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Oд 28. до 4. юла 2010 прошов послїднїй тыждень лїтнёй школы русиньско
го языка і културы. О першім і другім тыждню І. річника STUDIUM CARPATO-
RUTHENORUM 2010 – Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і 
културы на Пряшівскій універзітї в Пряшові (ПУ) сьме писали в минулім 
і передминулім чіслї нашых новинок. Теперь бы сьме хотїли пару словами 
повісти о цїлім третїм тыждню. 

На самый перед треба повісти, же лекції з обидвох предметів (русиньскый 
язык і історія Русинів) проходили надале реґуларно, подля проґра
му. Штуденты проявили нечекану заінтересованость о тоты предметы і 
ініціатівный приступ к навчаню.

Окрем навчаня, про 27 штудентів на тот тыждень тыж быв приправеный 
і іншый проґрам, жебы здобыли много новых знань і зажытків. Штуденты 
высоко оцїнёвали, же 30. юна могли взяти участь на літературнім вечорї 
з лавреатами Премії Александра Духновіча за русиньску літературу, 
котру удїлює Карпаторусиньскый научный центер у США а фінанцує Штефан 
Чепа з Канады. (Пишеме о тім в окремій статї.) 

2. юла пообідї штуденты, лекторы і орґанізаторы ся стрїтили на заключ-
нім церемоніалї, в рамках якого выступили: директорка Інштітуту русинь
ского языка і културы Пряшівской універзіты (ПУ), доц. ПгДр. Анна Плїш-
кова, ПгД., лекторы русиньской історії: проф. Др. Павел Роберт Маґочій  
і Валерій Падяк, к. н., а наконець проректорка про загранічны дїла ПУ, доц. 
ПгДр. Івета Ковалчікова, ПгД. 

А. Плїшкова в першім рядї подяковала вшыткым участникам і орґанізато
рам за їх роботу, але тыж оцїнила цїлкову уровень першого річника лїтнёй 
шко лы. К тому ся высловили і уведжены лекторы і проректорка ПУ І. Ковал
чікова, яка наконець передала участникам цертіфікаты о абсолвованю шко
лы і памятного табла з фотоґрафіями вшыткых лекторів і штудентів. Обидва 
документы были приємным несподїванём про штудентів, якы на памятку 
собі могли купити трічка выготовлены шпеціално про участників лїтнёй шко
лы. 

Заключный проґрам акції збогатив културный проґрам, в якім спочатку 
выступила успішна інтерпретка русиньскых народных співанок – Анна 
Сер віцька, яка в допроводї акордеоністы Йожка Пірога заспівала свої 
найпопуларнїшы співанкы. Добру атмосферу розвивали дале членове 
ру синь ской вокалноінштрументалной ґрупы Пайташе зо Снины на челї з 
Мґр. Даньєлом Гулаём. Вечур ся скінчів веселым співом і темпераметныма 
танцями участників проєкту. Наісто ся врыє глубоко до їх памяти.

У суботу, 3. юла, участници лїтнёй школы попутовали на послїдню цїло
денну екскурзію, а то до окресу Бардеёв, де навщівили прекрасный 
історічный Бардеёв і Бардеёвскы Купелї, враховано сканзена деревя-
ной архітектуры Русинів. Быв то далшый незабытный день про вшыткых, 
также, віриме, же много з участників прийде і на далшый річник лїтнёй школы 
русиньского языка і културы, або зарекомендує го своїм близкым і знамым. 
Увидиме на будучій рік. Єдно але порозуміли вшыткы, же таку форму школы 
треба орґанізовати каждорічно.  -аз-, фоткы автора

• 2. юла 2010 была заключна рецепція І. річника Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка 
і културы в білім салонику їдалнї Пряшівской універзіты, де на зачаток добру атмосферу ство-
рила співачка А. Сервіцька, котра такой взяла до танця П. Р. Маґочія.

• На тій рецепції были оцїнены букетами квітів лекторы: (злїва) П. Р. Маґочій, А. Плїшко-
ва, В. Падяк, К. Копорова і тлумачник С. Гиряк.

• Абсолвентка М. Парвенскі (злїва) дістає цертіфікат о скінчіню Лїтнёй школы русиньского 
языка і културы од проректоркы І. Ковалчіковой (друга справа) за асістенції працовнічок ІРЯК 
ПУ А. Вєтошевовой і А. Блыховой.

• До співу і танцю на конець заключной рецепції грали члены русиньской фолклорной 
вокално-інштрументалной ґрупы на челї з Д. Гулаём із Снины (першый справа).

Третїй тыждень лїтнёй школы 
русиньского языка і културы

Хочете штудовати
русиньскый язык?

Хто має інтерес штудовати русиньскый язык і літера-
туру од академічного року 2010/2011 на Пряшівскій 
універзітї в Пряшові, може собі іщі дати приглашку 
на Факулту гуманітных і природных наук ПУ (адреса: 
Fakulta humanitných a prírodných vied, Ul. 17. novembra č. 1, 
081 16 Prešov) до 13. авґуста 2010. В рамках ІІ. кола 
вступных екзаменів ФГПН ПУ приїмать приглашкы на 
денне бакаларьске штудіум учітельства русиньского 
языка і літературы в штирёх комбінаціях: з фізіков, тех-
нічнов выховов, еколоґіов і етічнов выховов. 

Подробнїшы інформації мож найти на 
http://www.fhpv.unipo.sk. -р-
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• На Літературнім вечорі 30. юна 2010 в рамках Лїтнёй школы русиньского языка за челный 
стіл засїлы лавреаты Премії А. Духновіча за русиньску літературу: (злїва) П. Трохановскый, М. 
Мальцовска, О. Кудзей (в тім моментї іщі лем будучій лавреат) і Ш. Сухый.

• На акт переданя Премії А. Духновіча за русиньску літературу О. Кудзеёви з Няґова при-
шла цїла ґрупа ёго найближшых. Перша злїва жена нового лавреата.

• Премію А. Духновіча за русиньску літературу О. Кудзеёви передав у формі тісяч америцькых 
доларів і бронзовой сошкы карпатьского медвідя презідент Карпаторусиньского научного 
центра в США, П. Р. Маґочій (злїва), за што му оцїненый щіро подяковав.

• Прекрасным духовным співом з Акафісту П. П. Ґойдічови од О. Кудзея збогатила тот 
літературный вечур тройця добрых співаків: (злїва) О. Кудзей, староста села Няґів, С. 
Сметанка, і парох із Міджілаборець, перед тым в Няґові – Я. Блашко.

Єднов з доповнюючіх акцій І. Міджінародной лїтнёй школы русинь-
ского языка і културы (Studium Carpato-Ruthenorum, 14. 6. – 4. 7. 2010) 
быв Літературный вечур, котрый ся одбыв 30. юна 2010 в салонику 
їдалнї высокошкольского інтернату Пряшівской універзіты. 

Приємне посиджіня в коморній атмосферї мала під патронатом автор-
ка проєкту лїтнёй школы, літераторка і асістентка Інштітуту русиньского 
языка і културы Мґр. Алена Блыхова, котра была заєдно і модера-
торков цїлого вечора. Нашым краянам споза граніць были представ-
лены найвызначнїшы писателї русиньской літературы, переважно зо 
Словеньска, участь прияв і взацный гость з Польщі – писатель Петро 
Трохановскый-Мурянка. Русиньску літературу на Словеньску пред-
ставляли Марія Мальцовска, Штефан Сухый і Осиф Кудзей. Шкода, же 
позваня зо здравотных прічін не міг акцептовати і Миколай Ксеняк, бо 
тым бы было завершене квартето русиньскых писателїв зо Словеньска, 
котры дотеперь были оцїнены престижнов Преміов А. Духновіча за 
русинську літературу. 

Але тота інформація была притомным одгалена аж на кінцю вечора, 
котрый кулміновав якраз переданём Премії А. Духновіча за рік 2010 
панови Осифови Кудзеёви з Няґова. Премію, „русиньского Оскара“, 
котру спонзорує Штефан Чепа з Торонта, і удїлює Карпаторусиньскый 
научный центер в США, передали проф. Павел Роберт Маґочій і проф. 
Патріція Крафчік. Также, як сконштатовала модераторка вечора: „ ... за 
столом уж сидять русиньскы писателї – вшыткы лавреаты Премії 
А. Духновіча за русиньску літературу.“ Можеме лем доповнити, же 
прім у чіслї лавреатів мають словеньскы Русины, бо зо Словеньска то 
быв уж четвертый оцїненый – позад Марії Мальцовской, Штефана 
Сухого і Миколая Ксеняка. А же тото оцїнїня было передане досправды 
тым найлїпшым, то нам вшыткы лавреаты доказали презентаціов своїх 
творів, а нелем декламованём, бо дакотрых з них судьба обдарила і 
другыма цїнныма дарами. Петро Трохановскый-Мурянка з недалекой 
Крыницї на властну, але і поезію другых авторів компонує і музику, 
также было радость послухати ёго прекрасный спів. В тім одношіню ся 
не дав заганьбити ани свіжый лавреат, пан Осиф Кудзей, котрый при-
шов з цїлым своїм „фан-клубом“ Няґівчан. Многы притомны на вечорї 
ся не стримали слыз, кідь тріо Осиф Кудзей, Серґей Сметанка (старос-
та Няґова) і о. Ян Блашко (священик з Міджілаборець) заспівало пару 
фраґментів з Акафісту священомученикови Павлови Петрови Ґойдічови, 
котрого автором є праві Осиф Кудзей, звізда літературного вечора. 

Пане Осифе Кудзею, вшыткы Вам тоту славу од щірого сердця 
жычіме. Вказали сьте нашым краянам, же мають быти на што горды. 
Представили сьте дїдовизну їх предків неповторным способом. Ваша 
харізма ся дотулила нас вшыткых – участників того незабытного вечо-
ра. -кк-, фоткы: -аз-

Літературный вечур iз 
несподїваным завершінём

Важена панї Клара Дубска,
выпрошую собі од Вас, жебы 

сьте ня „чествовали“ такыма слова
ми лем зато, же єм цітовав слова, 
котры были опублікованы в новин
ках „Нове життя“ тїсно по „нїж
ній“ революції. Не розумлю, як сьте 
дошли до такого высновку, якый 
Вас ірітовав до марґіналного спосо
бу одношіня ся до особы, яку (сама 
так пишете!) ани не познате. Імпо
нує мі, же мі кажете „хлопче“, хоць 
ся ближу к шістьдесятцї а уж моя 
внучка помалы з дївчати ся мінить 
на „слечну“.

Пані Дубска, підеме поступно:
1. Не МОЖЕ вшытко было так, як 

пишу, але ТАК ТО БЫЛО!!!
2. Што Вы поважуєте за ОГВА

РЯНЯ а хто подля Вас є „почливый 
Русин“? 

3. Покы іде о о. Ф. Крайняка, 
написав єм лем факт, як было, же 

він на початку взнику Русиньской 
оброды і вшыткых тых подїй 
через „нїжну“ і тїсно по нїй не 
быв, так повісти в „акції“. То 
вшытко! Хто кому сягать а покы, є 
дїло угла погляду а тот Ваш выслов 
не буду веце коментовати. Лем тіль
ко, же я бы не мав смілости повісти 
тото о другім, кого не познам! А веру 
же познам історію і іншых людей... 
Ох, чудовали бы сьте ся!

1. Кідь уж іде о о. Крайняка, він 
знать о мі дость, знать хто а де, коли 
і як за нёго клав руку до огня і под. 
О. Крайняка познам лїпше як Вы, 
познам го рокы і познам цїле спек
трум ёго заслуг про Русинів. Ай о тім 
єм велё і правдиво написав. Якбач, 
остатнї мої матеріалы о о.Кранякови 
сьте не чітали. Шкода! У каждім з 
них пишу правду!

(Продовжіня на 4. стор.)

Ад: Хто вам дав право?! (НН, ч. 24 / 2010)

Одповідь на реакцію K. Дубской
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(Закінчіня з минулого чісла.)

Професіоналны учены в Еґіптї і на 
Словеньску твердять тото істе

Домінуючов реліґіов Еґіпта є днесь іслам 
(мусулманьска віра). На Словеньску то є 
латиньскый обряд. В Еґіптї є урядным языком 
арабскый, на Словеньску – словеньскый язык. 
Хрістіане – копты – зо своїм еґіптьскым язы
ком в богослужіню суть в абсолутній меншынї 
– є їх лем дакілько сто тісяч (подобно як 
ґрекокатоликів і православных на Словеньску 
і в Чехах). З того доводу є ясне, же офіціална 
мусуліманьска еґіптьска історіоґрафія 
і філолоґія не є згодна з історіоґрафіов і 
філолоґіов хрістіаньскых ученых, коры жыють 
на теріторії Еґіпта. Офіціално еґіптьскы учены 
твердять, же первістный еґіптьскый язык 
тотално заник і не знаме як вызерав і як зву
чав. Ці ся заховав і де ся заховав первістный 
еґіптьскый язык, тоты Еґіптом плачены мусул
маньскы учены не знають а докінця ани не 
хотять знати, і „стискають плечіма“ (не хотять 
морално двигнути хрістіанкоптів)... а язык 
еґіптьскых фараонів ся поправдї заховав якраз 
в коптьскых хрістіаньскых богослужінях...

Дашто подобне ся дїє на Словеньску і 
в Чехах, де протягом послїднїх стороч ся 
домінуючім набоженством стало хрістіанство 
в чуджімновім, латиньскім обрядї (Віхінґ
Франкове), а не в первістнім, візантьско
кіріломефодьскім. Словеньскы і чеськы учены 
(римокатолици, протестанты і атеісты) хотять 
пересвідчіти світ, же уж нихто не знать як 
вызерала бісїда Ростислава і Святоплука на 
Великій Мораві в 9. сторочу. Не суть соглас
ны з тым (не хотять быти согласны), же тота 
бісїда ся вірно заховала в старославяньскых 
богослужінях православных і ґрекокатоликів 
(і ґрекокатолици на Словеньску під тиском 
Ватікану скоро вшыткы уж одступили од ста
рославяньского языка як богослужебного 
языка. „Послїднїма могыканами“ в тім змыслї 
суть уж лем русиньскы ґрекокатолици) і выду
мали єй докінця поступно і назву – „церьков
нославяньскый язык“.

Ґрекокатолицькы учены – учены, якы 
роблять науку не за грошы, професіонално, 
але задарьмо (зато їх дакотры латиници 
означують за аматерів), наспак, доказують, 
же старославяньска бісїда хоснована при 
богослужінях є нелем церьковным языком, але 
і автентічным языком св. Кіріла і св. Мефодія 
і великоморавскых владарїв – Ростислава, 
Святоплука, Мойміра... Є першым списовным 

языком Русинів на Словеньску, котрый быв 
кодіфікованый не в 19. сторочу, як у переваж
ной части европскых народів, але уж о тісяч 
років скорше – в 9. сторочу.

В Італії ся учіть латиньскый язык як повин
ный предмет на середнїх школах – бо то є 
їх славна римска култура і історія а їх кул
туру і історію обдивлять цїлый світ. У вшыт-
кых Славян бы ся мав тыж учіти старосла-
вяньскый язык, бо то є славяньска (нелем 
русиньска, але і словеньска, чеська...) култу-
ра і історія. Без языка нїт културы а без кул
туры і історії нїт народа. Потім ся не чудуйме, 
же по пару роках в Европскій унії щезне нелем 
русиньскый, але і славяньскый дух.

На марґо цїлой статї хочу додати, же факты 
о сітуації хрістіаньскых коптів в Еґіптї і їх 
історічній фараоньскій бісїдї в богослужінях 
мам з першой рукы – в часї штудій в Римі єм 
мав еґіптьскых коптів як сокласників і они мі 
выяснили сітуацію в Еґіптї.

o. Йосафат Владимір тІМкоВІЧ, ЧСВВ,
Кошіцї

Кіріл і Мефодій принесли Русинам 
пeршый списовный язык 

– быв то родный язык великоморавского князя Ростислава

• Св. Мефодій – вызначна особность нелем про Руси-
нів, але і про іншых Славян, в честь якого і ёго брата 
славиме на Словеньску штатне свято 5. юла, коли ся 
орґанізують духовны путї на святы місця.

• 29. юна 2010 в канцеларії ректора Пряшівской універзіты ректор, проф. РНДр. Р. Матловіч, ПгД., (перший 
зліва) прияв делеґацію учітелїв Лїтнёй школы: (злїва) В. Падяк, к. н., проф. Др. П. Р. Маґочій і доц. ПгДр. А. 
Плїшкова, ПгД.

• 2. юла 2010 у своїй резіденції прияв тричленну делеґацію челных 
русиньскых представителїв архієпіскоп пряшівскый і митрополита Ґре-
кокатолилцькой церькви на Словеньскы, Владыка Ян Бабяк. На фотцї 
на памятку з директорков Інштітуту русиньского языка і културы ПУ, 
доц. ПгДр. А. Плїшковов, ПгД., і презідентом Карпаторусиньского на-
учного центра в США, проф. Др. П. Р. Маґочіём.

У вівторок, 29. юна 2010 ректор Пряшівской універзіты, 
проф. РНДр. Рене Матловіч, ПгД., прияв учітелїв 1. Міджі
народной лїтнёй школы русиньского языка і културы Studium 
Carpato-Ruthenorum 2010. З професором Др. Павлом Робер-
том Маґочіём (Канада), Валеріём Падяком, к. н. (Україна) і 
доц. ПгДр. Аннов Плїшковов, ПгД. (Інштітут русиньско
го языка і културы ПУ) діскутовали о уровни реалізації 
тройтыжднёвого проєкту лїтнёй школы, о можностях навчаня 
русиньского языка на Пряшівскій універзітї про штудентів з 
Україны i о перспектівній сполупраці Пряшівской і Торонтьской 
універзіт. 

Єднов з діскутованых тем была тыж приправа міджінарод
ного проєкту заміряного на розвой русиньского школства на 
Українї і в іншых країнах карпатьского реґіону. Ёго ініціатором 
є Надація „Русиньска школа“ в Ужгородї, на челї котрой стоїть 
якраз Валерій Падяк, котрый ректорови ПУ понукнув партнер
ство на проєктї через Інштітут русиньского языка і културы ПУ. 
Ректор Р. Матловіч понуку прияв з надїёв, же реалізація такого 
проєкту може принести хосен про вшыткых партнерів, якы 
довгодобо суть актівныма в процесї ревіталізації русиньского 
языка і школства. -аз-, фотка автора 

Ректор ПУ прияв учітелїв лїтнёй школы русиньского языка і културы

Монс. Ян Бабяк, СІ, пряшівскый архієпіскоп і митропо-
лита, в пятніцю, 2. юла 2010 в резіденції Пряшівского ґре-
кокатолицького архієпіскопского уряду в Пряшові за участи 
канцеларя і говорцї архієпіскопства, ТгДр. Любоміра Петрика, 
ПгД., прияв професора історії Торонтьской універзіты, Др. 
Павла Роберта Маґочія і директорку Інштітуту русинь-
ского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшо-
ві, доц. ПгДр. Анну Плїшкову, ПгД. Планованов темов діс-
кузії мало быти вжываня русиньскоязычных пасторачных і 
літурґічных перекладів у ґрекокатолицькых парохіях з пере-
вагов жытелїв Русинів, дінамічнїше удїлёваня імпріматуру на 
вжываня уж переложеных текстів, потреба едукації штуден-
тів богословія ґрекокатолицькой теолоґічной факулты ПУ в 
области русиньского языка, културы і історії Русинів... 

Приятя з боку найвысшого єрархы ґрекокатолицькой церь-
кви од самого зачатку было неформалне, аж приятель-
ске. Таке зістало почас цїлой недовгой стрїчі, яку архієпіс-
коп і митрополита закінчів очівісно з доводу напланованых 
важнїшых повинностей. І так діскузія ся не стигла розвину-
ти подля обчековань участників і дакотры важны вопросы 
зістали без одповідї. Участници ся стигли дотулити вопросу 
едукації богословцїв у русиньскім языку, якый найвысшый 
представитель ґрекокатолицькой церькви планує продіску-
товати з деканом теолоґічной факулты. Як знаме, є то тема, 
яка ся настолює мінімално од взнику Оддїлїня русиньско-
го языка і културы Інштітуту народностных штудій і чуджіх 
языків на Пряшівскій універзітї (1998), нажаль доднесь не 
має конкретных резултатів. -аз-, фотка: автора

Стрїча з архієпіскопом 
і митрополитом 

ґрекокатолицькой церькви
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НАРОДНЫ
НОВИНКЫ

(Закінчіня з 2. стор.)
2. Горджу ся, же єм із Збудьской 

Білой, жем Русин, а єм гордый на 
факт, же у моїм роднім селї наро
дили ся і робили свою роботы, але 
главно жертвовали ся про село такы 
люде, як і Ваш нянько, котрый мене 
хрестив, Ваш брат Петро Петровіч, 
якого єм спознав, штудуючі на уні
верзітї, Ваша шовґрыня Ірена Бун
ґанічова, моя учітелька на основній 
школї, а в контекстї мого дїтинства 
і школованя і Ваш брат, Степан 
Петровіч Бунґаніч, якый ня учів 
математіку і хемію. Вшыткы навсе 
мають мою велику почливость!!! 
Конецькінцїв, Степан Петровіч ся 
добрї знав з моїм няньком, Михалом 
Быцьком, лїсником, якого істо памя
тате, бо і я сі Вас памятам як сьте 
ходили до ёго сестреніцї і нашой 
сусїды, небіжкы Марї Васильковой
Быцьковой. Слова, котры написав 
Василь Турок, были написаны, 
але Вы їх барз емотівно вырвали з 
контексту лем зато, же я указав на 
став сітуації, кідь ся то вшытко в 
зачатках родило а не каждый быв 
такый, як ся по часї выформовав. 
Цітація слов В. Турка не была уве
джена із заміром дотулити ся Вашо
го брата. Господи, та хто із участ
ників „револуції“ ту знав веце о ёго 
етноґрафічній і языковій роботї, як 
я? Я маю фотоґрафії, де я, в тім 
часї на МсКС, із Вашым братом 
Степаном Петровічом скоро ілеґал
но приправуєме стрїчу філолоґів к 
проблематіцї русиньского словника, 
зато же вшыткы філолоґы – вна
слїдку своёй україньской орьєнтації 
были проти тому і проти Вашому 
братови. А жебы сьте знали, же Сте-
пан Петровіч нам нїґда не радив 
ріґорозну кодіфікацію „нового“ 
языка, але підпоровав, так як і я, 
доповнити до літературного укра-
їньского языка нашы архаізмы, 
приближыти го к нашій бісїдї, 
збогатити нашу бісїду, а нїґда не 
выступав аґресівно проть будь-
кому, ани проти Українцям. Зато 
єм цітовав слова В. Турка, бо ня 
то несподївало. Степана Петро-
віча єм познав лїпше, як небіжчік 
Василь Турок (з котрым рокы сьме 
ся знали і добрї выходили, він 
быв класным учітелём моїй женї 
на україньскій ґімназії), якому не 
поперам заслугы на далшім фун-
ґованю РО. Ріґорозно нас Степан 
Петровіч варовав перед можныма 
нашыма хыбами грубой сепарації і 
провокації і т. д. Доднесь не знам, 
яка є судьба ёго цїнных позбераных 
матеріалів о языку і под. Выхосновав 
їх хтось холем коло кодіфікації? 
Уваджать ся то десь у офіціалных 
академічных тіражах і под.? Мі ся 
видить, же дїло Степана Петрові-

ча не є доднесь выхосноване так, 
як бы мало быти.

3. Панї Дубска, не пришывайте 
мі слова, котры повів хтось другый 
(пишу то ясно у цітовалниках і обер
там ся на здрой..!). Як бы сьте пере
чітали мої слова докладно, пришли 
бы сьте к высновку, же то не быв 
атак на Степана Петровіча, але вка
заня на факт, же і такы особности, 
котры сьме тогды і теперь потребо
вали і потребуєме, не были у повнім 
россягу акцептованы. А того быв 
свідком я особно, а не быти Саша 
Зозуляка, якый нам тримав хербет 
у Пряшові, може бы вшытко было 
інакше.., гірше!

4. Же сьте ня нїґда не відїли на 
світовых конґресах, мусить быти 
правда, зато же Вы ня ани не знате. 
Но першый акт розбігу РО в Міджі
лабірцях быв ай мойов заслугов, 
быв єм там особно а думам собі, же 
память зістане а знаме хто і де РО 
заложыв.

5. Не бійте ся за Музей Енді Вар
гола! Лїпше як я, нихто ся о нёго не 
постарать. А добрї мі (слава Гос
поду!) іде не лем тото. Кібы так як 
музей ай іншы інштітуції шырили 
славу Русинів, было бы добрї. 

6. Теперь кус о собі, кідь уж 
не сягам дакому ани по колїна. 
Прошу:

– єм у шестёх енціклопедіях дома 
і в загранічу,

– єм автором 5 моноґрафій а сто
вок одборных і популарных статей о 
уменю, едукації і под.,

– выдав єм 3 збіркы віршів,
– за 20 років єм реалізовав десяткы 

проєктів выставок по цїлій Европі а 
стачіть собі клікнуті до „ґуґлу“ моє 
мено, та бы сьте ня спознали холем 
кус веце.

– а в непослїднім рядї єм автором 
трёх успішных розгласовых пасем 
(монодрам): „Біла тварь на фаребнім 
полотнї“ (о Енді Варголови), „Молга 
над вербинами“ (о малярёви Миха
лови Чабалови із Чабин) а послїд-
ня монодрама, яку єм написав є 
„Цінтерія на долони малого хлоп-
чіка“, змістом якой є лем Збудь-
ска Біла, а кідь собі то послухате, 
учуєте, же споминам там ай Вашо-
го брата... В добрім а правдиво. 
Без емоцій, без вырываня чуджіх 
слов із контексту і без уражаня. Кідь 
мате інтерес, можу Вам запис із СРо 
послати на ЦД.

То є вшытко, панї Дубска, така є 
правда. Померзило ня, як сьте поро
зуміли матеріалу, моїм словам, но 
не гнївам ся на Вас... Біляне собі 
звыкнуть одпущати.

Жычу Вам міцне здоровя і благо
дать. 

Др. Михал БЫЦЬКО, ПгД., 
Міджілабірцї

Донна Нїмець (США):
– З великым інтересом єм позера-
ла філм Осадне. В Осаднім єм была, 
спознала єм і православного попа, кот-
рый у філмі выступав. Осадне мі при-
поминать валал моёй фамелії – Русь-
ке. Подобна сітуація як в Осаднім, є 
днесь і по нашых церьквах в США. 
Лїтня школа была про мене вели-
ков іншпіраціов, набрала єм ту много 
позітівной енерґії.
(Позн. К. К.: Хочу додати, же Донна 
і нам дала много позітівной енерґії, 
принесла нам до Пряшова кус рущань-
ского натурелу, в єй русиньскій бісїдї 
чую Руське зо вшыткым, што ку 
тому патрить.)

Вера Гаммер (Австрія):
– Люблю стару архітектуту, котру єм 
мала можность обдивляти на нашых 
екскурзіях... У Відню хо джу до 
ґрекокатолицькой церькви, бо ся мі 
барз любить выходный обряд, як і 

цїла Служба Божа. Суть то про мене 
незабытны зажыткы... Подобны єм 
мала і ту, на лїтнїй школї. Любило ся 
мі, як сьме з Доннов співали русинь-
скы співанкы, мала єм з того приємне 
почутя сполуналежности...

Ненсі Келлі (США):
– Перша навщіва: Гляданя родины в 
Міджілабірцях.
 „...не хотїла єм клёпкати на дверї, 
лем єм з пути позерала на хыжу мого 
братранця.  Сердце мі било як дзвін. 
Побіговала єм коло авта. Мої приятелї 
думали, же єм зошалїла... Збачіли, же 
мусять взяти ініціатіву до своїх рук. 
Вышли з авта і заклёпкали на дверї 
невеликой хыжы. Я сидїла в автї як 
прикована. Нараз ся дверї отворили і я 
зачула бісїду. Кідь єм учула тот голос, 
знала єм, же він є моя фамелія. Уж єм 
ся не бояла... Ёго голос быв тихый, 
такый як голос моёй матери. Были то 
про ня найщастнїшы моменты...
...кідь єм ся просила моёй мамы, хто 
сьме, не знала мі одповісти. Знала 
лем, же походить з Чеськословеньска, 
но єдным дыхом додавала: „Не сьме 
Чехы, ани Словаци. Не сьме ани Мадя-
ре, ани Українцї, ани Поляци.“ Дала 
єм єй другый вопрос: А якым языком 
ся у вашім краю бісїдовало? Одповідь 
была: „По нашому.“ Моя мама не 
была горда на то, же є Русинка, бо 
властно ани не знала, хто є. Я можу 
повісти, же по чотырёх навщівах того 
краю єм горда на то, же єм Русинка, 
же моє корїня є якраз ту.
Приправила: ПгДр. К. КОПОРОВА,

лекторка русиньского языка на 
Studium Carpato-Ruthenorum 2010

(Дале буде)

З одповідей  дакотрых 
абсолвентів лїтнёй школы

Ад: Хто вам дав право?! (НН, ч. 24 / 2010)

Одповідь на реакцію K. Дубской

Studium Carpato-Ruthenorum 2010 – Міджінародна лїтня школа 
русиньского языка і културы у Пряшові почас трёх тыжднїв (14. 
6. – 4. 7. 2010) понукла своїм участникам нелем навчаня русинь-
ского языка і історії, але тыж много новых зажытків із познаваня 
културы і памятных місць звязаных з історіов і сучасным жывотом 
Русинів на северовыходнім Словеньску. Дакотры з участників нам 
прозрадили свої погляды на першый річник того нового проєкту 
Інштітуту русиньского языкы і културы Пряшівской універзіты.


