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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

21. 8. 2016 святкуєме 
25 років од выданя  

1. чісла Народных новинок
К 25-річному юбілею Народных новинок редакція планує 

выдати святочне чісло новинок і в нїм опубліковати анкету 
з одповідями нашых довгорічных чітателїв, передплатите-
лїв,  дописователїв і сполупрацовників. Просиме каждого, 
хто має інтерес помочі створити юбілейне чісло Народных 
новинок, жебы до редакції послав свою одповідь, респ. курту 
статю (макс. на 1 сторінку) на вопрос: „Як оцїнюєте взник 
Народных новинок і їх роль в народно-ідентіфікачнім 
процесї Русинів по роцї 1989? (Было бы добрї, кібы сьте 
ку одповідї приложыли і свою фотоґрафію).Таку форму сьме 
зволили зато, жебы дати можность одповісти каждому, нелем 
тому, кого ословиме особным писмом. Векшына текстів буде 
опублікована у святочнім чіслї Народных новинок з дату-
мом 21. авґуста 2016, далшы потім у наступных тогорічных 
чіслах (подля множества). Термін на посланя одповідей 
(статей) є до 31. юла 2016 року. Чекаме на Вашы писма і 
тїшиме ся, же русиньскым словом вєдно будеме мочі ослави-
ти четвертьсторічный юбілей Народных новинок. Уж допереду 
Вам дякуєме за Вашы одповідї.

Мґр. Александер ЗОЗУЛЯК, шефредактор

Možnosti štúdia v akademickom roku 
2016/2017, 2. kolo podávania prihlášok
Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove, 

Ul. 17. novembra 15, 080 78 Prešov, tel.: 051/756 31 20,  051/756 31 89, 
e-mail: andrea.culkova@unipo.sk; urjk@unipo.sk, http: //www.unipo.
sk/9031.  Študijný program: Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry 
(v kombinácii). Študijný odbor: 1.1.1. Učiteľstvo akademických pred-
metov. Forma štúdia: denná. Stupeň štúdia: 1., 2. Dĺžka štúdia v rokoch: 
1. stupeň – 3 roky, 2. stupeň – 2 roky. Metóda štúdia: prezenčná. Udelený 
akademický titul po absolvovaní študijného programu: 1. stupeň – Bc. 
(bakalár), 2. stupeň – Mgr. (magister). Predpokladaný počet uchádzačov: 
1. stupeň – 10, 2. stupeň – 10.

Termín podania prihlášky do: 31. 8. 2016. 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 

34 €. IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503. Variabilný symbol: 
1780. Konštantný symbol: 0308. Cudzinci: Platobná inštitúcia: Štát-
na pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, IBAN: SK15 
8180 0000 00 70 0006 6503, BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA. Adresa 
na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, 
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov. Adresa na zaslanie prihlášky: Pre-
šovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, Ul. 17. 
novembra 15, 080 01 Prešov.

Študijný program učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombi-
nácii) sa realizuje ako medzifakultné štúdium. 

V akademickom roku 2016/2017 Prešovská univerzita v Prešove 
ponúka možnosť štúdia rusínskeho jazyka a literatúry ako medzifa-
kultné  štúdium: 

• s Fakultou humanitných a prírodných vied v nasledujúcich kombi-
náciách s: ekológiiou, fyzikou, geografiou, hudobným umením, mate-
matikou, pedagogikou a telesnou výchovou; 

• s Filozofickou fakultou v nasledujúcich kombináciách s: dejepi-
som, estetikou, etickou výchovou, filozofiou, anglickým, nemeckým, 
ruským, slovenským, ukrajinským jazykom a literatúrou; 

• s Fakultou športu v nasledujúcej kombinácii s: telesnou výchovou; 
• s Ústavom maďarského jazyka a kultúry v nasledujúcej kombiná-

cii s: maďarským jazykom a literatúrou.

Оддїлїня про выхову і освіту 
народностных меншын бы мало 
в другій половинї місяця юна 
2016-го року выникнути на Мініс-
терстві школства, наукы, баданя 
і шпорту Словацькой републікы. 
Про словацьку аґентуру SITA то в 
інтервю повів державный секретарь 
того міністерства Петро Крайняк (на 
фотцї). Выникнутём оддїлїня хотять 
рїшыти проблемы, о котрых їх 
інформують школы із навчалным 
языком народностных меншын.

Державный секретарь ся высловив і 
к рамковым навчалным планам. 

В сучасности є роздїл в кількос-
ти годин навчалного языка в школах 
із навчалным языком словацькым і 
з навчалным язы ком народностных 
меншын. В школах з нав чал ным 
языком словацькым є тыжденно 31 
годин словацького языка і літературы 

в першых штирёх класах основной школы. В основных школах з навчалным 
языком народностных меншын є од першой класы по четверту тыжденно на 
навчалный язык і літературу лем 21 навчалных годин. Крайняк підкреслив, же 
рамковы навчалны планы мусять зодповідати потребам меншыны і мусять 
брати до увагы і якость навчаня.

Резорт школства ся подля списку задач на тот рік має заміряти на веце 
областей в контекстї народностных меншын. Задачов міністерства на тот рік 
є і выроблїня концепції розвитку навчаня русиньского языка і културы в 
матерьскых, основных і середнїх школах. Таксамо має міністерство тот 
рік выробити і навчалный текст про другый ступінь основных школ о 
історії і културї народностных меншын в Словацькій републіцї.

П. М., фотоґрафія: ujszo.com

На міністерстві выникне оддїлїня 
про освіту народностных меншын

Іван Нестор Шафранко дожыв ся  
85-ёх років 

Іван Нестор Шафранко (на фотцї) наро-
див ся 26. мая 1931 у селї Tуря Пасї-
ка на Підкарпатю. Він є главно малярём і 
сохарём, быв довгорічным учітелём малёваня 
на тогдышнїй  Універзітї П. Й. Шафарика в 
Пряшові (де быв і моїм учітелём). Скінчів 
Руську ґімназію в Гуменнім (1951) і Академію 
вытварных умень у Празї (1957). По скінчіню 
штудій вернув ся на выходну Словакію і од 
1960 року зачав учіти на спомянутій універзітї 
(доцентом ся став у 1976 роцї, професором у 
1997 роцї). 

У творчости І. Н. Шафранка домінують фі ґу-
рал ны композіції, намалёваны олїёвымы фар-
бами, котры він часто споює з іншыма тех-
ніками. Робив і в жанрї керамічной мозаікы 

і малёваного смалту, функціоналной пластікы з тенденціов до абстрактного 
уменя. І. Н. Шафранко є знамый як концептуалный експеріментатор, котрый 
ся снажить споёвати умелецькы средства, роблячі з фотоґрафіов і текстовым 
матеріалом. Выставляв на многых колектівных і персоналных выставках на 
Словакії і в загранічу. Ёго образы суть у ґалеріях по цїлій Словакії, а таксамо 
в сусїднїх країнах – Нїмецьку і Польщі. 

Як сімпатізант русиньского возродного руху по 1989 роцї І. Н. Шафранко 
брав участь на вшыткых выставкых русиньскых вытварных умелцїв, орґа ні зо-
ва ных Русиньсков обродов, в тім чіслї і на міджінародній выставцї русиньскых 
малярїв у Шарішскій ґалерії в рамках Світового конґресу Русинів у 2003 роцї 
в Пряшові. 

Музей модерного уменя Енді Варгола і Сполочность Е. Варгола в Міджіла-
бірцях за принос до вытварного уменя удїлили академічному малярёви, проф. 
Іванови Несторови Шафранкови Цїну Енді Варгола за рік 2004.

Желаме нашому Русинови, вызначному вытварному умелцёви іщі 
дакілько років кріпке здоровя, родинне щастя і успіхы у творчій роботї. 

А. З.
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10-го юна 2016-го року проходила на Ґрекокатолицькім архієпіскопскім 
урядї у Пряшові прес-конференція, на котрiй пряшівскый архієпіскоп і 
метрополіта Ян Бабяк, мукачівскый єпархіaлный єпіскоп Мілан Шашік, 
шефредактор ґрекокатолицького часопису Slovo отець Юрай Ґрадош 
і говорця Пряшівской архієпархії отець Любомір Петрик представили 
цїнный документ із Ужгородьской унії, котрый 4-го мая 2016-го року 
ідентіфіковав у фондї „Друґет з Гуменного“ ґрекокатолицькый священик 
Юрай Ґрадош. Спомянутый фонд ся находить в Державнім архіві в Пряшові, 
в містьскій части Нижня Шебастова. Цїнный документ, о котрого захованю ці 
єствованю обще много історіків дотеперь похыбовало, так цїлый час чекав на 
своє обявлїня в центрї Ґрекокатолицькой церькви на Словакії – в Пряшові. 
Інформовав о тім Інформачный центер Пряшівской архієпархії на офіціалнім 
сайтї архієпархії.

„Іде о оріґіналный документ із 24-го апріля 1646-го року, котрый докумен-
тує прямо акт підписаня Ужгородьской унії. Дотеперь ся спохывнёвало, же 
в день унії быв підписаный будьякый документ, докінця дакотры історіци і 
теолоґы спохыбнёвали і унію вообще. Но найджіня документу, підписаного 
мінімално шістьдесят трёма священиками, тоты шпекулації вывертать. 
Підписы треба іщі ідентіфіковати ґрафолоґом, бо ся вказує, же є їх веце, як 
ся дотеперь споминало в пізнїшім документї з 15-го януара 1652-го року,“ – 
цітує пресова справа Ґрадоша.

Презентованый документ є твореный двогарком добового папіря, на котрім 
є водознак. Перша сторінка обсягує латиньскый текст. На другій половинї пер-
шой сторінкы і на слїдуючій сторінцї суть кіріліков записаны підписы священи-
ків. Ку ідентіфікації документу дішло в рамках архівного баданя Юрая Ґрадо-
ша при писаню дізертачной роботы, котра має быти єднов із публікацій едіції 
Ґрекокатолицька церьков на Словакії (Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) 
із нагоды ближачого ся 200-го юбілею выникнутя ґрекокатолицькой Пря-
шівской єпархії, котра была оддїлена од Мукачовской єпархії. Унікатному 
обявлїню помогло, же в роках 2001 – 2008 предметный фонд ушоровала Др. 
Даньєла Пеллова. Документ ся нашов у роцї, коли собі Ґрекокатолицька 
церьков припоминать 370 років од Ужгородьской унії.

На зачатку тексту ся пише: „Мы, ниже підписаны, чіниме в менї своїм і 
нашых наслїдників, же признаваючі найосвіченїшого і надостойнїшого 
пана, пана Юрая Якушіча ітд., яґерьскоґо єпіскопа ітд., і ёго законных 
наслїдників у Яґерьскім епіскопстві за нашых правдивых і законных 
єпіскопів, ордінарїв, прелатів і дієцезанів, ёму або їм вшыткым, і 
то посередедництвом вызнаня віры і присягы обіцяме і присігаме 
повинну почливость і послухняность, як і саму духовну і церьковну 
юрісдікцію або таку, яка їм приналежить…“ Текст продовжує далше і є 
закінченый: „В Ужгородї 24-го апріля 1646-го року.“

Ужгородька унія была актом зъєдиненя духовенства із Католицьков церь-
ков  лёв на теріторії северовыходного Угорьска, на теріторії тогдышнёй Мука-

човской єпархії. Днесь суть прямыма наслїдниками той унії штири дер жавы, в 
котрых суть церьковны штруктуры, якы вышли із Мукачовской єпархії – Украї-
на (Закарпатьска область), Словакія, Мадярьско і Румунія. Непрямо тота унія 
ся днесь тыкать далшых держав, до котрых пришли еміґранты. Конкретно 
іде о Споєны штаты Америкы, Канаду, Сербію і Чеську републіку, де были 
выбудованы властны церьковны штруктуры. Ужгородьску унію підписали 
головно священици із Друґетовых панств в Ужскій, Земпліньскій і Шарішскій 
жупі. Як інформує сайт Пряшівской архієпархії, документ быв правдоподоб-
но допереду приготовленый, на місцї прочітаный і участныма священиками 
підписаный. Так перешли під юрісдікцію яґерьского католицького єпіскопа 
Юрая Якушіча.

Ґрекокатолицька церьков бере найджіня того документу за єден із най-
век шых обявів в єй історії.

Петро МЕДВІДЬ
Фотоґрафії: www.grkatpo.sk

Премії Літературного фонду здобыли К. Мороховічова-Цвик і М. Коневал
14-го юна 2016-го року в Зічіго палацу в Братїславі одбыло ся святочне пере-

даваня Цїн і Премій словацького Літературного фонду (Literárny fond) за оріґі-
налну творчость за 2015-ый рік. Цїна А. Павловіча за русиньску літературу за рік 
2015 удїлена не была. Были удїлены дві премії.

Премію Александра Павловіча одборна порота за 2015-ый рік удїлила двом 
русиньскым писателям. Єдну дістала Квета Мороховічова-Цвик (Квєта Гала-
сова) за поетічну збірку Любовны періпетії, котра вышла в 2014-ім роцї і 
выдавателём быв Сполок русиньскых писателїв Словеньска. Другу здобыв 
Миколай Коневал за збірку під назвов З русиньского сердця. Мої стишкы (2). 
Тота книжка была выдана Русиньсков обродов на Словеньску у 2015-ім роцї.

Літературный фонд удїлює од 2005-го року літературну Цїну Александра Павло-
віча за найлїпшый літературный твір написаный по русиньскы і таксамо Премію за 
літературный твір написаный по русиньскы. Премію удїлює і за переклад літератур-
ного твору зо словацького до русиньского языка. Цїны і Премії Александра Павлові-
ча суть все удїлёваны творам, котры вышли у попереднїх двох роках. Цїну і Премії 
удїлює выбор Секції про оріґіналну літературу на пропозіцію пороты. П. М.

Гляданый документ о Ужгородьскій унії чекав на обявлїня в Пряшові

• Обявитель і ерархы ґрекокатолицькой церькви на прес-конференції о найдженім доку-
ментї Ужгородьской унії: (злїва) Ю. Ґрадош, Я. Бабяк i М. Шашік.

• Hайдженый документ Ужгородьской унії, о котрім дотеперь ся лем говорило, же быв 
написаный, але аж теперь ся нашов у Штатнім архіві в Пряшові, што є великый обяв. 
Закружкованый є рік написаня документу – 1646. 



7 / 2016 НАРОДНЫ НОВИНКЫ НАРОДНОСТНА ПОЛІТІКА 3

Аналіза черьпаня штатных дотацій Русинами в роцї 2015 (5)
Укажеме єден найновшый выховный момент односно Русиньской оброды на Словеньску (РОС) 

і Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Бывшы функціонарї РОС ся бояли о властну міць 
у русиньскім русї на Словеньску і были твердо проти закладаню платформы ОСРС. Не были чле-
нами ОСРС. Філозофія ослободжіня Русинів од політічной українізації у них не была першоряда. 
Першоряда была про них міць над людми. То є доказ їх слабой філозофічной фундованости і 
великой моценьской самолюбости. По змінї моценьского председы РОС новый председа РОС 
быв сполузакладателём платформы ОСРС і реґуларно ходив на засїданя ОСРС. По далшій 
змінї председы РОС сучасный председа РОС на засїданю в апрілю 2016 дав пропозіцію, жебы 
міджі ОСРС і РОС ся одбыло сполочне засїданя председництва ОСРС і РОС. То є похвалный 
моралный выховно-сполоченьскый поступ у розвою сполупрацы міджі Русинами. Але то 
не стачіть. Треба на тых засїданях рїшати проблемы, котры суть спомянуты в нашій аналізї 
проєктів, у Народнім проґрамі  Русинів, у пропонованім законї о народностных меншынах 
і в Протестї проти фінанцованю українізаторьскых актівіт штатом. Тоты проблемы мають 
быти взяты до увагы при зоставлїню Плану роботы ОСРС. Методічным помічником при 
зоставлїню того плану є праві тото оцїнїня проєктів. Як буде проходити планована робота і 
планована сполупраца ОСРС і РОС, буде видно і хосенный резултат той сполупрацы. Планованы 
і верейно спропаґованы стрїчі ОСРС будуть мати і позітівный верейный выховный характер. 
Теперь чекайме, же на проґрамі роковань ОСРС буде проявленый ай інтерес о участь на засї-
данях ОСРС з боку редакторів русиньскых редакцій, плаченых зо словеньского штатного роз-
рахунку або проєктів. То суть редакції Народных новинок і Русина, Інфо Русина, Голосу Русина, 
редакторів русиньской редакції словеньского розгласу і телевізії, плаченых штатом, і редакторів 
вшыткых русиньскых інтернетовых редакцій, плаченых на основі схвалїня їх проєктів штатом. 
Выхова русиньскых редакторів у філозофії ослободжіня Русинів од політічной українізації 
бы мала быти єдным із найважнїшых сполоченьско-выховных цїлїв роботы ОСРС. Притім 
не мож выхабити едукацію русиньскых редакторів, котры бы мали здобывати языковы 
компетенції на Інштітутї русиньского языка і културы Пряшівской універзіты (ІРЯК ПУ).  

Обернеме позорность на дакотры нашы выховны недостаткы в практіцї, жебы сьме ся на них 
поучіли, як то не має в практіцї быти. Дакотры русиньскы актівісты выросли в словеньскім дусї, 
а іщі лем теперь ся зачали учіти бісїдовати по русиньскы, што є похвалне. Але недобрї є, же 
дакотры уж роблять на позіціях редакторів інтернетовых высыланях про шыроку громаду Русинів. 
Хосенным і поучным бы было мати з боку ОСРС зробленый список русиньскых редакцій і 
редакторів русиньской пресы, розгласу, телевізії і інтернетовых сайтів. Редактор – говорця 
про русиньску публіку, мав бы быти языково способный. За выховне высыланя ці публікованя 
можеме поважовати таке, котре слухателям або чітателям літературным русиньскым словом і 
писмом высвітлить посланя высыланой співанкы, змысел русиньского народного возроджіня, ці 
закона о народностных меншынах і под.   

Саме высыланя співанок розлічных жанрів про слухателя є лем діскотека на підснесїня емо-
цій зо співанкы. Такый самостатный высыланый музичный проґрам про нас не має жаданый 
выховный ефект. Чісто музичный проєкт без допроводного одборного слова русиньского редакто-
ра бы не мыв быти фінанчно підпореный, бо не має выховный характер, лем забавный. Протест 
Русинів проти фінанцованю українізаторьскых актівіт штатом доказала опубліковати лем 
єдна редакція – Народных новинок і Русина. Остатнї русиньскы редакції і редакторы не были 
поужытелны на шырїня інформацій нашого Протесту. Матеріял мали в руках так, як і редакторы 
Народных новинок і Русина, але філозофічно і новинарьскы не доказали ніч выпродуковати о 
Протестї. Нам не треба фінанчно підпоровати проєкты непоужытелных редакцій і непоужытелных 
редакторів. Потребуєме мати такы редакції і редакторів, жебы сполочности пропаґовали 
і высвітлёвали потребы нашого возродного руху, якы рїшыме. Копірованя по словеньскы 
написаных справ з окресных новинок редакціов русиньского інтернету, без будьякого русиньского 
коментаря, є лем нетворче перебераня выслїдків роботы словеньскых редакторів, без властной 
русиньской заслугы. То є нехосенный проєкт, бо не має выховный ани творчій момент редактора. 
Має лем інформатівне значіня. Нам треба звыразнити русиньскый языковый вызнам про 
чітателя, не словеньскый. Редактор русиньского інтернетового высыланя має мати выховный 
погляд на проблем, котрый копірує з реґіону і хоче го передати сполочности на своїм сайтї як свій 
русиньскый проґрам. Редактор має быти способный сам по русиньскы окоментовати проблем, 
аж потім може приложыти копіровану словеньску справу, перевзяту з іншых новинок і под. І зато 
треба, жебы сьме мали список русиньскых редакцій і редакторів, жебы сьме їх могли запоїти до 
нашой сполочной роботы в процесї ослободжіня Русинів од політічной українізації. Як можеме в 
новинках пересвідчіти родічів, жебы дали дїти на навчаня русиньского языка, кідь сам редактор 
о тій темі пише по словеньскы, не по русиньскы. Нам треба, жебы редакторы знали одборно ся 
высловлёвати ку коментованым справам і зато вшыткы русиньскы редакторы бы ся мали стати 
участниками школїня на Інштітутї русиньского языка і културы ПУ. Одборно значіть – одборно 
філозофічно з погляду ослободжіня Русинів од політічной українізації і одборно языково з 
погляду поужываня русиньского языка в русиньскых редакціях о русиньскій проблематіцї. 
Кідь бісїдуєме о русиньскых редакціях, так думаєме на поужываня русиньского языка в редакції. 
Редакції, котры писмом ці говореным словом поужывають словеньскый язык, суть досправды 
словеньскы редакції, котры пишуть ці высылають о Русинах. Словеньскы редакції, якы інфор-
мують о Русинах, мають про нашу філозофію лем інформатівный характер і секундарный або 
жадный выховный ефект про Русинів. Словеньскы редакції не поужывають русиньску бісїду 
говореным словом і писмом. Без языка не є народа. Редакція без поужываня русиньского 
говореного слова і писма, не є русиньска редакція і не мала бы быти фінанцована з роз-

рахунку на русиньскы проєкты. Проєкты словеньскых редакцій, інформуючіх о Русинах, бы 
мыли быти комісіов про русиньскы проєкты з оцїнёваня вылучены.  

Далшый выховный недостаток в русиньскім русї ся проявив, кідь бывшы ведучі функціонарї 
РОС намісто пропаґованя обновы ідеї народного ослободжіня Русинів од політічной українізації 
дали ся відїти у „Poddukelských novinách‟ у Свіднику на сполочній приятельскій фотоґрафії з 
председом „Союзу Русинів-Українців Словаччини‟ (СРУС) зо сполочного рокованя о фестівалї 
Русинів-Українцїв у Свіднику. Нашы функціонарї тыма фотоґрафіями дали сполочности знати, же 
они суть тихыма споєнцями політічных українізаторів Русинів, же РОС высоко позітівно оцїнює 
політічну українізацію Русинів, реалізовану українізаторами. Было то од них барз некултурне і 
неґрамотне „выховне‟ ґесто. Свідничане ся просили, што то має значіти. Окресна орґанізація 
Русиньской оброды (ОО РО) у Свіднику ся довготрывало снажить знеґовати політічну україніза-
цію Русинів на фестівалї СРУС і в СНМ – Музею україньской културы у Свіднику, а функціонарї 
РОС снажіня ОО РО у Свіднику ліквідують і награвають українізаторам, деморалізують Русинів у 
Свідницькім окресї. Такы люде не можуть быти на ведучіх постах в русиньскых орґанізаціях, кідь 
не знають, што є, а што не є выховный момент про русиньске общество. То є достаточна прічіна 
на участь функціонарїв РОС на школїнях ІРЯК ПУ. Не є ганьба ся учіти, але є ганьба зістати в 
незнаню. 

Далша выховна неґація самых себе ся обявила у пресовім орґанї РОС – Інфо Русин. Высоко 
неодборна статя выхвалёвала хосенность посланя Фестівалу културы Русинів-Українцїв у 
Свіднику, де автор статї вызывать, же: „кому ся тот фестівал не любить, най собі зорґанізує 
лїпшый фестівал‟. Никому з веджіня РОС, ани шефредакторови Інфо Русина, ани авторови  
статї не дошло, же на тім фестівалї у Свіднику ся реалізує злый выховный аспект, бо русиньска 
култура ся ту выголошує за україньску културу, а русиньскый язык ся поважує лем за діалект 
україньского материньского языка. Никого з функціонарїв РОС не мерзило, же то, што праві 
пропаґують в Інфо Русинї, є вернутя ся ку выхові комуністічной політічной українізації Русинів і 
неґація русиньской возродной філозофії, про котру была заснована Русиньска оброда і в котрій 
они самы суть теперь ведучіма функціонарями. Такый нелоґічный філозофічный блуд. Видиме, як 
моцно хыбує народностна русиньска выхова дакотрым функціонарям РОС. Досправды то была 
верейна філозофічна зрада возродных ідеалів Русинів. Председа РОС, члены веджіня 
РОС і шефредактор Інфо Русина за тото мали бы такой быти одкликаны зо своїх функцій 
Кородіначным выбором (КВ) РОС. Не были одкликаны, бо членам КВ РОС так істо хыбовала 
потребна ґрамотность. Зато потребуєме ходити на школїня, жебы сьме філозофії русиньского 
руху лїпше порозуміли, жебы сьме знали, як ся маме на верейности справовати. 

У пропозіції на пріоріты проєктів на рік 2016 была дакотрыма членами ОСРС пропонована як 
світова преса часопис Голос Русина. З історії знаме, же нашов історічнов і языково одбор-
нов світовов пресов од самого зачатку были і суть – Народны новинкы і Русин, котры уж 
і морално потерпіли про політічну діверзію на ідею ослободжіня Русинів од політічной 
українізації. Тоту політічну хыбу з выховного погляду требало в РОС і СРР уж давно направити і 
редакцію верейно регабілітовати. Кідь з погляду научного знаня русиньского кодіфікованого языка 
і з погляду одборной практікы в русиньскій історічній журналістіцї порівнаме редакторів Народных 
новинок і Русина з редакторами Голосу Русина, так увидиме, же редакторы Народных новинок 
і Русина суть одборно кваліфікованїшы, довгодобо жыють з проблематіков русиньского руху і 
мають довшу і якостнїшу редакторьску практіку в русиньскій історії, як редакторы Голоса Русинів. 
Кідь порівнаме одборну журналістічну практіку і філозофію ослободжіня Русинів од політічной 
українізації в інтерпретації Івана Чіжмаря зо Свідника як одборного ґаранта Голосу Русина і Анны 
Плїшковой як одборной ґаранткы редакції Народных новинок і Русина, то языково, одборно, 
журналістічно і філозофічно є далеко способнїша про цїлї русиниьского возродного руху, як Іван 
Чіжмарь. Зато є лоґічне, же на світову пресу як выховный журналістічный русиньскый про-
єкт на рік 2017 мають быти запропонованы Народны новинкы і Русин, а не Голос Русина. 
І зато треба членам ОСРС брати участь на школїнях ІРЯК ПУ, жебы у членів ОСРС такы проявы 
неґрамотности і замірной особной завзятости в русиньскім русї ся уж веце не обявлёвали.   

По одходї редакції Народных новинок і Русина з РОС быв вытвореный новый пресовый орґан 
РОС – Іnfo Русин, теперь Інфо Русин. Редакція Інфо Русина познала ґраматіку русиньского 
літературного языка, але зачала писати в новинках подля властной нормы. Дошло к розколу 
у выховно-научнім поглядї на ґраматіку русиньского языка. То быв тыж прояв, але завзятости 
людей в русиньскім русї, а не реалный научный языковый приступ к проблему. То не є про нас 
добрї, бо єдно зло плодить друге зло. Хыбить нам одборный приступ ку рїшіню проблематікы 
русиньской ґраматікы. Доднесь в поглядах на русиньску ґраматіку суть дві ґрупы. Єдна є 
одборна, сконцентрована коло Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в 
Пряшові, акцептована в академічній средї і реалізуча в практіцї редакціов періодічной і неперіодіч-
ной пресы – Народны новинкы і Русин, єдночасно выдавательством учебників русиньского языка 
і літературы, учітелями русиньского языка, векшынов русиньскых писателїв, языкознателями 
русиньского языка. Тота одборна ґрупа може рїшати і узаконити конечну подобу ґраматікы 
русиньского літертурного языка. Друга є лаічна, зґрупована коло новинок Інфо Русин, котра 
не мать нияку одборну шансу рїшати і узаконити конечну подобу русиньской ґраматікы, може лем 
высловлёвати свої погляды.Также мали бы сьме узнати, же сполупраца тых двох ґруп є немину-
ча. Особны проявы невраживости ту не мають місця. ОСРС бы мав дати докопы тоты дві ґрупы, 
жебы під дозором Інштітуту русиньского языка і културы ПУ зачала ся рїшати конечна подоба 
русиньского літературного языка на Словакії. 

Мґр. Ян КАЛИНЯК, Свідник, (дале буде)

В звязи з вжыванём закона о хоснованю языків народностных меншын дістав Уряд 
влады за рік 2015 цїлково три поданя. Выходить то із Справы о позіції і правах членів 
народностных меншын за рік 2015, котра была словацьков владов схвалена 8-го 
юна 2016-го року.

Дві поданя пришли од фізічных особ і дотуляли ся підозрїня із порушованя зако-
на при выдаваню двоязачных урядных документів. Єдно поданя пришло од прав-
ницькой особы – Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска, котрого председом є 
Ян Липиньскый, і дотуляло ся 68-ох русиньскых сел. Ішло о підозрїня, же орґаны 
верейной справы не были означены в языку меншыны, а таксамо, же табліцї, 
котры означують село, не были в языку народностной меншыны. В тім при-
падї русиньской меншыны.

В матеріалї ся пише, же у выбраных русиньскых селах проходила у децембрї 2015-
го року контроля. „В рамках зробленой контролї были села методічно напрямены 
односно реалізації обовязків, котры выходять зо закона,“ пише ся далше в спо-
минанім документї. В 56-ёх припадах были найджены недостаткы направлены. В 
остатнїх припадах суть дїла в штадію выбавлёваня.

Подля послїднёго перепису населїня із 2011-го року є сел, в котрых бы мали быти 
двоязычны (словацькы і русиньскы) означіня сел і урядных будов у селї, омного 
веце. Но резултаты із 2011-го року суть законзервованы і не беруть ся в припадї 
вжываня закона о хоснованю языків народностных меншын до увагы. Мадярьска 
народностна меншына, котрій на розділ од русиньской меншыны каждым переписом 
кількость приголошеных жытелїв ся зменшує, просадила, жебы до 2021-го року ся 

в припадї двоязачного означованя выходило із резултатів перепису у 2001-ім роцї. 
Мадяры на Словакії ся тым постарали о то, жебы не страчали кількость двоязычно 
означеных сел, што їм із резултатів перепису в 2011-ім роцї реално выходило. 
Русинам то навспак пошкодило, кідьже подля перепису із 2001-го року може быти 
двоязычно – словацькы і русиньскы, означеных лем споминаных 68 сел.

Старостове то на многых селах не дотримовали – хыбовали русиньскы означі-
ня, припадно там были іщі стары, україньскы означіня, котры на русиньскых селах 
были хоснованы іщі перед або тїсно по 1989-ім роцї. Означіня урядных будов было 
на русиньскых селах скорїше вынятком, як правилом. На Словакії таксамо є єдно 
місто, котре сповнять условія на то, жебы мати по русиньскы і означіня уліць. Іде о 
місто Міджілабірцї. Дотеперь містьскы заступительства із пріматорами, котры ся там 
вычеряли, тото дїло в містї не рїшыли.

По новому бы на Словакії мали быти на народностно змішаных теріторіях 
двоязычно означены і желїзнічны штації. До Проґрамового выголошіня влады Сло-
вацькой републікы на рр. 2016 – 2020 то просадила коалічна партія Most-Híd. Коли 
буде тот пункт выголошіня влады почас штирирічного періоду наповненый, не є 
точно встановлено. Як нашу редакцію інформовав член партії Most-Híd і сучасный 
державный секретарь Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту Словацькой 
републікы Петро Крайняк, іде о комплікованый леґіслатівный процес, но партія вже 
робить крокы ку тому, жебы ся двоязычны означіня на желїзніцї стали реалностёв. В 
припадї леґіслатівных змін, котры такы означіня на желїзніцї уможнять, двоязычны 
табліцї прибудуть і на многых русиньскых селах, ці в містї Міджілабірцї. П. М.

Русиньскы табліцї рїшыв Уряд влады Словацькой републікы
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Приємно несподївав літературный вечур  
у Театрї А. Духновіча в Пряшові

Сполок русиньскых писателїв Словакії, Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты 
в Пряшові в кооперації з умелецьков аґентуров RUTHENIAN ART і Театром Александра Духновіча 
в Пряшові приправили і зреалізовали літературный вечур Смутный клавн, віршы і ґітары або 
русиньска поезія дакус інакше (2) присвяченый памятцї на академічного маляря Михала Чаба-
лу і писательку Марію Мальцовску. 

На зачатку проґраму модераторка Яна Трущіньска-Сива підкреслила, з якой нагоды буде 
презентованый културный проґрам літературного вечора – ку недожытій 75-цї академічного маля-
ря Михала Чабалы, котрый одышов до вічности перед чотырнадцятьма роками, і к недожытым 65. 
народенинам писателькы Марії Мальцовскій, котра нас охабила перед шестёма роками. Потім 
коротко росповіла о проґрамі і о выступаючіх в нїм. 

Рік 2016 є роком, в котрім славлять округлы народенины двоє русиньскых писателїв, зато у про-
ґрамі зазвучала поезія юбілуючіх сімдесятників Штефана Сухого і Кветы Мороховічовой-Цвик, 
але і віршы Юрка Харитуна, Валерія Купкы, Владїслава Сивого і Даньєлы Капралёвой. В проґрамі 
выступав із авторьсков музиков і співом Владїслав Сивый, поезії высше споминаных авторів декла-
мовали Іґор Латта, Людміла Лукачікова, Зузана Ковалчікова і Ладїслав Ладомиряк, котры створили 
приємный і достойный културный проґрам. Авторков і сценарістков красного вечора русиньского 
слова і співанок была Яна Трущіньска-Сива. 

На кінцю председкыня Сполку русиньскых писателїв Словеньска, главного орґанізатора того літе-
ратурного вечора – Кветослава Копорова подяковала вшыткым выступаючім за прекрасный проґрам 
і вызвала на сцену юбілантку Квету Мороховічову-Цвик. Поздравила єй нелем з юбілеём, але такса-
мо ай із взацным оцїнїнём – Преміов Александра Павловіча за русиньску літературу, яке удїлює 
Літературный фонд і котре Квета Мороховічова-Цвик перед пару днями перевзяла у Братїславі за 
свою збірку поезії Любовны періпетії.

У фоає Театру А. Духновіча, перед входом до салы, была мала выставка найновшой періодічной і 
неперіодічной пресы обчаньскых здружінь: Русин і Народны новинкы і Академія русиньской културы 
в СР. Выставлена  русиньска преса была к діспозіції участникам літературного вечора, што они і 
вывжыли при вступі і одходї зо салы.

Тот вечур, як єдна із супроводных акцій 7. річника Міджінародной лїтнёй школы русиньского 
языка і културы на Пряшівскій універзітї – Studium Carpato-Ruthenorum 2016, ся одбыла 20. 
юна 2016 на Великій сценї Тетру Александра Духновіча в Пряшові. A. З.

Навщіва Інштітуту  
русиньского языка  

і културы ПУ в рамках 
лїтнёй школы

До проґраму 7. річникa Міджінародной лїтнёй 
школы русиньского языка была на день 9. юна 
2016 запланована і навщіва Інштітуту русинь-
ского языка і културы Пряшівской універзіты в 
Пряшові, котрый є главным орґанізатором того 
едукачного 3-тыжднёвого проєкту. 

Участникам были представлены просторы іншті-
туту, главно ёго бібліотека, як фізічна, так і діґітална. 
ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД. привітала участ-
ників на інштітутї і росповіла їм історію ёго взнику і 
ёго далше фунґованя. Представила найважнїшы 
проєкты і актівіты, котры ся на інштітутї роблять, 
а таксамо одборны публікації, якы iнштітут выдає. 
Участници ту мали можность відїти і презентацію 
найновшых публікацій, якы на Словакії выходять у 
сферї лінґвістікы, історії і белетрістічной літературы. 

В просторах інштіуту продовжовав і далшый 
проґрам лїтнёй школы. В найвекшій бібліотецї 
карпаторусиністікы в Европі ся одбыла і презен-
тація філму Мій Никифор о русиньскім інсіт-
нім умелцёви Епіфанови Дровнякови, котрого 
лїпше знають під меном Никифор Криницькый. 
Якраз до музея ёго творчости в містї Криниця у 
Польску ся на далшый день (10. юна 2016) в рамках 
екскурзії путовало.  

Мґр. Зденка ЦІТРЯКОВА, інтерна докторандка 
Інштітуту русиньского языка і култуты Пряшів-

ской універзіты в Пряшові

За нами є успішный 3-тыжднёвый семый річник 
Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка 
і културы (5. – 25. 6. 2016), котрый орґанізовав, 
як i все передтым, Інштітут русиньского языка і 
културы Пряшівской універзіты (ІРЯК ПУ) у Пряшо-
ві. Святочный церемоніал закінчіня тогорічной 
лїтнёй школы, споєный з передаванём церті-
фікатів і памятного табла абсолвентам школы 
різного віку і з різных країн, ся одбыв 24. юна 
2016 у Пензіонї Атріум у Пряшові.  

Церемоніал модеровала геречка Театру А. Дух-
новіча в Пряшові Ярослава Сисакова, котра 
наперд привітала вшыткых притомных, потім пару 
слов повіла о главнім орґанізаторови – ІРЯК ПУ а 
наконець дала можность реалізовати ся мужскій 
співацькій ґрупі Пайтеше зо Снины під веджінём 
Мґр. Даньєла Гулая, абсолвента Пряшівской 
універзіты. Музика і русиньскы співанкы у їх інтер-
претації внесли приємну атмосферу до того вечора. 
По їх выступі модераторка, окрем іншого, підкрес-
лила, же дотеперїшнїх абсолвентів лїтнёй школы 
было 125 штудентів, із того 73 загранічных і 52 
домашнїх. А того року к ним прибыло далшых 
21 новых – 15 загранічных і 6 домашнїх. Є то 
наісто і вдяка тому, же веджіня універзіты ся сна-
жить робити много про підвышованя як кредіту 
універзіты, так і про розвой русиністікы, котра є 
єдным з єй вызначных шпеціфік. 

Потім модераторка поступно слово передавала: 
проректорцї про освіту ПУ доц. ПгДр. Мартінї 
Кашовій, ПгД., директорцї ІРЯК ПУ доц. ПгДр. 
Аннї Плїшковій, ПгД., і сполуорґанізаторови лїтнёй 
школы, презідентови Карпаторусиньского научного 
центра в США проф. Др. Павлови Робертови 
Маґочіёви. Наконець зачала главна чaсть цере-
моніалу – передаваня цертіфікатів тогорічным 
абсолвентам лїтнёй школы i памятнoго табла, 

што зробила доц. Кашова. Потім модераторка 
подяковала за добру роботу вшыткым учітелям 
лїтнёй школы –  ПгДр. Кветославі Копоровій, 
ПгД., проф. Др. Еленї Будовскій, Мґр. Марекови 
Ґаёви, проф. Др. П. Р. Маґочіёви, Мґр. Валеріёви 
Падякови, к. н., проф. ПгДр. Миколови Мушин-
кови, др. н., і орґанізаторам – робітникам і док-
торандам ІРЯК ПУ: Мґр. Тімеі Верешовій, ПгД., 
Мґр. Аліці Вєтошевовій, Мґр. Зденцї Цітряковій 
і Мґр. Михалови Павлічови. 

Наконець модераторка підняла погар з вином і 
вызвала притомных, жебы собі припили на успіш-
не завершіня проєкту Studium Carpato-Ruthenorum 
2016, зажелала приємный звышок святочного 
вечора і высловила надїю на стрїчу за рік – на 8. 
річнику проєкту Studium Carpato-Ruthenorum 2017. 
Вечур продовжовав святочнов рецепціов і в добрій 
наладї, яку робили Пайташе.             

A. З., фотка автора

Закінчіня проєкту 7. успішного річника Studium Carpato-Ruthenorum 2016

• Aбсолвенты 7. річника проєкту Міджінародна лїтня школа русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї 
в Пряшові – Studium Carpato-Ruthenorum 2016. Четверо абсолвентів на фотцї хыбує, бо собі не могли цертіфікаты о 
закінчіню лїтнёй школы особно перевзяти.


