв, было го треба провадити,
не помагав ани першого дружбы локоть.
Музика грає, аж дуднить, дружбове свищуть, свашкы зачінають свою свадьбяну ноту:
„Ідеме мы по ню...“ Нияк то не йде. Свадьбяны гостї так вызерають, як кібы з погробу ішли.
Мерзены, гнївачі. Але сільска дїтвора мала не послїдню забаву. Ани тогды ся тілько не насміяли, кідь єден Таліан, Боже одпусть, пришов до села з медвідём і мавпов. Петро ся дїтём
барз любив.
Весіля было богате, не мож ніч повісти. Стояло не мало. Лем жених не знав о нічім ніч.
Проспав цілу свадьбу. Кідь ся по свадьбі вытерезвів, не памаятав сі ніч. Ани то не знав повісти, ці то він ся женить, або ёго мама? Ці то Ганя ёго жена, ці татова? Мама такой другый
день му потолковала: попід очі мав почорнїте, а ліца были попухнуты од того токлованя
материньского.
По свадьбі жена помагала мамі вартовати Петра. Уж лем якось буде. Але до роботы
Петро ани гнути! Пришло гній возити, орати? Петро ся розхрамав. Косити? Він і там нашов
камінь, де перед тым нихто ниякый не відїв і выщерьбив косу. Або завалив з нёв до землї і
выгнув. Снопы пришло вязати? Рука ся му розвила. Зерно возити? На рівній пути вывернув.
Копати? Крижы го болять. Молотити? Або по ціпах, або тата шайснув.
Не могли ся з ним спомочі. Все лем выёйковав... То ту, то там го болить. Але при столї
быв барз шыковный, главно при пирогах і сыряниках. Быв здоровый за двох, курив за трёх,
баґов му нїґда з пыска не выходив, а палїнку вынюхав, хоцьбы мама на нїй самы сидїли.
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РУСИНЬСКЫЙ МУЗЕЙ, КОНҐРЕС

● Главныма особами першого засіданя новоствореной Научной і одборной рады Словеньского народного музею – Музею русиньской културы (МРК) у Пряшові 17. септембра 2007 были: (злїва) директорка того музею ПгДр. О. Ґлосікова, др. н., і заступця ґенералного директора
Словеньского народного музею в Братїславі про народностны музеї проф. ПгДр. П. Мештян, др. н. На фотцї вправо: участны на першім
засіданю члены Рады як порадного орґану директоркы МРК у Пряшові: (справа) Інж. Й. Конєчні, проф. ПгДр. П. Мештян, др. н., ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., ПгДр. О. Ґлосікова, др. н. , проф. Др. П. Р. Маґочій, ПгД., Мґр. Е. Арваёва, Мґр. А. Зозуляк, о. П. П. Галько і ПгДр. С. Конєчні, к. н.

Была установлена Научна і одборна рада СНМ – МРК у Пряшові

(Продовжіня з 1. стор.)

17. септембра 2007 в адміністратівных
просторах Словеньского народного музея
– Музея русиньской културы (СНМ – МРК)
на ул. Масаріковій ч. 10 в Пряшові было перше засіданя Научной і одборной рады СНМ
– МРК, яке скликала ёго директорка ПгДр.
Ольґа Ґлосікова, др. н. Цілём першого засіданя было в згодї зо штатутом той штатной
інштітуції офіціално установити Научну і одборну раду музея, што ся стало актом святочного переданя декретів окремым членам,
і діскутовати о перспектівных планах і замірах заты наймолодшой інштітуції як в народностній културї Русинів на Словеньску, так і в
музейній културї в нашім штатї.
Як знаме, Музей русиньской културы в
Пряшові взникнув як далша інтеґрална часть
Словеньского народного музея в Братїславі
на основі рішіня Міністерства културы СР – од
1. януара 2007. О два місяцї пізнїше (1. марца
2007), по попереднїм успішнім абсолвованю
конкурзу в Братїславі (26. фебруара 2007),
на пост першого директора музея была установлена родачка з русиньского села Камюнка
(окр. Стара Любовня), ПгДр. Ольґа Ґлосікова,
др. н., высокошкольска учітелька на Катедрї
гуманітных наук Пряшівской Факулты выробных технолоґій, яка належить під Технічну
універзіту в Кошіцях, розговор з яков опубліковали НН в ч. 21 – 24/2007 (М. Мальцовска:
Чекать ю велика робота на ниві културы Русинів, стр. 3 ). Подля єй слов, шпеціфічностёв русиньского музею в порівнаню з іншыма
народностныма музеями на Словеньску є,
же од самого зачатку зачав фунґовати як самостатный орґанізачный субєкт. Іншы народностны музеї в своїй історії мусили перейти
тзв. приправнов фазов формованя, почас котрой фунґовали лем як оддїлїня СНМ в Братїславі. Такый способ взнику інштітуції – як
ся говорить, шмарінём до воды – може мати
свої выгоды і невыгоды. Але як директорка

повіла, она ся не може скаржыти, покы при
реалізації своїх робочіх планів ся може оперти на людей і інштітуції од самого зачатку
підтримуючіх ідею створіня музею в Пряшові
і маючіх інтерес на ёго розвою якраз ту, в історічнім центрї културы Русинів, ці о людьску
і професіоналну поміч веджіня СНМ в Братїславі. В такых условіях має реалну шансу зачати вести конштруктівну роботу і ефектівно
наповнёвати свою концепцію будованя і фунґованя музею. К тому єй має припомочі і Научна і одборна рада музею як порадный орґан директора музею, членами якой ся стали
професіоналны робітници одборных, научно-педаґоґічных, народностных, културных і
конфесійных інштітуцій, якы мають до дїла з
розлічныма аспектами жывота Русинів.
Перше засіданя Научной і одборной рады
СНМ – МРК ся несло в неформалнім духу і
было позначене святочнов атмосферов першости як і участёв конкретных людей. Засіданя отворила директорка музею, котра
подля штатуту СНМ – МРК ся стала зарівно і председкынёв ёго Научной і одборной
рады. Декрет о менованю О. Ґлосковій передав професор ПгДр. Павол Мештян, др.
н., намістник ґенералного директора СНМ
про народностны музеї. В своїм приговорї здокументовав путь, яка вела к створіню
русиньского музею, успішне завершіня якой
видить в приязній політічній волї аж сучасной влады тот довгорічный проблем – настоленый в самых зачатках ревіталізачного
процесу Русинів, в р. 1990 – вырішыти. Але
сучасно з тым высловив тыж росчарованя
над актівітами і контроверзныма діскузіями
дакотрых особ і субєктів з рядів Русинів, якы
зрод музею в Пряшові спроваджали і все іщі
спроваджають, але не з цілём дїло підпорити
і розвивати, але навспак. „Быв то кус болячій процес, але кідь ся розбігнуть конкретны актівіты музея, вірю, же тоты

тенденції перестануть,“ повів П. Мештян
на адресу протиходных поглядів і тенденцій
в процесї конштітуованя музею, подля якых
русиньскый музей бы мав быти не в Пряшові,
але у Свіднику, Міджілабірцях або в Бардіові.
П. Мештян высвітлив, же „о центрї Музею
русиньской културы вырішыла влада СР
конкретным узнесінём, к зрушіню якого
не настали ниякы доводы“. Наопак, з боку
влады і конкретно підпредседы влады СР про
народностны меншины Душана Чапловіча ся
чекать реална підпора практічной реалізації того узнесіня, а то в першім рядї в подобі
якнайскоршого здобытя будовы про музей у
Пряшові (яка в сучасности іщі все належить
Міністерству обраны СР), єй наслїдной реконштрукції в згодї з потребами музейной
роботы, а в далшій етапі і формованя філіалок СНМ – МРК мімо Пряшова. Бо, як повів
П. Мештян, „треба собі усвідомити, же
Музей русиньской културы не закладуєме
лем про русиньску народностну меншину, але жебы сьме ай шыршому обществу
высвітлили – хто суть Русины і о што ся
усилують“. На ёго слова надвязала директорка музею і спомянула конкретны проєкты,
через якы планує реалізовати споминане выховно-освітне посланя інштітуції – „окрем іншого, выбудованём штудійного центра
културы, історії, реліґіоністікы і под.,
будованём книжніцї і архіву, выдаванём
властного часопису і іншых публікацій,
особнов пропаґаціов нашой роботы в реґіонах ці уж через властны проєкты або
участёв у проєктах шпеціалізованых музеїв в рамках СНМ, але й іншых домашнїх і
загранічных одборных інштітуцій...“
Факт створіня СНМ – МРК у Пряшові привітав і загранічный гость – професор історії
Торонтьской універзіты в Канадї, Др. Павел Роберт Маґочій – председа Світового
конґресу Русинів і презідент Карпатору-
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синьского научного центра в США, якый на
пропозіцію директоркы музею ся став честным
председом Научной і одборной рады СНМ
– МРК. Актуалну сітуацію з протиходныма тенденціями односно центру музею оцінив позітівно в тім аспектї, же „русинство іщі є здраве доты, покы людём лежыть на сердцю
і покы ся інтересують о проблемы свого
етнічного жывота“. Тыж підкреслив потребу
популарізації русиньского музею міджі людми
і запропоновав на то два конкретны проєкты:
словеньскоязычну верзію книжкы „Народ нивыдкы – ілустрована історія карпатьскых
Русинів“ ёго авторства, котра выйде до кінця
того року у выдавательстві Русин і Народны
новинкы з фінанчнов підпоров якраз підпредседы влады СР Д. Чапловіча, рекомендовав
выескпедовати передплатителям Русина і Народных новинок з писмом од директоркы музею, а подобно настїнный календарь, выданый
по русиньскы в азбуцї і латиніцї. Професор П.
Р. Маґочій приобіцяв помочі русиньскому музею тыж при будованю архіву і бібліотекы, як і
при іншых одборных проєктах.
Наконець директорка передала декреты
вшыткым членам Научной і одборной рады
СНМ – МРК і підкреслила, же музей і через них
буде мати амбіцію стати ся нелем одборнов,
културно-освітнов і русинство пропаґуючов
інштітуціов, але і актівным інтеґруючім елементом етнічного жывота Русинів. Своє подякованя за підпору в зачатках дїятельства музею
адресовала як веджіню СНМ в Братїславі і МК
СР, так і русиньскым орґанізаціям здруженым в
Словеньскій асоціації русиньскых орґанізацій
з центром у Пряшові і особно підпредседови
Александрови Зозулякови. Высловила надїй,
же музей, якый тот рік фунґує лем на основі
ґрантовых проєктів, од будучого року зачне
фунґовати як ай іншы штатны народностны
музеї на базї штатного роспочту, вдяка чому
буде мочі зачати будовати ай свою професіоналну базу.
А. ПЛЇШКОВА
Членове Научной і одборной рады Словеньского народного музея – Музея русиньской културы в Пряшові:
ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н. (директорка
СНМ – МРК в Пряшові) – председкыня
Проф. Др. Павел Роберт Маґочій, ПгД.
(Торонтьска універзіта, Канада) – честный
председа
Проф. ПгДр. Павол Мештян, др. н. (СНМ
в Братїславі)
Проф. ПгДр. Марцела Ґбурова, к. н. (Філозофічна факулта ПУ в Пряшові)
Проф. ТгДр. Мілан Ґерка, к. н. (Митрополитна рада Православной церькви в Пряшові)
о. Павел Петер Галько, ЧСВВ, вікарь про
Русинів (Ґр.-кат. єпіскопскый уряд в Пряшові)
ПгДр. Станїслав Конєчні, к. н. (Сполоченьско-научный інштітут САН в Кошіцях)
ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. (Інштітут реґіоналных і народностных штудій ПУ в Пряшові)
Мґр. Александер Зозуляк (Словеньска
асоціація русиньскых орґанізацій в Пряшові)
ПгДр. Ева Арваёва (Пряшівскый самосправный край)
Інж. Йозеф Конєчні (заступця директоркы
СНМ – МРК в Пряшові)

В Кракові быв у днях 13. – 16. септембра 2007 ІІІ. Міджінародный конґрес русиньского языка

РУСИНЬСКЕ КОЙНЕ – УТОПІЯ?
ровав о навчаню руського і русиньского языка на Педаґоґічній
академії в Кракові, де привів і своїх штудентів, штудовав выбраны дідактічны проблемы выучованя лемківского/русиньского языка. На тему двоязычных школ у Войводинї в Сербії
говорила Мґр. Марія Сакач-Фейса. Мґр. Мірослава Хомяк,
авторка і сполуавторка 11 лемківскых учебників, популарного
проєкту Лемківскый язык з компютером, поповідала о учіню
лемківского/русиньского языка за помочі учебных помічників
про учітелїв русиньского языка. Тема ся продовжовала выступами Мґр. А. Блыховой, котра прочітала реферат Мґр. Марека Ґая із Словакії К проблемам навчаня русиньского языка
на І. і ІІ. ступню основных школ у Словакії. Інтересну тему
собі выбрала учітелька русиньского языка з Мукачева Мґр.
Марія Лендєл, а то Мотівація к навчаню русиньского языка на Українї. Она конштатовала, же на Підкарпатю уж є 40
недїльных школ, в котрых ся учіть русиньсыкй язык. Як кажда учітелька, і она прагне, абы наконець быв кодіфікованый
єдиный русиньскый язык і на Підкарпатю. Інтересно говорила
і лемківска учітелька Мґр. Марія Брода о сітуації і перспектівах навчаня лемківского языка в Польщі, а так істо Мґр. Любіця Нярядї о навчаню русиньского языка на середнїх школах
Сербії, яка конштатовала, же у них не суть такы проблемы, як
в іншых державах, із недостатком школярїв, ці фінанцій. Дале
выступила Мґр. Наталія Гнатко, котра інформовала участників конґресу о пролемах выучованя материньского языка
Русинів у Хорватії. Др. Маріанна Лявинець выступила з рефератом Русиньскый язык в школах у Мадярщінї.
Ці не найвекшу діскузію выкликала тема Проблематіка
створіня цілорусиньской нормы, тзв. койне, котру вела Др.
Олена Дуць-Файфер, як домашня, душа ІІІ. Міджінародного
конґресу русиньского языка в Кракові. На тоту тему выступили: Доц. Василь Ябур, к .н., професор Др. габ. Генрік Фонтаньскі, Мґр. Мірослава Хомяк і ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.
Послїдня з них ся занимала можностями консензу при формованю койне на прикладї русиньского перекладу Мґр. Валерія
Падяка тексту книжкы „Народ нивыдкы“ проф. П. Р. Маґочія.
Як повів професор ПгДр. Юрій Ванько, к. н. із Словакії – койне є процес. Треба глядати єднакы знакы. Є їх много. В каждім
припадї ся треба операти о народный ґрунт. З другого боку, о
койне як о утопії говорила Др. Олена Дуць-Файфер.

Наконець была вытворена Iнтерреґіонална рада русиньского языка (єй зложіня публікуєме в резолуції, приятій
на самый конець конґресу). Рада буде рішати нелем сучасны
проблемы в розлічных варіантах русиньского языка, але буде
робити і над формованём койне, респ. зачне реалізовати поступны конкретны крокы к зближованю окремых варіантів русиньского языка.
Кібы єм мала говорити за свою особу, тыж бы єм ся придала к Оленї Дуць-Файфер, же русиньске койне – то утопія,
бо собі думам, же варіанты русиньского языка не суть іщі розвинуты на такій высокій уровни, абы вычерьпали свої можности, главно, кідь ся їднать о підкарпатьскы варіанты, де не є
єднота. Але приближовати ся ід ідеалови є все доволене, а
є ай потребне. Лем абы ся так не стало, же інакше будеме
выжадовати од обычайных людей, інакше од учітелїв, інакше
од научных працовників. Уж ту были пробы в часах тзв. „русского“ напряму, кідь ся поужывав руськый яык в карпатьскім
варіантї, а тогды ся пропаґовало, абы в основных школах ся
говорило доступным народным языком, а в середнїх школах
і в научній средї высшым научным штілом. Што то была за
кастація народа? На малых і великых? На глупых і мудрых?
По 1989 роцї, главно по кодіфікації русиньского языка в 1995
роцї, дошло к демократізації условій. Од того часу ся уж не раз
доказало, же русиньскый язык може обогосподарёвати публіцістічну, научну і літературну сферу културного жывота без
проблемів. Вышла, наприклад, антолоґія Муза спід Карпат,
ряд літературных творів, книжкы поезій і прозы, множество
учебників. Нам є близкый підкарпатьскый русиньскый язык,
але ёго роздрібненость, неєднотность му не дає шансу быти
зверьхованым русиньскым языком. Прихылям ся к словеньскому варіанту русиньского языка, якый є близкый і мадярьскій, лемківскій, войводиньскій, підкарпатьскій русиньскій бісідї. Сьме доступны каждому. А при дотримованю орфоґрафії
можеме ся приближовати ку койне. То є мій погляд як практічной особы, писателькы, публіцісткы, яка створює язык в
діалоґах, монолоґах, авторьскых поступах, в розлічных жанрах... Не быти публіцістічных і літературных творів, не буде
аналізів, буде лем мертвый язык, якый буде хосновати лем
пару людей із научной сферы. Думам сі, же русиньскый язык
має высшы амбіції. Має возродну функцію. Треба му вернути то, што му взяли. Ёго красу, богатство і достойность.

О то ся подля своїх можностей усиловав і ІІІ. Міджінародный
конґрес русиньского языка в Кракові.
Марія МАЛЬЦОВСКА,
фоткы А. З.
(Позн. шефредактора: Решпектую погляд нашой колеґынї
на русиньске койне, зато є i опублікованый. Але нелем я, но і
векшына в діскузії к тій темі выступаючіх участників конґресу в
Кракові была іншого погляду – створіня цілорусиньской нормы
(койне) не поважовали за утопію, але за можный выслїдок процесу зближованя окремых варіантів русиньского языка, на конкретных прінціпах якого в окремых языковых ровинах ся дасть
добісідовати, бо іде о шпеціфічны знакы русиньского языка як
такого, котры лем з розлічных субєктівных прічін не функціонують єднак во вшыткых. Але хоць то буде выжадовати много часу,
много сил, є надїй, же в ниякім припадї ся не може повторяти
історія, жебы сполочне койне ся стало мертвым языком, одорваным од людей. Одпорує тому уж лем єден основный факт:
кодіфікація русиньскых варіантів є зроблена на базї жывого языка, также і зближованя буде проходити на тій базї. Самособов,
акцептація сполочной нормы, як і єй формованя, буде довгый
процес. Але без зачатку не є кінця. Робота то буде сізіфовска,
але не недосягнутельна. Ведь ай перед нецілыма тринадцятьма
роками мало-хто собі подумав, же буде кодіфікованый русиньскый язык на Словеньску. Вшыткы то брали за утопію. Але она
ся сталa реалностёв!)
Почінаючі ІІІ. Міджінародным конґресом русиньского языка
(Краків, 2007), ся з Фонду Штефана Чепы при Торонтьскій
універзітї в Канадї зачінать удїлёвати Премія Кіріла і Мефодія за розвой русиньского языка (плакета і фінанчный дар).
По першыраз нёв были оцінены тоты лінґвісты і учітелї русиньского языка:
Доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н. і Ян Гриб зо Словакії,
Василь Сарканич і Михайло Алмашій iз Україны,
Др. Олена Дуць-Файфер і Мірослава Хомяк iз Польщі.
Проф. Др. Юліан Рамач зо Сербії
Вшыткым ґратулуєме і жычіме много здоровя
і сил в далшій роботї над русиньскым языком.
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Языкова култура і языкова норма
в русиньскім языку

Якбы хрестины трёх дїтей
Так бы мож назвати уж друге хрещіня русиньскых публікацій в просторах Славяньской
штудовнї Штатной научной бібліотекы у
Пряшові (Як першы были ту „похрещены“ публікації академіка Павла Роберта Маґочія
Народ нивыдкы... у своїй русиньскій, анґліцькій і україньскій верзії і публікація Carpatho–Rusyns and their neighbors – Kарпатьскы Русины і їх сусіды).
Друга презентація (акція была 17. септембра 2007) русиньской літературы, котра была
якбы продовжінём проґраму ІІІ. Міджінародного конґресу русиньского языка, якый быв 13.
– 16. септембра 2007 у Кракові, представила
притомным нараз три новы русиньскы публікації.
Першов з них была Бібліоґрафія русиньскоязычных выдань в роках 1989 – 2004
(Ужгород: Выдавательство В. Падяка, 2007)
одборной працовнічкы Ужгородьской научной
бібліотекы – Ларисы ІЛЬЧЕНКО. Авторка в публікації представила понад 250 тітулів (враховано періодічных выдань – новинок і часописів),
котры вышли за послїднїй період о Русинах і
по русиньскы і як сама повіла, в тот час мать
дана бібліоґрафія шпеціалне значіня главно
про Русинів на Підкарпатю, котры ся зачали
по довшій стаґнації інтензівнїше формовати і
котра їм поможе утвердити ся в тім, же народ,
котрый публікує по русиньскы, але і о котрім ся
выдавать таке множество публікацій, не може
быти мертвым, наопак, він є жывотаспособный
і достаточно здатный на то, жебы сам выдавав
свідоцтво о своїм єствованю, а не жебы о нїм
писали другы, ідентіфікуючі го лем як часть,
або „гілку“ іншого народа.
Другов русиньсков „хрещенов дїтинов“
была Бібліоґрафія народных співанок і народной поезії Русинів выходного Словеньска ІІ. (Пряшів: Русин і Народны новинкы, 2007)
автора ПгДр. Михайла ГИРЯКА, к. н. Як повів
модератор і орґанізатор акції Александер Зозуляк: „Кідь сьме 23. марца 2007 выпроваджали
на послїдню путь небогого Михайла Гиряка, і
я, і ёго сын Славомір Гиряк сьме при трунї Михайла приобіцяли, же другый том бібліоґрафії
народных співанок выйде.“ І так за фінанчной
помочі сына небогого Михайла – Інж. арх. Славоміра Гиряка і редакчной помочі Мґр. Александра Зозуляка споминаный другый том вы-

шов. Бібліоґрафія має понад 7 тісяч співанок,
котры автор-фолклоріста Михайло Гиряк позберав почас свого жывота. Варто спомянути,
же в публікації є часть, котра є присвячена запису русиньскых співанок уж небогой народной
співачкы Анцї ЯБУРОВОЙ зо Стащіна.
Як третя была – серіов красных русиньскых
співанок в інтерпретації Монікы Кандрачовой
і єй сына Андрія – похрещена книжка Марії
МАЛЬЦОВСКОЙ Зелена фатаморґана (Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2007), котра у притомных выкликала може найвекшый
інтерес, бо многы з них уж мали тоту книжку
прочітану (попершыраз была презентована на
9. Світовім конґресї Русинів у Румуньску) і жадало ся їм повісти свої почуткы з прочітаного.
Як ся вказало в ходї бісіды, найвеце заінтересовала псіхолоґічна новела авторкы Русинів з Підкарпатя, котры в рамках перебываня на
конґресї в Кракові продовжовали свій проґрам
на Словеньску. Ґрупа учітелїв, але і актівістів
русиньскых недїлнїх школ, побыла в редакції
Народных новинок і Русина, і в Театрї А. Духновіча, де про них артісты театру приправили
пєсу Жывот на міру, также вєдно з презентаціов книжок могли Русины з Підкарпатя відїти,
в котрых сферах културно-сполоченьского
жывота на Словеньску ся хоснує русиньскый
язык. Видить ся, же може якраз на Підкарпатю ся будуть русиньскы авторы зо Словеньска
чітати у векшій мірї, як міджі Русинами на Словеньску, бо підкарпатьскы Русины суть жаждны
русиньской літературы і вказали ся як великы
патріоты, котрым не є доля Русинів у їх державі легковажна. Такого характеру літературны
акціії суть наісто добров мотіваціов, з єдного
боку, дістати ся к русиньскоязычным выданям,
а з другого – якнайскорше кодіфіковати свій
властный варіант русиньского языка на Українї, в котрім бы могли учіти в школах і выдавати
властны книжкы. По довгім часї стаґнації видиме добру сполупрацу з Русинами на Підкарпатю як важный крок допереду в їх ідентіфікачнім
процесї на Українї, котры лем у тій европскій
країнї, де суть автохтонным жытельством і де
їх жыє найвеце, не суть узнаны як самостатна
народность у цілодержавнім контекстї.
Кветослава КОПОРОВА,
Фоткы: А. П. а А. З.

Ministerstvo kultúry SR dňa 1. októbra 2007 vyhlásilo nový termín uzávierky na
prerozdeľovanie ﬁnančných prostriedkov zo svojho grantového systému v Programe č.
6 Kultúra národnostných menšín 2008. Projekty, ktoré sa doručia do 26. novembra 2007
budú posúdené a spracované do konca februára 2008. Vyplnené žiadosti s prílohami
v dvoch vyhotoveniach posielajte na adresu:
Ministerstvo kultúry SR, Odbor programovej podpory, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
alebo ich odovzdajte v podateľni MK SR.
Obálku označte heslom: „KNM 2008 – podprogram ( číselné označenie a názov podprogramu)“.
Pozor!
Každú žiadosť je nevyhnutné zaregistrovať elektronicky na:
http://registerkultury.gov.sk/granty2008.
Podrobnejšie informácie je možné získať na internetovej adrese MK SR: www.culture.gov.sk
v časti Grantový systém 2008.
Sekcia menšinových a regionálnych kultúr Ministerstvo kultúry SR
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НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

Мґр. Алена Блыхова,
ПгДр. Кветослава Копорова,
проф. ПгДр. Юрій Ванько, др. н.,
доц. ПгДр. Юрій Панько, к. н.,
проф. ПгДр. Йосиф Сіпко, ПгД.,
ПгДр. Марія Хомова
ШЫРШЫЙ КРУГ:
о. Мґр. Мілан Ясик (Артос),
о. ТгЛіц. Франтїшек Крайняк (Ґрекокатолицькый русиньскый каленрарь),
Мґр. Штефанія Левканічова (Радіо Патрія),
Ярослава Саболова Сисакова (Словеньска телевізія),
Мґр. Анна Кузмякова (ІnfoРусин),
Мґр. Александер Зозуляк (Русин і Народны новинкы),
Йосиф Ткач (Театер Александра Духнові-

„Кідь собі заспівам“
у Кошіцях

Уж не першыраз Русины у Кошіцях пережывали прекрасне недїльне пообідя при
нашых русиньскых співанках. Так было ай у
недїлю, 26. авґуста 2007. Містна орґанізація
Русиньской оброды на Словеньску на челї зо
своёв председкынёв Маріёв Біцковов зорґанізовала стрічу своїх членів у красній припарадженій обрядній салї Дому културы „Южан“.
Ту перед нами выступили фолклорна ґрупа
Дуга і русиньска писателька Марія Ґірова із
Снины. Тот малый колектів з нашыма русиньскыма співанками, а поетка з найкрашшыма
стишками своёй творчости і гуморнов прозов
із жывота Русинів, вытворили такый інтересный і забавный проґрам, за котрый публіка не
раз їх одмінёвала довгыма і щірыма потлесками.
Перед концертом председкыня МО РО
Марія Біцкова привітала притомных і повіла,
же Русины у Кошіцях люблять такы стрічі, бо
перед нима уж выступали такы колектівы, як:
Роланд із Чірча, співацька ґрупа з Ольшавіцї,
Анна Порачова із дївков Аньков, співацька
ґрупа з Няґова і Барвінок із Камюнкы.
В тот день привітала попершыраз в Кошіцях фолклорну ґрупу Дуга і нашу русиньску
поетку Марію Ґірову. Фолклорна ґрупа невелика, але їх піснї за допроводу гармонікы
умелецького ведучого Петра Гудака красно
звучали і без репродукторів у обрядній салї.
Нам на концертї ся найвеце любило тото, же
ся ту співали облюблены і знамы русиньскы

ча),

Мґр. Штефан Сухый (Методічно-педаґоґічный центер),
ПгДр. Марія Мальцовска (за лавреатів
Премії Александра Духновіча за русиньску літературу),
Ян Гриб (за авторів русиньскых учебників),
Мґр. Марек Ґай (за учітелїв русиньского
языка).
На конець двойденного міджінародного научного семінаря в Пряшові было перше засіданя Інтерреґіоналной рады русиньского языка, де были доповнены члены той рады, а то:
ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. коордінатор
(Словеньско),
Др. Маріанна Лявинець, мол., (Мадярьско).
співанкы: Не пий коню, воду, За нашым облачком быстра вода тече, Кідь собі заспівам і
другы. То было штось таке красне, же під діріґованём співачкы Анны Ковачовой сьме собі
у заповненій салї вшыткы довєдна заспівали
як єден великый ансамбель за допроводу гармонікы. Сытым сопраном, із своїма співанками нас потїшыла співачка Маґда Дубякова,
а парібскым голосом розвеселив співак Юрій
Костюн. Міджі співанками ся представила із
своїма поезіями Марія Ґірова. Она нам перечітала свої наймилїшы і найкрашшы стишкы
о жывотї Русинів. У тихій атмосферї і зосереджены сьме слухали і такый єй стишок:
Ці є така рука, ці є в світї сила,
Абы на колїна Русина зложыла?
Не є і не буде, покы лем світ буде
Од правіку Русин жыв ту, й жыти буде!
І так веселы співанкы, поезія, гуморна
проза о жывотї Русинів ся черяли і зміцнёвали добру атмосферу аж до співанкы А чія то
хыжа? При нїй уж Анна Ковачова не мусила
діріґовати, бо тоту співанкіу знали сьме співати і без діріґента.
Цалком наконець концерту сьме вшыткы
повставали і заспівали гімнічну пісню Многая
лїта. По нїй председкыня МО РОС у Кошіцях
Марія Біцкова подяковала нашым милым гостям із Снины за прекрасный пообіднїй день.
Одовздала букеты квіток, зажелала іщі велё
успіхів при співаню русиньскых співанок і чітаню умелецького слова на концертах міджі
нашым русиньскым народом.
Інж. Іван ФРІЦЬКЫЙ, Кошіцї,
фоткы: Владимір МІРОШАЇ

● Гостями стрічі членів Містной орґанізації Русиньской оброды в Кошіцях 26. авґуста 2007
были поетка Марія Ґірова і фолклорна ґрупа Дуга зо своїм ведучім Петром Гудаком (справа).

Выдавать Русин і Народны новинкы з фінанчнов помочов Міністерства
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● Словеньска асоціація русиньскых орґанізацій (САРО) у сполупрацї зо Штатнов научнов бібліотеков (ШНБ) у Пряшові 17. септембра 2007 зорґанізовала другу презентацію русиньскых публікацій у Славяньскій штудовни ШНБ, на котрій были участны: (злїва) директорка ШНБ Мґр. Валерія Завадьска (котра привітала вшыткых участників), підпредседа САРО Александер Зозуляк (котрый вів тоту презентацію), Славомір Гиряк (сын небогого автора Михайла Гиряка), Марія Мальцовска, Лариса Ільченко (авторкы презентованых книжок), міджі публіков – Кветослава Копорова (зробила рецензію книжкы М. Мальцовской Зелена фатаморґана), Анна Плїшкова, Петро Крайняк і іншы. Святочна презентація книжок ся зачала святочно – серіёв русиньскых народных співанок в інтерпретації Монікы Кандрачовой і єй сына Андрія.

