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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

Тото чісло новинок 
выходить вдяка 

Miрославови Джупінкови
На мою справу, же про мізерну тогорічну підпору 

штату грозить, же перестануть выходити першы 
пореволучны русиньскы Народны новинкы, заре-
аґовав ай Інж. Мірослав Джупінка, к. н., із Тренчіна, 
передплатитель i чітатель нашых новинок од 
самого їх зачатку. Пан Джупінка підпорує много 
актівіт, а нас тїшить, же міджі нима є і русиньска 
преса. Тым ся проявив як свідомый Русин, котро-
му не є єдно, ці Народны новинкы будуть входити, 
або нї. За себе, за творцїв новинок і за вшыткых 
нашых чітателїв, передплатителїв і сімпатізантів 
панови Джупінкови дякуєме і віриме, же буде 
іншпіраціов про далшых свідомых Русинів, кот-
рым лежыть на сердцю судьба Народных нови-
нок, а тым і забезпечіня плураліты поглядів на 
русиньскы народностны проблемы.

Наконець припоминаме, же хто хоче фінанчно 
підпорити выданя далшых чісел НН, може на наш 
банковый рахунок чісло 4012549760/7500 послати 
подля своїх можностей фінанчну частку, або зо 
заграніча на рахунок ч.: IBAN: SK 76 7500 0000 
0040 1254 9760, BIC: CEKOSKBX,  на адресу банкы: 
Čеskoslovenská obchodná banka, pobočka Prešov, 
Hlavná 96, 080 01 Prešov, респ. тыж банковый шек, 
адресованый на Rusín a Ľudové noviny, oбчаньске 
здружіня, яке выдавать споминаны новинкы.                 

А. З., шефредактор

П О З В А Н Я
 

Інштітут русиньского языка і културы  
Пряшівской універзіты в Пряшові 

Вас позывать на 

17. научный семінар карпаторусиністікы,
якый буде 24. новембра 2011 (четверь) о 14.00  

в засїдалнї деканкы ФГПН ПУ,  ул. 17. новембра 1, 
1. шток.

З лекціов на тему
Музей модерного уменя  

Енді Варгола – 20 років снів і фактів
выступить куратор ММУЕВ в Міджілабірцях

і музеоедуколоґ
Др. Михал Бицко, ПгД.

В проґрамі семінара буде презентація найновшых 
выдань з карпаторусиністікы.

Юбілант М. Мнягончак – надїйный председа 
Русиньской оброды на Словеньску

Кідь єм роздумовав написати статю к 60. на ро
денинам Інж. Мілана Мнягончака з Гу мен ного, 
зістив єм, же то не є таке просте дї ло, бо він зро
бив не так мало і анґажує ся в многых сферах, так
же спомянути вшытко не є в нашых силах. І так 
спробуєме зробити лем такый куртый і непов
ный опис особы і дїятельства нашого юбілан та, 
котрый ся народив 15. октобра 1951 у Ниж нїй 
Ядловій, окрес Свідник, і якый свою шість-
десятку ославив в тот самый день і місяць, 
але, самособов, в роцї 2011. Ославы ся зачали 
в естрадній салї Містьского центра култу ры 
в Гуменнім богатым културным проґрамом, в 
котрім выступило много русиньскых співа ків 
і музикантів, котрым фінанчно поміг подни-
катель-філантроп, як бы сьме без ваганя 
могли назвати М. Мнягончака. Самособов, же 
на ославах не хыбовала ани ёго жена, двоє дїтей 
і найблизша родина.

Мілана Мнягончака познам скоро 20 років а 
спо зна ли сьме ся тогды, кідь вєдно з гумень
скым русиньскым актівістом Михалом Бур ци
ном заложыли Окресну орґанізацію Русинь ской 
оброды у Гуменнім. Пізнїше сьме ся стрїтили у 
ёго „домашнїй“ фірмі Хемкостав Гуменне, жебы 
сьме написали о нїм і ёго успішній подникатель
скій роботї пару статей. Він нас нїґда не одбив, 
кідь сьме го в найтяжшых часах про русиньску 
пресу од року 1995 попросили і о спонзорство, а 
то не раз. Потім сьме ся часто стрїчали на акці
ях Русиньской оброды і нaшы контакты пере
росли до скорїше приятельскых односин, бо єм 
встановив, же є то чоловік не порожнїх слов, 
але конкретных дїл. Є то чоловік отвореный, 
прямый, щірый і запаленый за возродне дїло 
Русинів на Словеньску, а то нелем сердцём, але і 
конкретным дїлом. 

Потім настав час, кідь сьме ся менше стрї
чали, бо уж єм не быв функціонарём Русиньской 
оброды, але все єм даґде дашто о нїм чув або про
чітав, же зробив тото або інше – хосенне не лем 
про Русинів, але і про Гуменчанів або про сво
їх родаків з Нижнёй Ядловой і околіцї. Ці то была 
„фінанчна інъєкція“ про різны умелецькы ко лек
тівы, фінанції на выданя компактных дісків співа
ків, на реалізацію многых концертів і културно
сполоченьскых акцій, выданя книжок, або про 

розвиток шпорту в містї, ці про церьков у род
нім селї... Вшытко ани не мож выраховати, але 
же він є охотный фінанчно помагати, о тім свід
чіть ёго облюбеный выслов, з якым кандідовав на 
пріматора міста Гуменне в тогорічных вольбах: 
„Выголошую, же кідь буду зволеный за пріма-
тора, буду давати єдну четвертину свого 
місячного плату почас цїлого волебного пері-
оду на соціалны, шпортовы і културны цїлї.“ 
Такых функціонарїв не познам, жебы таке дашто 
даколи выголосили, а і так робили про другых. 

(Продовжіня на 2. стор.)

Пане підпредседо, Ваше  
слово не мать вагу!

Пан Рудолф Хмел недавно выголосив, же вызву 
на предкладаня проєктів в проґрамі Култура народ-
ностных меншын на рік 2012 Уряд влады СР опублі-
кує на інтернетовій сторінцї Секції меншыновых 
култур уж кінцём октобра 2011, жебы в далшім роцї 
орґанізації народностных меншын дістали пінязї на 
свої проєкты вчас. Але є уж половина новембра, а 
нияка вызва на споминаній сторінцї опублікована не 
є. Также уж теперь можеме предпокладати, же того-
річна сітуація – яку в історії фінанцованя русинь-
ской културы і културы народностных меншын на 
Словеньску вообще сьме не зажыли – ся повторить 
і на другый рік, і народностны обчаньскы здружіня 
ді стануть фінанчну підпору на схвалены проєкты 
може зась аж в авґустї – септембрї!!! То быв смутный 
рекорд!!! Але каждый „рекорд“ ся все іщі може здола-
ти... А. ЗОЗУЛЯК, шефредактор

На Словеньску – і по русиньскы
Нашы Русины ся часто скаржать, же Словаци ся односять уражливо к русиньскій народности, же єй 

підцїнюють і же ся проти тому не дасть бранити, бо Словаци суть у перевазї, а Русины зато мусять тер-
піти. 

Є правдов, же на Словеньску є словеньска народность штатотворна, а є даколи тяжко просадити, абы 
была меншынова русиньска народность решпектована так, як мадярьска, нїмецька і іншы. Главно кідь 
ся стрїтиме з націоналістічно орьєнтованыма  людми, котры выголошують, же „на Словеньску – по 
словеньскы“.  А такых є много, бо Словаци общо не люблять aкцептовати іншы народности, якы жыють на 
теріторії Словеньской републікы. Є то історічна дїдовизна малых народів з невыразнов історіов, котры нико-
ли не мали свій штат і самы были під тиском майорітной громады. Нажаль, тоты „гейсловаци“ забывають, 
же в роцї 1918 взникло Чеськословеньско як штат Чехів, Словаків і Русинів. 

Але хочу ся вернути к вступній думцї о підцїнёваню Русинів, котре мож счасти порозуміти. Думам собі, 
же на винї не суть Словаци, але самы Русины і їх слаба гордость, якы ся уж допереду ставляють до 
дефензівы і сервілно не заставають своє народностне походжіня. Дакотры мають проб лем говорити 
міджі собов у материньскім русиньскім языку в притомности Словаків. Не говорю о насилнім, респ. конфрон-
тачнім просаджованю того, к якій народности належу. Русины собі мусять прожыти свій самоідентіфікачный 
процес в днешнїй добі, кідь як народность мають ґарантованы уставны права, історічно высвітлює ся їх міс-
це в історії на теріторії, де сторочами жыють попри Словаках в контекстї сполоченьского і політічного розвоя 
середнёй Европы. Мусять собі усвідомити, же і малый народ, якым суть Русины, мать свою історію, 
свою духовну і матеріалну културу. О тім не треба з никым діскутовати, але стояти на позіції подля зна-
мого присловя: „Своє сі хрань, чудже не хань!“ Гордость треба будовати, а наісто к тому веде довга путь. 
Днесь суть про то створены сполоченьскы ай політічны условія, залежить лем на нас Русинах, ці будеме 
все терпіти чутём малости і меншецїнности, або приймеме погляд – на Словеньску сьме історічно 
дома, ту ся говорить і по русиньскы. Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів

• К 60-ым народенинам Інж. Міланови Мнягон-
чакови пришов поґратуловати і православный 
архієпіскоп пряшівскый і Словеньска, Ёго Высо ко-
пре освященство Ян (справа).



• Народили сьте ся в Кленовій недалеко Сни-
ны. В рольницькій родинї, де сьте выростали 
і не было ани подуманя, жебы сьте одышли з 
ґаздівства. Споминате собі, што на Вас в молодос-
ти вплинуло, же сьте пізнїше одышли за граніцї 
свого реґіону?

–  Барз добрї собі памятам на школу в Кленовій, 
кідь к нам пришли учіти молоды учітелї, абсолвенты 
учітельской семінарії в Ужгородї. З погляду народнос
ти то были барз проґресівны і талентованы люде. Так 
єм такой од зачатку природно прияв азбуку. І кідь тог-
ды была война і цїле село была часто свідком даякого 
нещастя, споминам собі, як ся о нас тоты учітелї ста-
рали наперек навколишнїм подїям і зорґанізовали про 
нас, наприклад, екскурзію до Ужгороду.

• Што было прічінов, же сьте пізнїше не зістали 
в Кленовій, але продовжовали сьте в учіню дале?

– Такой як ся скінчіла война, пришли новы можности. 
Рокы войны запрічінили, же єм скоро выріс з дїтьскых 
представ. Як ся обявила можность іти до вісемрічной 
ґімназії в Гуменнім, пішов єм там.

• Што вас мотівовало стати ся доктором?
– О педаґоґічній ронотї єм знав, же не є про мене. 

Довго єм думав о правницькій професії, але кідь єм 
ся дізнав, як по войнї за єден рік штудій зробили зо 
штудентів готовых правників, такой єм одверьг тоту 
думку. В тім часї была можность учіти російскый язык 
у приправных курзах робітників гуменьского шпыта-
лю. Поступно єм ся ту сприятелив із єдным доктором, 
потім із другым, і наконець зо вшыткыма робітниками 
шпыталю. Вшыткы тоты контакты припомогли тому, 
жебы єм встановив, же тота професія бы могла быти 
моёв путёв, і так єм ся приголосив на вступны екзаме-
ны на лїкарьску факулту в Братїславі.

• Коли сьте собі усвідомили, же належыте к 
народности, котра собі выжадує даяке внутор-
не рїшіня – ці ся будете голосити к Русинам або к 
Українцям?

– Почас штудій у російскій ґімназії нам завели 
україньскый язык. Мене то застигло послїднїй єден 
ці два рокы штудій. Не можу повісти, жебы сьме 
были проти нёго, но проблем быв у тім, же сьме ся 
з нёго дотогды ніч не учіли. Кідь мате вісем років 
штудій в російскім языку і сьте выхованы на російскій 
літературї, та кідь вам міджі російскых писателїв 
детам проникнув даякый україньскый, не было то 
дашто неприродне. Але мушу повісти, же главно 
директор ґімназії Штефан Бунґаніч мав велику заслугу 
на тім, же російска ґімназія зістала російсков і же там 
не зачав доміновати україньскый елемент.

• Што в тых часах зближовало Русинів, котры 
были за граніцями свого краю – робили ся, напри-
клад, забавы як днесь?

– Не были сьме орґанізованы, але были снагы, же 
заложыме даякый кружок, ініціатіву, але зістало то лем 
на спонтанности. Не чули сьме таку потребу. Але што 
нас, може, найвеце зближовало, то были одходы домів 
на кажды свята. Нашы свята были посунуты, но каждый 
з нас зарядив собі свої повинности так, абы міг одыйти 
на них домів. Влакы на выход републікы были тотално 
набиты. Єдно є ясне – од зачатку, од моменту, як сьме 
насїли до влаку, там уж не было чути ниякой іншой 
речі, як русиньской. Бісїдовало ся лем по нашому. 
• В 90-ых роках минулого стороча ся сітуація 
про Русинів змінила. Вашов „паркетов“ ся стало 
Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска, де сьте 
од ёго заложіня в роцї 1995 ёго председом. Што вас 
к тому притягло?

– Мене то не могло од зачатку не притягнути. Николи 
єм не говорив, жебы на шы люде были дашто інше як 
Русины.

 • Якый Ваш погляд на азбуку в споїню з писа-
ным русиньскым языком і можным переходом на 
латиньску абецеду?

2 ЮБІЛАНТЫ НАРОДНЫ НОВИНКЫ 12 – 13 / 2011

Знамый ортопед – русиньскый юбілант
Як доктор і научный робітник походив скоро цїлый світ. Николи ся за свій 

материньскый русиньскый язык не ганьбив і николи ся ним не таїв, з Русинами сміло 
бісїдує лем по русиньскы, можуть быти довкола люде іншых народностей. Хоць зма
туровав на російскім языку і азбука є му доднесь близка, але думать собі, же є начасї, 
абы русиньскый язык перешов на латиніку – в інтересї утриманя молодых Русинів. 
Твердить то МУДр. Михал ШТЕНЁ, председа Здружіня інтеліґенції Русинів 
Словеньска, котрый 5. новембра ославив свої 80. народенины, а то в актівній 
роботї доктора і културно-освітного дїятеля.

Людём є М. Мнягончак барз добрї знамый і в многім 
помагать місту Гуменне, а на постї пріматора бы 
помагав іщі веце. Но жебы помагав, на то не потре
бує нияку політічну ці сполоченьску функцію, хоць 
в сучаности є посланцём Містьского представи
тельства в Гуменнім, але робить то як ґенералный 
директор Хемкоставу ГСВ, а. с., у Гуменнім, но і як 
пріватна особа, як чоловік з великым „Ч“. А многы 
люде суть му барз вдячны за поміч. Уведу холем 
такы слова подякованя, якы єм вычітав на фейсбуку: 
„Важеный пане Мнягончаку, оцїнюю Вашу робо-
ту, бодай бы в Гуменнім было веце такых подни-
кателїв, котры нам дають пінязї на шпорт...“ 

За свою благородну роботу про людей быв оцїненый 
або номінованый на оцїнїня веце раз. Наприклад, 
за довгорічну роботу у сферї ставебництва міста 
Гуменне оцїнила го нова пріматорка Гуменного Цїнов 
міста, котра зарівно додала на ёго адресу: „Оцїнюю 
каждого подникателя в містї, котрый чест-
но заместнавать людей.“ А є за што му подяко
вати, бо окрем свого філантропного дїятельства 
дає роботу многым людём у своїй фірмі, а то і вдяка 
тому, же притягує до Гуменного загранічных інвес
торів і має ясны пріоріты у своїй роботї: „Моїма 
пріорітами є розвиток заместнаности в міс-
тї через інвестіції французьскых інвесторів і 
выбудованя французьского центра... Про пен-
зістів планую побудовати денный стаціонар, 
їдалню і забезпечіти, жебы люде, якым ся тяж-
ко ходить, і пензісты діставали страву прямо 
до своїх хыж, а про тых, котры ся уж не знають 
о себе добрї постарати, забезпечу бесплатне 
перебываня в Домі сеніорів...“ 

Много зо ставеб уж зреалізовав у Гуменнім і на 
выходнім Словеньску, але веце мать можнос тей 
ставляти і давати роботу нашым людём у Франції 

і інде в загранічу. Чом? А то є другый бік мінцы: про 
завість, же є успішный у своїм подниканю, завість, 
же є дость солвентный, та радше побудовати дая
ку будову даме дакому іншому, радше го не зволи
ме там ці там. Але така є малость великой части 
людей, міджі нима і многых Русинів, котры не жебы 
такых людей цїнили, але їх огваряють, підкладають 
ногы і одсувають. Но він є твердый боёвник, і хоць з 
мягкым сердцём і в своїй карьєрї много пережыв вся
кого. Якраз в тім контекстї мі приходить на мысель 
єдна пословіця: „Псы брешуть, а каравана іде 
дале.“ 

Мілан Мнягончак, бесспорно, овладать своє 
„ремесло“, вызначнов частёв якого є робота 
з людми, выбір вгодной стратеґії і тактікы, 
выходячі із становленых пріоріт. Наісто і 
русиньскому руху бы хосновало зволїня такого 
тіпу чоловіка до чела найстаршой русиньской 
орґанізації, што му щіро желаме. 

Міг бы єм іщі много позітівного повісти о Мі ла
нови Мнягончакови, але спомяну уж лем єдну ха рак
терістіку члена елітного клубу РОТАРІ, вы хо дя чі з 
ёго штатуту, котра говорить: „Чле на ми обчань-
ского здружіня РОТАРІ клуб мо жуть быти лем 
честны, правду говорячі, до бросердечны і харі-
татівно думаючі люде, хлопи і жены...“ Додаме, 
же єдным із закладаючіх членів і презідентом того 
клубу в Гуменнім у роцї 2009 ся став якраз Інж. Мілан 
Мнягончак. І днесь є в клубі платным членом, котро
му дають вшытку заслужену честь і почливость.

К многым ґратулантам к шістьдесятцї Інж. 
Мілана Мнягончака придає ся і малый ре дак чный 
колектів Редакції Русин і Народны новинкы, а 
думам же і многы, якым поміг і не могли му подя-
ковати і заґратуловати особ но. На многая і бла-
гая лїта, Мілане! А. ЗОЗУЛЯК

Юбілант М. Мнягончак – надїйный председа 
Русиньской оброды на Словеньску

(Закінчіня з 1. стор.)

– Менї азбука є близка, але дійшов єм к погляду, же 
і наперек тому, же є близка моїй ґенерації, не быв бы 
ниякый проблем, жебы ся з нёй перешло на латиніку. 
Навыше, Русины бы не были першым такым народом. 
Также знав бы єм собі таку зміну представити. 

• Што подля Вас найвеце хыбує в русиньскім 
русї?

– Єднозначно найвеце хыбує русиньске школство. 
Молоды переходять на словеньскый язык. Потім 
ся ани не чудуйме такій сітуації, яку єм відїв на 
граніцях, лем што нашы Русины перекрочать граніцю 
з Українов на Словеньско, так автоматічно – тым, же 
суть на Словеньску – зачінають говорити по словень-
скы. Не усвідомлюють собі, же ту є їх край, де можуть 
і мають слободно говорити по русиньскы. Але не тре-
ба забывати, же много в непроспіх Русинів зробила 
церьков своёв словакізаціов.

• На русиньскых акціях сьте часто в кругу моло-
дых Русинів. Як видите будучность, докаже ся 
русинство утримати?

– Є позітівне, же многы, котры ся запоюють до 
нашого дїятельства, чують своє русиньске корїня, є то 
з них відїти. Жаль, переважна часть молодых уж гово-
рить по словеньскы. Тїшыть ня, же ся ту про них отва-
ряють можности, як была недавна русиньска забава в 
Братїславі. Кідь собі возьмеме, же за тыждень ся про-
дало 430 тікетів, так даяке одношіня к русинству в них 
мусить быти! Приходить їх тілько, же ся там глядають 
новы стілцї, бо інтерес є великый. Є то фантастічне. 
Притім іде в перевазї о высокошколаків. Многы моло-
ды Русины, котры приходять до Братїславы штудо-
вати, суть несподїваны, якы традіції ся ту утримують.

* * *
Доц. МУДр. Михал Штенё, к. н.
Народив ся в роцї 1931 в Кленовій, окрес Снина. 

Скінчів російску ґімназію в Гуменнім, абсолвовав 

шту дії на Лїкарьскій факултї Універзіты Коменьского 
в Братїславі. Быв на штудійных перебыванях в 
Анґлії, бывшій Югославії і Совєтьскім союзї, Нї мець
ку, Шведьску, Швейцарії, США ці в Австрії. В роках 
1972 – 1986 быв прімаром І. ортопедічной клі ні
кы в Братїславі, в роцї 1986 быв при заложіню ІІ. 
орто педічной клінікы Лїкарьской факулты УК в Бра
тїс лавіРужінові, котру вів як прімар аж до пензії. 
Але і в пензійнім віцї дале неперестанно робить як 
ортопед у Факултнім шпыталю Милосердны братя у 
Братїславі. Мать за собов богате научнобадатель-
ске дїятельство, почас докторьской карьєры довгы 
рокы дїяв як народный делеґат у веджіню Европской 
федерації ортопедічных і травматолоґічных сполоч-
ностей, быв частым участником конґресів Світовой 
ортопедічной і травматолоґічной сполочности по цїлім 
світї. 

Татяна РУНДЕСОВА, Братїслава
(Здрой: www.rusіn.sk, переклад зо словеньского до 

русиньского языка і управа тексту: А. З.)
* * *

К многым ґратулантам к 80-ым народенинам 
Михала Штеня ся припоюють і членове Редакції 
Русина і Народных новинок, а наісто і множество 
людей, котрым як доктор і чоловік поміг, а не мог-
ли му особно заґратуловати. Міджі нима є і мно-
го Русинів, ку котрым мать щіре одношіня. Все 
кідь єм му, наприклад, зателефоновав, же тот або 
тота хоче за ним прийти з выходу до Братїславы, 
бо мать великы здравотны проблемы, николи мі 
до телефону не повів, же нїт, же мать много робо-
ты, наспак, все такой охотно одповів: „Няй прийде 
тогды або тогды.“ Также і за тых Русинів доволю 
собі пожелати Михалови іщі много років у здоро-
вю і актівній роботї, як то є дотеперь. На многая і 
благая лїта!
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В роцї 2011 была придїлёвана фінанчна дотація на реалізацію проєктів народностных 
субєктів не з фонду Міністерства културы СР, але з Уряду влады СР. Цїлый процес быв 
намного помалшый в порівнаню з роком 2010. А быв то проблем вшыткых народност-
ных меншын на Словеньску. Кілько єм выслухав на выходї Словеньска скарг на способ 
оцїнёваня якости проєктів і способу придїлёваня фінанцій на них. Можу конштатова-
ти, же никому ся не любить, же якость приправленых проєктів про русиньску 
народностну меншыну оцїнёвали нам незнамы люде, котры были выбераны 
на основі політічного або іншого ключа. Выбраны люде, котры з реалізаціов 
народностных проєктів у русиньскім културно-сполоченьскім жывотї не мають 
ниякы скушености, в русиньскім возроднім дїятельстві ся нїґда не анґажовали, 
собі не усвідомлюють россяг шкод, якы запрічінили своїм лаіцькым і наівным 
оцїнёванём проєктів на рік 2011. Докінця єдна особы, котра была членков комісії 
про русиньску народность, є верейно знама як особа проукраїньской орьєнтації, не 
русиньской. Очівісно, дахто собі ту з Русинів выстрїлив як з ґуміпушкы, зробив собі з 
нас „жарт“. 

І так внаслїдку великого „жарту“ ся стало, 
же в тім роцї розбили на марны фалаткы 
роспочет єдиных історічно і одборно важных 
русиньскых новинок – НАРОДНЫХ НОВИНОК, 
котрых далше выдаваня комісія, або Уряд 
влады СР, такым способом зліквідовав і зага-
мовав роботу скушеных русиньскых новинарїв 
і особностей із высокошкольсков одборнов 
освітов. Про ідеолоґічных воджатаїв русинь-
ского возродного руху на Словеньску є то 
ідеолоґічна смертельна рана рівно до серд-
ця. НАРОДНЫ НОВИНКЫ, єдиный 20-річный 
русиньскый маяк із філозофічным і крітічным 
обсягом на розбуренім русиньскім морю, бы 
мали заникнути винов сучасной влады СР?! 
To якбы зліквідовали історію формованя русинь-
ской свідомости і народности на Словеньску од 
року 1989, то якбы зліквідовали історію русинь-
ского народного возроджіня, якого єдинов гласнов 
трубов і револучнов душов по роцї 1989 аж до 
днешнїх днїв были якраз тоты новинкы. НАРОДНЫ 
НОВИНКЫ, так барз ненавіджены нежычливцями 
русиньского народного возроджіня на Словеньску 
по роцї 1989, суть про них конечно на колїнах. 
Кому є выгодный такый став? Хто є за тым вшыт-
кым? То не може быти нагода! Русины ся не 
вздають своїх прав на фінанчну підпору і выда-
ваня єдиных крітічных і філозофічных возродных 
русиньскых новинок. Тоты новинкы – то верейна 
преса о філозофії жывота русиньского возроджіня, 
то філозофія о пробуджіню мысли і о праві на 
думаня о самім собі. 

Є правда, же выходить і є штатом підпорене інше 
русиньске выданя, але то є тзв. інформачный білтен 
ці настїнны новинкы о зреалізованых ці планова-
ных акціях, копа хвалоспівів, выданя без одборных 
поглядів на сучасну сітуацію в русиньскім жывотї 
або, докінця, неправды о реалній сітуації, выда-
ня кулоарно цензуроване із заказом крітіковати 
властны недостаткы, выданя без редакторьской 
одборной практікы і кваліфікації. Таке выданя 
не можеме назвати возродныма народныма 
новинками, зато можеме твердити, же вкрали 
Русинам народну возродну душу. Што о тім 
знають неодборници, котры были членами 
комісії, або тоты, што безрозумне оцїнїня і 
пропозіції тых неодборників бездухо і без роз-
думованя підписовали?!

З той прічіны пропоную, жебы до комісії на 
оцїнёваня проєктів і придїлёваня штатной підпоры 
были Урядом влады СР залучены вшыткы члены 
Выбору про народностны меншыны Уряду влады 
СР. Потім у Выборї про народностны меншыны 
Рады влады СР ся буде знати, што і як ся властно 
дїє з пінязми про народностны меншыны і чом ся 
то дїє так, а не інакше. Будеме мочі на на тот про-
цес впливати. 

Лемже Русины мають іщі намного важнїшый 
проб лем на Словеньску. Проблем є нелем з тым, 
ці ся схвалить проєкт, або коли придїлять штат-
ну дотацію, але небезпека ся скрывать главно 
у схваленых і владов СР підписаных проєктах.

Про Русинів на Словеньску і дотеперь нерїшимым 
проблемом є то, же Міністерство внутра СР не 

контролює, ці ся давать реґістровати і таке 
обчаньске здружіня, котрого цїлём є порушо-
вати права іншой народностной меншыны і 
прижывлёвати ся ці паразітовати на културї 
іншой народностной меншыны. Ту суть ресты 
і в роботї Міністерства справедливости СР, 
бо не слїдує, ці становы (штатут) обчаньско-
го здружіня, котре ся хоче зареґістровати на 
МВ СР, не суть в розпорї зо справедливым 
дотримованём прав і повинностей народност-
ныма меншынами, што жыють на Словень-
ску. Ту є даяка хыба в процедуралнім поступі, 
при контролї бесхыбности штатуту ОЗ перед ёго 
зареґістрованём. Не мало бы ся ставати, абы 
МВ СР зареґістровало ай обчаньске здружіня 
Союз Русинів-Українцїв СР, бо така народ-
ностна меншына не є на Словеньску узнана. 
Але кідь уж жытелї хочуть заложыти такый Союз 
РусинівУкраїнцїв, так мають на то право, але не 
мають право верейно выголошовати, же русиньскы 
співанкы суть україньскыма і же материньскым язы-
ком Русинів є україньскый. Але члены того союзу 
то верейно выголошують.Таке дїятельство ОЗ ся 
зве однароднёванём Русинів і порушованём 
людьскых прав Русинів на самоідентіфікацію. 
Также з той прічіны тото здружіня не мало 
быти зареґістроване на МВ СР. Але было. 
Дїятельство, яке є в розпорї зо законами, бы 
не мав підпорёвати штат, ани містны самоспра-
вы. Але підпорують. Тым ся став на Словень-
ску прецеденс, котрый Русинам Словеньска 
бесперестанно каждорічно шкодить у процесї 
укрїплёваня русиньской ідентічности. Aлe доби-
ти ся законных прав на Словеньску є як крижовка, 
яка ся барз тяжко лущіть. Видиме, же сістема 
реґістрації обчаньскых здружінь в СР є недоко-
нала і шкодлива, бо умело вытварять пробле-
мы, котры не были і не мусять быти міджі Руси-
нами і Українцями в нашій країнї. І так намісто 
мірного сполунажываня Русинів і Українцїв ту 
маме народностный бой за пережытя обчаньскых 
здружінь русиньскых і тзв. русиньскоукраїньскых. 
Русиньскоукраїньскы ОЗ хотять в нашій отчізнї 
пережыти на русиньскій културї так, же ю будуть 
шпекулатівно і неправдиво верейно выголошовати 
за україньску, а то роблять з помочов штатной 
дотації. Русины ся не знають проти тому добрї бра-
нити. Є то прецеденс умело выробленый уряд-
никами Міністерства внутра СР, котрый треба 
рїшати, бо Русины у нас ся николи не дожы-
ють і не добють справедливости. Не стачіть 
дати людём закон, ай то недоконалый, але треба 
забезпечіти реалізацію законных прав. О тім є 
демокрація. Наслїдком преценденсу способленым 
урядниками МВ СР, без котролї прав і повинностей 
на Міністерстві справедливости СР, наслїдно дохо-
дить к порушованю людьскых прав в проєктах 
схваленых Урядом влады СР у роцї 2011. Ай 
на Урядї влады СР є хыба, же нихто не слїдує, 
яке посланя мають проєкты, котры выбере 
комісія і підписує контракты (zmluvy) на них 
підпредседа Уряду влады СР Рудолф Хмел. 
У многых припадах проєкты схвалены Урядом 
влады СР в сучасности і Міністерством културы 

СР в минулости были і суть проєкты заміряны на 
однароднёваня Русинів. А таке дїятельство, котре 
є в розпорї з Европсков хартов реґіоналных або 
меншыновых языків, в розпорї з Рамковым дого-
вором о охранї народностных меншын і в розпорї 
з Уставов СР. Также в конечнім наслїдку Словень-
ска републіка фінанцує і схвалює однароднё-
ваня Русинів, котры ся проти тому не знають 
ефектівно бранити, а про найвекше русиньске 
ОЗ – Русиньску оброду на Словеньску (РОС) 
найвекшым проблемом є, же не дістають начас 
штатну дотацію! То є смутне конштатованя. Судь-
ба русиньской народности Русиньску оброду 
аж так барз не трапить! Прочітав єм собі Отворе-
не писмо Рудолфови Хмелови од Владиміра Про-
тивняка, председы РОС, в котрім нас інформує, 
же сітуація є неуносна, бо народностны меншыны 
не дістали фінанції од Уряду влады СР ани в 
авґустї 2011 і же пізне придїлїня дотації є высміхом 
стовкам добровольных робітників, што роблять в 
народностнім русї.

В реалности але правда є даґде інде. По перше, 
пінязї на дїятельство суть потрібны, але не суть 
главным условіём, бо суть лем підпоров про 
стабілізацію і дїятельство обчаньскых здружінь. 
Кібы ани ниякы пінязї не были од штату 
придїлены, так обчаньскы здружіня мають 
фунґовати і наповнёвати своє возродне посла-
ня і дале. 

По друге, рух є лем тогды народным рухом, 
кідь ся робить бесплатно, бо реґуларно плачене 
дїятельство ся зве заместнанём. 

По третє, основов народных рухів і актівностей 
обчаньскых здружінь є філозофічна, ідейна і 
леґіслатівна область, а не заробкова робота 
заснована на реґуларній штатній фінанчній 
підпорї. 

По четверте, кідь окремы обчаньскы здружіня, 
што заступають народностны меншыны, по серії 
взаємных роковань в роцї 2010 рекомендова-
ли Уряду влады СР конкретны рїшіня односно 
підпоры народностных меншын в СР, так каждый 
челный функціонарь ОЗ, котрый мать змысел 
про справедливость, мав бы в першім рядї ста-
рати ся о то, абы штатна поміч не была злов-
жывана на ліквідацію културы народностной 
меншыны, котру сам заступать.

На послїднїм засїданю Світового конґресу 
Русинів ся челны функціонарї начісто переста-
ли інтересовати о пріоріту вшыткых русинь-
скых рухів, а тов є леґіслатівне узнаня русинь-
ской народности на Українї. Ту іщі жыють в дусї 
народностной сталіньской політікы і все іщі поважу-
ють Русинів за Українцїв і твердять, же Русинів нїт, 
а в тім роцї в їх україньскій пресї, наприклад, напи-
сали, же Свідник на Словеньску є єдным із вызнач-
ных україньскых міст у середнїй Европі.(?!) В реал-
ности Свідник є місто з великым чіслом людей, 
котры говорять по русиньскы, але з перевагов 
жытелїв словеньской народности, і николи не мало 
інтерес, ани не мать, стати ся україньскым містом. 
На Словеньску пріорітов русиньскых обчань-
скых здружінь і їх представителїв є, жебы ся 
конечно перестала выголошовати русиньска 
култура за україньску, як ся то дїє, наприклад, 
на фестівалах орґанізованых Союзом Русинів
Українцїв СР у Свіднику, Камюнцї, на Маковицькій 
струнї в Бардеёві, в Музею україньской културы у 
Свіднику і во вшыткых проєктах, якы фінанцує штат 
про СРУСР із центром у Пряшові. Обрана Русинів 
перед однароднёванём є пріорітов. Зато треба 
дати фундованых людей до чела Русиньской 
оброды на Словеньску, як і до чела Світового 
конґресу Русинів і до чела політічной партії 
Наш край, котра якбы хотїла обгаёвати і права 
Русинів, але дотеперь обгаює скорїше пріватны 
інтересы окремых особ, як ай інтересы загадковых 
і неєствуючіх тзв. РусинівУкраїнцїв.

Мґр. Ян КАЛИНЯК, 
член Выбору про народностны меншыны 

Рады влады СР 

Русины мають много проблемів
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Перше засїданя 
узшого кругу языковой комісії 

11. новембра 2011 на Інштітутї русиньского языка і културы Пряшівской 
універзіты (ІРЯК ПУ) в Пряшові ся одбыло перше засїданя узшого кругу 
– лінґвістів – Языковой комісії русиньского языка. Тот порадный орґан 
ІРЯК ПУ буде офіціално продовжовати свою екзістенцію і розвивати научну 
роботу з цїлём приїманя оптімалных рїшінь в процесї нормотворїня і розвоя 
русиньского списовного языка на Словеньску. Ёго екзістенція выплывать зо 
Статї 5, пункту 4 Штатуту ІРЯК ПУ з 2. марца 2010. Подля штатуту, членів 
комісії на основі пропозіції веджіня інштітуту менує директор ІРЯК ПУ. Акту-
алне зложіня комісії але є выслїдком пропозіції участників засїданя шыршого 
кругу Языковой рады, орґанізованого 28. септембра 2007 бывшым Оддїлїнём 
русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных  і народностных штудій ПУ 
в рамках  научного семінаря Языкова култура і языкова норма в русиньскім 
языку. Дану пропозіцію, (яку в повній подобі мож найти на www.rusynacademy.
sk/rusynski/rusyn_jazyk.html), веджіня ІРЯК ПУ акцептовало. З цїлём склика-
ти перше засїданя узшого кругу, ІРЯК ПУ вызвав запропонованых лінґвістів 
потвердити своє членство в узшім кругу языковой комісії і участь на першім 
засїданю. На основі той вызвы на першім засїданю участь потвердили і взяли: 
доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., доц. ПгДр. Юрій Панько, к. н., ПгДр. Юрій 
Цігра, к. н., як і вшыткы научнопедаґоґічны робітнічкы секції языка ІРЯК ПУ 
– ПгДр. Марта Бенькова, ПгД., ПгДр. Кветослава Копорова і доц. ПгДр. 
Анна Плїшкова, ПгД.  

Предметом першого засїданя было главно становлїня концепції, штрукту-
ры і плану роботы узшого кругу языковой комісії. Споміджі многых проблемів 
у сучаснім списовнім русиньскім языку на Словеньску, котры лінґвісты насто-
лили як темы на рїшаня будучіх засїдань, згодли ся в першім рядї на темах 
про найблизше засїданя. Зачати хотять самособов од алфавіту – ёго обсягу, 
кількости і порядку наслїдованя букв, причім настоленый быв тыж вопрос 
ёго компатібілности з другыма варіантами русиньского языка. Як найбівшый 
проб лем быв означеный проблем термінолоґії, а то  нелем лінґвістічной, к якій 
ся лінґвісты планують вернути і переоцїнити дакотры запропонованы терміны 
з року 1994 (поз. Панько, Юрій: Русиньскоруськоукраїньскословеньско
польскый словник лінґвістічных термінів. Пряшов: Русиньска оброда, 1994), 
але тыж термінолоґії ґеоґрафічной і іншой, яка є сучастёв русиньской лексікы. 
Настоленый быв таксамо проблем чуджіх слов в русиньскім языку – фреквенції 
їх вжываня, правопису, але і родовой класіфікації, формотворїня і под. 

Прияты рїшіня узшого кругу языковой комісії будуть наслїдно предкладаны 
на діскузію шыршому кругу языковой комісії, яка ся планує скликовати раз до 
рока. Узшый круг языковой комісії ся буде сходити подля потребы, мінімално 
але двараз до рока. 

Доц. ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД., ІРЯК ПУ,
коордінаторка языковой комісії

Выстава кронік
,,Єсь чоловік, а мы люде, давно мертвы і жывы обчане в менї людьскости 

просиме тя: не зніщ тоту памятну книжку, але вшелиякым способом хрань ю 
перед зніщінём, затоже хоць про тебе є бесцїнна, про нас мать з історічного 
погляду велику цїну. Кідь так не зробиш, памятай, же твоє сумлїня буде 
посквернене сквернов, яку не буде мож стерти, а ты не будеш мати право быти 
чоловіком.“ Цітаціов з кронікы села Нижня Полянка была дня 10. октобра 2011 
в СНМ – Музею русиньской културы на Масариковій уліцї в Пряшові отворена 
выстава кронік сел і міст северовыходного Словеньска. Выставу отворила 
директорка музея ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н. Сполуорґанізаторами были 
Матиця словеньска і Штатный архів в Пряшові. На выставі можеме відїти веце 
як 25 кронік, котры суть зозбераны з 20 русиньскых, але і словеньскых сел і 
школ, і суть писаны різныма языками. Дакотры кронікы суть выставлёваны 
вєдно з фотодокументаціов. Найстарша кроніка (з 18. ст.), але і наймолодша 
(2008) походить з Пряшова. Окрім того, можеме там відїти кроніку з Раславіць, 
Андріёвой, Шалґовіка, Біловежы і іншых сел. Кроніку бы мало мати і писати 
кажде село, а на то є потрібный в каждім селї кронікарь. На вернісажи ся 
діскутовало і о тім воросї. Орґанізаторы вырїшыли, же будуть орґанізовати 
школїня про кронікарїв. Наконець директорка музея позвала вшыткых на 
далшу выставу образів – малярїв зо Закарпатя, котра в музею была отворена 
20. октобра 2011.

Марія ШУРКАЛОВА, 
штудентка 2. рiчника ФФ ПУ, 

комбінація русиньскый i словеньскый язык і література

ІнштІтут русиньского языка І културы 
ПряшІвской унІверзІты в ПряшовІ

вас позывать на

Міджінародный літературный семінар 
к недожытым 60-ым народенинам  

ПгДр. Марії Мальцовской,
котрый ся одбуде 2. децембра 2011 (пятніця) o 9.00 год. 

в засїдалнї Consilium minus нового ректорату Пу, 
ул. 17. новембра 15,  

1. шток, ч. дв. 221.

Проґрам
8:30 – 9:00 Презентація
9:00 – 9:15 Отворїня

лІтературна секЦІя
9:15 – 9:45 Проф. Др. Елейн Русинко: Найкрасша приповідка
9:45 – 10:15 Доц. ПгДр. Василь Хома, к. н.: Особитости художнёго 
чутя в літературных творах ПгДр. Марії Мальцовской
10:15 – 10:45 Доц. ПгДр. Андрій Антоняк, к. н.: Роль і місце епізоды в 
умелецькім текстї Марії Мальцовской
10:45 – 11:15 Мґр. Івана Джундова, ПгД.: Жена в творчости Марії 
Мальцовской
11:15 – 11:45 Мґр. Валерій Падяк, к. н.: Ідея служіня, авадь  „властна 
кров“ у творчіх роздумованях Марії Мальцовской

11:45 – 12:30 Павза

языкова секЦІя
12:30 – 13:00 Доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н.: Номінатівны формы і 
деклінація дакотрых чуджіх субстантівів
13:00 – 13:30 Доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.: Найфреквентованїшы 
словотворны поступы субстантівных деріватів   
13:30 – 14:00 ПгДр. Кветослава Копорова: К дакотрым формам 
вжываня часослов в русиньскім языку
14:00 – 14:30 ПгДр. Марта Бенькова, ПгД.: Родный діалект Марії 
Мальцовской в порівнаню з русиньскым списовным языком
15:00 Заключіня

реалізоване з фінанчнов підпоров уряду влады ср – проґрам култура 
народностных меншын 2011

Звучав спів по 
церьковнославяньскы

В днях 11. – 13. новембра 2011 в 
Ґрекокатолицькім катедралнім хра-
мі св. Іоана Хрестителя в Пряшо-
ві під покровительством владыкы 
Яна Бабяка, СІ, пряшівского архі-
єпіскопа і митрополиты, одбыв ся 
юбілейный  ХХ. Фестівал духовных 
співів візантьского обряду. Про-
ґрам фестівалу зачав у пятніцю 11. 
новембра святов літурґіов, котру 
одправляв Монс. Ян Бабяк, СІ, і почас 
котрой співав хор СТАУРОС, якый 
дїє при Храмі Воздвижіня святого 
Хреста на сідліску ПряшівСекчов. 
В рамках суботнёго главного про-
ґраму выступило 14 хорів із цїло-
го Словеньска. Треба оцїнити, же 
співы, котрыма ся хоры презенто-
вали, были в церьковнославянь-
скім языку  а їх інтерпретація была 
на высокій умелецькій уровни, што 
оцїнила публіка силныма аплавзами. 

Монс. Я. Бабяк підкреслив: „Співы, 
якы прозвучали в пряшівскій 
ка тед ралї, были ославов і проя-
вом глубокой віры в Господа Бога, 
але і любви і обдиву к выходному 
хо ровому співу. Вшыткы, што 
пришли до катедралы, были 
на пов не ны силным уме лець кым 
і ду хов  ным зажытком, за што 
на ле  жыть орґанізаторам фес-
тіва лу, але і выступаючім, глубо-
ка вдяка і узнаня.“ В недїлю на 
ко нець фестівалу на Службі Божій о 
8.00 год. выступив катедралный хор 
ХРІЗОСТОМОС із Братїславы а на 
святій літурґії о 10.00 год. хор ГЛА-
ГОЛ із ПряшоваСідліска ІІІ. Вооб-
ще юбілейный фестівал быв барз 
успішным про хоры і радостным про 
віруючіх. 

Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів


